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دريافت1مقاله:94/07/241

پذيرش1مقاله:95/10/111

چكيده
مسئله1اصلی1اين1تحقيق،1مطلوبيت1رجوع1به1معماری1بومی1در1دروس1مقدماتی1طراحی1معماری1و1چگونگی1استفاده1
از1ظرفيت1های1معماری1بومی1در1طراحی1تمرين1های1اين1دروس1است؛1چراكه1در1حال1حاضر،1برنامه1ارائه1شده1برای1
سرفصل1دروس1معماری،1برنامه1ای1سرتاسری1و1كلی1است1و1به1كارگيری1ظرفيت1های1معماری1بومی1در1آن1لحاظ1
نشده1است.1همچنين1بين1گذشته1پربار1معماری1بومی1ايران1و1معماری1امروز1شهرها1و1روستاهايمان1شکاف1عميقی1
وجود1دارد.1هدف1اصلی1اين1مقاله1اين1است1كه1بتواند1استفاده1از1معماری1بومی1را1در1آموزش1دروس1مقدماتی1طراحی1
معماری1امکان1سنجی1كند1و1تمرين1هايی1را1بر1اساس1ويژگی1های1معماری1بومی1و1منطبق1بر1اهداف1اين1دروس1طراحی1
كند.1از1دل1معماری1بومی1می1توان1تمرين1هايی1را1خلق1كرد1كه1منطبق1بر1اهداف1تعيين1شده1برای1دروس1مقدماتی1
طراحی1معماری1باشد.1اين1فرض1بر1مبنای1جستجو1و1تحقيق1در1شيوه1های1حل1مسئله1در1معماری1بومی1و1انطباق1
آن1با1اهداف1دروس1مقدماتی1طراحی1معماری1قابل1تأييد1است.1در1اين1تحقيق1از1روش1موردپژوهی1استفاده1شده1و1با1
رويکرد1استداللی-1استنتاجی،1مباحث1واكاوی1شده1اند.1روش1مورداستفاده1برای1گردآوری1داده1ها1نيز،1روش1مطالعات1
ميدانی1و1كتابخانه1ای1است.1نتايج1تحقيق1نشان1می1دهد1كه1رجوع1به1معماری1بومی1با1توجه1به1قابليت1های1آن1می1تواند1
پاسخ1مناسبی1به1حساسيت1های1تعيين1شده1در1اهداف1دروس1مقدمات1طراحی1باشد.1چراكه1با1الهام1از1معماری1بومی1
می1توان1تمرين1های1مفيدی1برای1اين1دروس1مطابق1با1اهداف1آنها1پيشنهاد1داد.1تمرين1های1برگرفته1از1معماری1بومی،1
تقويت1قدرت1تجسم،1تخيل1و1تعقل1را1در1پی1خواهد1داشت.1چراكه1درك1فضاهای1معماری1بومی1و1تجسم1شيوه1و1
سبك1زندگی1ساكنان1بناها1در1فضای1معماری1بومی1برای1دانشجو1به1راحتی1امکان1پذير1بوده1و1باعث1تقويت1فهم1رابطه1
علت1و1معلولی1در1پديده1های1معماری1در1ذهن1وی1می1گردد؛1بنابراين1رجوع1به1معماری1بومی1با1توجه1به1قابليت1های1

آن1می1تواند1پاسخ1مناسبی1به1حساسيت11های1تعيين1شده1در1اهداف1دروس1مقدمات1طراحی1باشد.

كليد واژه ها:1آموزش1معماری،1معماری1بومی،1مقدمات1طراحی1معماری،1حل1مسئله

استفاده از معماری بومی در طراحی تمرین های دروس مقدمات طراحی معماری
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مقدمه

امروزه1در1نبود1گفتمانی1فراگير1در1هنر1و1معماری،1خواه1
سنتی1و1خواه1مدرن،1مدرسه1های1معماری1سرگرم1آموزش1
معمارانی1خودبسنده1هستند1و1شهرها1ملغمه1ای1از1سبك1های1
معماری1با1ساليق1متفاوت1است.1مدرسه1معماری1بايد1توان1خود1
را1صرف1ارتقای1قدرت1تحليل1دانشجويان1كند1)حجت،13911(.
شکاف1عميقی1ميان1گذشته1پربار1معماری1بومی1ايران1و1
آنچه1امروز1از1آن1به1عنوان1معماری1در1شهرها1و1روستاهايمان1
ياد1می1كنيم،1وجود1دارد.1غافل1شدن1از1ويژگی1های1كاربردی1و1نه1
صرفا1ًتزئينی1معماری1بومی1و1فراموشی1تدريجی1آنها1ملغمه1ای1
از1معماری1و1شهرسازی1بی1هويت1را1برای1زندگی1نسل1های1نو1
در1كشورمان1پديد1آورده1است.1دانشکده1های1معماری1ما1در1
حال1حاضر،1سرفصل1مصوب1وزارت1علوم1را1اجرا1می1كنند1كه1
برنامه1ای1سرتاسری1و1كلی1است1و1اهداف1بومی1در1آن1لحاظ1
نشده1است.1به1طور1مثال1معماری1بومی1مازندران1سرشار1از1
نکات1خالقانه1و1آموزنده1ای1است1كه1از1آن1می1توان1در1آموزش1
معماری1خصوصا1ًدروس1پايه1به1نحو1شايسته1ای1بهره1برد.1اين1
پژوهش1درصدد1آن1است1تا1استفاده1از1معماری1بومی1را1در1
آموزش1دروس1مقدمات1طراحی1معماری1امکان1سنجی1كند.1
نمونه1موردی1برای1تحقق1اين1امر،1معماری1بومی1مازندران1و1

آموزه1های1خالقانه1آن1است.
سرفصل1دوره1كارشناسی1مهندسی1معماری1مصوب1وزارت1
علوم،1تحقيقات1و1فناوری1در1سال1،13771به1روشنی1اهداف1
مشخصی1را1برای1دروس1مقدمات1طراحی1معماری1تعيين1
كرده1است.1محورهای1اصلی1اين1دروس،1تقويت1تخيل،1تجسم1
فضايی،1مهارت1های1بيانی1و1پی1ريزی1و1تقويت1قدرت1خالقيت1
و1اعتمادبه1نفس1دانشجويان1است.1همچنين1سلسله1تمرينات1
كوتاه1مدت1ارائه1شده1در1دو1كارگاه1مقدمات1طراحی1معماری،1
دانشجو1را1با1عوامل1كالبدی1و1عوامل1مفهومی1معماری1آشنا1
می1كند1)گروه1هنر1شورای1عالی1برنامه1ريزی1وزارت1علوم،13771(.
آنچه1از1اهداف1تعيين1شده1در1دروس1مقدمات1طراحی1معماری1
پيدا1است؛1اين1است1كه1تقويت1قدرت1تجسم،1تخيل،1تعقل،1
خالقيت1و1اعتمادبه1نفس1در1اولويت1است.1به1نظر1می1رسد1كه1
فضای1معماری1بومی1مستعد1برگزاری1تمرين1هايی1خالقانه1برای1
تحقق1اين1اهداف1است.1اين1تحقيق1بر1آن1است1تا1تمرين1هايی1
را1بر1اساس1اهداف1تعيين1شده1در1سرفصل1دروس1مقدمات1
طراحی1نمايد1كه1از1دل1معماری1بومی1مازندران1برخاسته1و1
مطابق1با1ويژگی1های1منحصربه1فرد1آن1است.1به1نظر1می1رسد1
كه1آشنايی1دانشجويان1دروس1مقدمات1طراحی1معماری1از1
نزديك1با1مصالح1بومی1و1فرصت1مشاهده1پاسخ1های1خالقانه1با1

مصالح1بوم1آورد1به1مسئله1های1متعدد1مطرح1شده1در1معماری1
بومی،1زمينه1را1برای1خلق1ايده1هايی1بومی1و1نه1وارداتی1فراهم1
خواهد1كرد.1در1حالی1كه1دور1بودن1نسبی1از1فضای1واقعی1در1
شيوه1های1آموزش1دروس1مقدمات1طراحی1معماری،1احتمال1
روی1آوردن1دانشجويان1به1طرح1های1انتزاعی1و1به1دور1از1واقعيت1

را1افزايش1خواهد1داد.

اهداف تحقيق

اين1تحقيق1درصدد1است1تا1رويکردهای1بومی1را1در1آموزش1
دروس1مقدمات1طراحی1معماری1امکان1سنجی1كند1و1برای1
تأمين1اهداف1تعيين1شده1در1سرفصل1دوره1كارشناسی1معماری1
برای1دروس1مقدمات1طراحی1همانند1تقويت1قدرت1تجسم،1
تخيل،1تعقل1و1خالقيت1در1حل1مسئله،1تمرين1هايی1را1بر1

اساس1ويژگی1های1معماری1بومی1پيشنهاد1دهد.

پرسش های تحقيق

راهکارهای1مناسب1برای1درك1و1شناخت1دانشجويان1دروس1
مقدمات1طراحی1معماری1از1حل1مسئله1در1معماری1بومی1
چيست؟1آموزه1های1معماری1بومی1مازندران1برای1تأمين1اهداف1
تعيين1شده1در1سرفصل1دروس1مقدمات1طراحی1معماری1چيست؟

فرضيه تحقيق

از1دل1معماری1بومی1می1توان1تمرين1هايی1را1خلق1كرد1كه1
منطبق1بر1اهداف1تعيين1شده1برای1دروس1مقدمات1طراحی1
معماری1باشد.1مصاديق1اهداف1اشاره1شده1در1سرفصل1دروس1
مقدمات1طراحی1معماری1را1می1توان1در1چگونگی1حل1مسئله1
در1معماری1بومی1مازندران1مشاهده1كرد.1اين1فرض1بر1مبنای1
جستجو1و1تحقيق1در1شيوه1های1حل1مسئله1در1معماری1بومی1و1
انطباق1آن1با1اهداف1دروس1مقدمات1طراحی1معماری1قابل1اثبات1
است.1معيار1سنجش1اين1ادعا1ميزان1تطابق1پذيری1ويژگی1های1
معماری1بومی1با1خواسته1های1تعيين1شده1در1سرفصل1دروس1

مقدمات1طراحی1معماری1است.

روش تحقيق

در1اين1تحقيق1از1روش1موردپژوهی1استفاده1شده1و1با1رويکرد1
استداللی1-1استنتاجی1مباحث1واكاوی1شده1اند.1روش1گردآوری1
اطالعات1در1اين1تحقيق1نيز،1روش1مطالعات1ميدانی1و1كتابخانه1ای1
است.1معماری1بومی1مازندران1و1كالس1مقدمات1طراحی1معماری1
دانشگاه1مازندران1به1عنوان1نمونه1موردی،1محل1انجام1تحقيق1
و1جمع1آوری1داده1ها1در1نظر1گرفته1شده1اند.1دليل1اين1انتخاب،1
اين1منطقه1و1آشنايی1 بومی1 به1معماری1 اشراف1پژوهشگر1
نسبی1دانشجويان1با1آن،1به1دليل1بومی1گزينی1دانشجويان1
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در1دانشگاه1مازندران1است.1از1آنجايی1كه1اصول1مشتركی1در1
معماری1بومی1مناطق1مختلف1وجود1دارد،1می1توان1تا1حدود1
زيادی1كيفيات1مشترك1معماری1بومی1مناطق1مختلف1ايران1

را1در1معماری1بومی1مازندران1يافت.
در1ابتدا1با1مروری1بر1ادبيات1تحقيق1در1زمينه1فرآيند1يادگيری1
و1دروس1مقدمات1طراحی1معماری1مشخص1می1گردد1كه1چه1
اهداف1و1شيوه1هايی1برای1دروس1مقدمات1طراحی1موردنظر1
هستند.1سپس1ويژگی1های1معماری1بومی1مازندران1و1مصاديق1
اهداف1دروس1مقدمات1طراحی1معماری1در1آن1شناسايی1گرديده1
و1هر1يك1از1آنها1به1صورت1موردی1و1ميدانی1واكاوی1شده1اند.1
با1استفاده1از1روش1استدالل1منطقی1تعيين1شده1است1كه1هر1
كدام1از1اين1مصاديق1منجر1به1حل1كدام1مسئله1در1معماری1يا1
اصوال1ًزندگی1گرديده1است.1با1گردآوری1ويژگی1های1معماری1
بومی1مازندران1و1توسعه1آنها1در1راستای1اهداف1دروس1مقدمات1
طراحی1معماری،1راهکارهای1مشخصی1تعيين1گرديدند1كه1بر1
پايه1آنها1تمرين1هايی1منطبق1بر1اهداف1دروس1مقدمات1طراحی1
معماری،1طراحی1گرديده1اند.1سپس1اين1تمرين1ها1در1كالس1های1
مقدمات1طراحی1معماری1دانشگاه1مازندران1به1اجرا1درآمده1اند1و1
نتايج1قابل1توجهی1را1در1پی1داشته1اند.1پس1از1اجرای1هر1تمرين،1
مشاهدات1استاد1از1فرآيند1يادگيری1دانشجويان1ثبت1شده1است.1
همچنين1با1توجه1به1اهميت1رضايتمندی1دانشجويان،1نظرات1
آنان1راجع1به1چگونگی1برگزاری1تمرين1ها،1ميزان1تأثيرگذاری1
شناخت1معماری1بومی1بر1انجام1صحيح1تمرين1ها1و1تأثير1آن1بر1
فرآيند1يادگيری1آنان1نيز1ثبت1گرديد.1اين1موردپژوهشی1در1
مقدمات1طراحی1معماری111و121به1مدت1دو1ترم1اجرا1گرديده1
است.1تعداد1بيست1وپنج1دانشجو1در1انجام1اين1تمرين1ها1شركت1
داشته1اند.1روش1گردآوری1اطالعات1موردپژوهی1از1طريق1ثبت1
مشاهدات1استاد1و1ثبت1نظرات1دانشجو1در1مصاحبه1های1نيمه1باز1

از1دانشجويان1در1طول1ترم1بوده1است.

ادبيات تحقيق

برای1يادگيری،1تعريف1های1گوناگونی1ارائه1شده1است1كه1
هر1يك1از1آنها1به1جنبه1های1ويژه1ای1از1فرايند1يادگيری1توجه1
نموده1اند.1اكثر1مردم1و1بسياری1از1معلمان،1يادگيری1را1عبارت1
از1كسب1اطالعات،1معلومات1يا1مهارت1های1خاصی1می1دانند.1
عده1ای1از1مربيان1آن1را1انتقال1مفاهيم1علمی1از1فردی1به1
فرد1ديگر1می1دانند1)شريعتمداری،13661(.1يادگيری1شامل1
رفتارهاست1 و1 راهبردها،1عقايد1 ساب1دانش،1مهارت1ها،1 اكت
(Shell, 1986).1تعريفی1كه1دو1روانشناس1معاصر،1هيلگارد1
و1ماركوئيز1از1يادگيری1ارائه1نموده1اند1به1عنوان1تعريفی1جامع1
مطرح1گرديده1است:1»يادگيری1يعنی1فرايند1ايجاد1تغييرات1

نسبتا1ًپايدار1در1رفتار1بالقوه1يادگيرنده،1مشروط1بر1آنکه1اين1
تغيير1بر1اثر1اخذ1تجربه1رخ1دهد«11اين1تعريف1ديدگاهی1جديد1
از1فرايند1يادگيری1ارائه1داده1است1و1اين1ديدگاه1جديد1را1
توان1در1مفاهيمی1همچون1فرايند،1تغيير1نسبتا1ًپايدار،1 می1
رفتار1بالقوه1و1تجربه1جستجو1كرد1)سيف،13741(.1دو1مدل1
كلی1برای1مفهومی1ساختن1آموزش1و1يادگيری1وجود1دارد:1
يکی1مدل1معلم1محور1كه1رويکردی1سنتی1تر1دارد1كه1در1آن1
دانش1و1آگاهی1به1وسيله1استاد1انتقال1می1يابد1و1دانشجو1به1طور1
غيرفعال1مشاركت1دارد1(Huba et al, 2000).1در1چنين1
برداشتی1از1يادگيری،1ذهن1شاگرد1به1منزله1مخزنی1خالی1
تصور1می1شود1كه1بايد1به1وسيله1معلم1پر1شود.1در1فرايند1اين1
نوع1يادگيری1معلم1نقش1اساسی1دارد؛1اما1در1اين1ميان1شاگرد1
فعاليت1زيادی1از1خود1بروز1نمی1دهد1و1بيشتر1حالت1پذيرندگی1
و1انفعالی1دارد.1در1اين1نوع1يادگيری1هر1چه1شاگرد1مطالب1
بيشتری1به1ذهن1بسپارد،1پيشرفت1بيشتری1نصيب1او1خواهد1
شد1)شريعتمداری،13661(.1در1مدل1دوم1يعنی1مدل1فراگير1
محور،1استاد1به1عنوان1مربی1يا1تسهيل1كننده1امور1رفتار1می1كند.1
در1اين1مدل1استاد1و1فراگير1هر1دو1مسئول1ارسال1و1انتقال1
مفهوم1هستند.1دانشجويان1فعاالنه1در1يادگيری1مشاركت1دارند11
(Huba et al, 2000).1مدل1فراگير1محور1در1مواردی1چون1
يادگيری1سريع1تر1و1با1ماندگاری1بيشتر،1درك1عميق1تر1مواد1
درسی،1به1كارگيری1تفکر1نقادانه1يا1مهارت1های1مشکل1گشايی1
خالقانه1و1ايجاد1نگرش1مثبت1به1آنچه1تدريس1می1شود،1نسبت1
به1روش1استاد1محور1برتری1بارزی1دارد1)معماريان،13901(.

يادگيری فعال

1در1يادگيری1فعال،1دانشجويان1به1طور1مؤثر1درگير1آنچه1
می1آموزند1می1شوند،1به1سؤاالت1پاسخ1می1دهند،1خود1سواالتی1را1
طرح1می1كنند،1وارد1بحث1می1شوند1و1مطالب1را1توضيح1می1دهند1
(Molenda, 2010).1در1روش1های1يادگيری1فعال،1دانشجويان1
به1جای1به1خاطر1سپردن1و1حفظ1كردن1ساده1موارد1درسی،1
به1سطح1باالی1يادگيری1می1رسند1و1به1تركيب،1به1كارگيری1و1
ارزيابی1اطالعات1می1پردازند.1ارتقاء1تجربه1يادگيری1در1اين1مدل1
با1ارتقاء1سطوح1يادگيری1شامل1دانش،1درك،1كاربرد،1تحليل،1
تركيب1و1ارزيابی1همراه1است1(Bloom, 1956). 1پژوهشگران1
حوزه1آموزش1بر1اهميت1يادگيری1فعال1و1تکنيك1های1آن1
تأكيد1می1كنند.1فراگيرانی1كه1فعاالنه1در1كالس1درس1حضور1
می1يابند،1نسبت1به1كالس1های1با1رويکرد1يادگيری1غيرفعال،1
از1كار1خود1رضايت1بيشتری1دارند1و1مهارت1های1مهم1ديگری1
مانند1تفکر1در1بحران،1مذاكره1و1مهارت1های1ارتباطی1را1بهتر1
می1آموزند.1تکنيك1های1يادگيری1فعال1شامل1دامنه1وسيعی1از1
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راهبردها1برای1دانشجويانی1است1كه1به1فکر1يادگيری1عميق1تر1
هستند11 (Ngeow et al, 2001)1كه1از1آن1جمله1می1توان1
به1يادگيری1مسئله1محور1اشاره1كرد.1يادگيری1مسئله1محور،1
يادگيری1همراه1با1طرح1مسئله1است1كه1الزم1است1دانشجويان1
توانايی1آموختن1را1در1حل1مسئله1به1كار1ببندند1تا1اينکه1
بتوانند1به1سادگی1چيزی1را1بياموزند1(Ibid) .1در1يادگيری1
مسئله1محور،1ابتدا1مسئله1ای1مطرح1می1شود1و1سپس1دانش1
و1مهارت1های1الزم1برای1حل1آن1مسئله1به1تدريج1در1اختيار1
دانشجو1قرار1می1گيرد1(Oakley et al, 2004).  با1توجه1به1
ماهيت1دروس1مقدمات1طراحی1معماری1كه1در1ادامه1به1آن1
پرداخته1خواهد1شد،1انتخاب1شيوه1يادگيری1مسئله1محور1

توصيه1می1گردد.

رضايتمندی دانشجويان

بهترين1مرجعی1هستند1كه1می1توانند1درباره1 فراگيران1
تجربه1يادگيری1گزارش1دهند1كه1تا1چه1ميزان1مفيد،1آموزنده،1
راضی1كننده1يا1ارزنده1بوده1است.1هرچند1كه1اين1اظهارنظرها1
به1طور1مستقيم1اثرگذاری1استاد1يا1درس1را1اندازه1گيری1نمی1كند1
ولی1ارتباط1مهمی1بين1رضايت1دانشجو1و1آموزش1مؤثر1وجود1
دارد1(Theall et al, 2001).1آموزش1بدون1يادگيری1بيهوده1
است.1اثرگذاری1يك1معلم1به1يادگيری1فراگيران1است.1روش1ها1
و1مهارت1های1استاد1می1تواند1فرصت1های1يادگيری1فراگيران1را1
افزايش1دهد1(Doyle, 1983).1نتايج1تحقيق1بر1روی1ارزيابی1
دانشجويان1از1اساتيد1نشان1می1دهد1كه1به1طور1كلی1ارزيابی1
دانشجويان1از1روش1های1استاد،1قابل1اعتماد،1با1ارزش،1نسبتا1ً
بی1غرض1و1مفيد1است1(Murray, 1994).1با1توجه1به1اهميت1
رضايتمندی1دانشجويان1در1فرآيند1يادگيری،1در1اين1تحقيق1
سعی1شده1است1نظرات1دانشجويان1درباره1انجام1تمرين1ها1

مورد1تحليل1و1بررسی1قرار1گيرد.

دروس مقدمات طراحی معماری

در1اين1بخش1به1بررسی1محتوای1دروس1مقدمات1طراحی1
معماری1در1چند1دانشگاه1معتبر1دنيا1و1همين1طور1سرفصل1

مصوب1وزارت1علوم1پرداخته1می1شود.
1دانشگاه1واشنگتن151درس161واحدی1با1نام1آشنايی1با1
طراحی1معماری1يا1همان1مقدمات1طراحی1معماری1دارد.1
اين1درس1كه1برای1دانشجويان1تازه1وارد1در1مقطع1كارشناسی1
معماری1است،1در1ترم1های1پائيز،1زمستان1و1بهار1سال1اول1و1
پائيز1و1زمستان1سال1دوم1ارائه1می1گردد.1هدف1اين1درس1ارتقاء1
و1پيشرفت1آگاهی،1دانش1و1مهارت1های1اوليه1طراحی1موردنياز1
دانشجويان1برای1طراحی1معماری1و1تركيب1فرم1معماری1است.1

پايه1و1اساس1آن1فهم1طراحی1معماری1به1عنوان1يك1رفتار1
و1فعاليت1از1طريق1مشاهده،1طرح1مسئله1و1برقراری1ارتباط1
است.1هدف1اصلی1اين1آتليه1پرورش1توانايی1دانشجويان1در1
راستای1درست1ديدن1و1خالقيت1داشتن1در1آفرينش1فضای1
معماری1است.1حساس1بودن1نسبت1به1نيازهای1انسانی1و1
همچنين1نيازهای1مربوط1به1مقياس،1مواد1و1مصالح،1كاربری1و1
عملکرد1فضاها1از1ديگر1ضروريات1برگزاری1اين1آتليه1است.1اين1
درس1مجموعه1ای1از1تمريناتی1را1در1برمی1گيرد1تا1مهارت1های1
اساسی1طراحی،1تفکر1نقادانه،1بيان1معماری،1تفکر1طراحی1و1
درك1چگونگی1به1كارگيری1مفاهيم1واقعی1و1انتزاعی1را1ارتقاء1

.(URL: 1)1دهد
دانشگاه1ام1آی1تی1آمريکا1عالوه1بر1درس1آشنايی1با1طراحی1
معماری1در1سال1اول،1درسی1تحت1عنوان1پايه1های1طراحی1
معماری1دارد1كه1در1سال1دوم1ارائه1می1شود.1اين1درس1دانشجويان1
معماری1را1برای1طراحی1معماری1آماده1می1كند.1اين1درس1بر1
روش1های1طراحی،1فرايند1طراحی،1تحليل1فرم1و1فضا1و1چگونگی1
تبديل1كانسپت1های1خالقانه1به1فرم1و1طرح1معماری1تمركز1
دارد.1از1روش1های1ارائه1دستی1و1كامپيوتری1به1شکل1تركيبی1

.(URL: 2)1در1اين1درس1استفاده1می1شود
دانشگاه1پلی1تکنيك1ميالن1هدف1دروس1مقدمات1طراحی1
معماری1را1اين1گونه1معرفی1كرده1است:1توسعه1سطح1مهارتی1
دانشجويان1از1نظر1بينش1و1عملکرد1آنها1نسبت1به1ابزارهای1
مربوط1به1حوزه1معماری.1نحوه1يادگيری1در1اين1دروس1از1
طريق1مطالعه1و1درك1اشکال1هندسی1همراه1با1فراگيری1فضای1
معماری1به1طريق1حضور1در1فضا1و1مشاهده1است.1دروس1مقدمات1
طراحی1معماری1در1واقع1كوششی1است1تا1دانشجو1بتواند1با1
يادگيری1معيارها1و1ضوابط،1به1تدريج1آن1قدرت1را1پيدا1كند1
تا1آموخته1خويش1را1از1مرحله1تئوری1به1مرحله1عمل1برساند.1
با1توجه1به1نوع1تعليم1موجود1در1اين1دروس،1اين1امکان1به1
وجود1می1آيد1كه1دانشجو1با1كمك1راه1كارها1و1همچنين1نحوه1
كار1با1ابزارها1و1برنامه1های1رايانه1ای1بتواند1خود1نيز1دست1به1
خالقيت1بزند.1در1واقع1اين1مسير1اين1امکان1را1به1وجود1می1آورد1
كه1دانشجو1با1توجه1به1درجات1مختلف1آموزشی1موجود،1كه1
از1شروع1كالس1ها1تا1پايان1با1آن1آشنا1شده،1بتواند1خود1نيز1
ابداعاتی1به1وجود1بياورد.1روند1كار1در1مراحل1مختلف1با1كمك1
مباحث1و1ابزارهای1موجود1طوری1در1نظر1گرفته1شده1است1
كه1دانشجو1در1نهايت1به1مرحله1ای1از1آموزش1برسد1كه1بتواند1
مستقل1شده1و1خود1خالق1ايده1ها1و1طرح1های1نوين1باشد.1از1
دانشجو1در1شش1ماه1اول1سال1نهايت1انتظار1می1رود1كه1خود1
را1به1صورت1حداكثری1در1ركاب1تحصيل1بگذارد1تا1بتواند1
مراحل1موجود1را1كه1شامل1موضوعات1مختلف1می1باشد1در1
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انتهای1سال1تحصيلی1به1اتمام1برساند.1در1واقع1سعی1می1شود1
از1طريق1بحث1و1تبادل1نظر1در1آتليه1درباره1تمرين1ها1نوعی1

.(URL: 3)1رفع1اشکال1صورت1گيرد
در1برنامه1ريزی1سرفصل1دوره1كارشناسی1مهندسی1معماری1
در1ايران،1نکاتی1چند1درباره1دروس1مقدمات1طراحی1معماری1

به1شرح1زير1موردتوجه1بوده1است:
سلسله1تمرينات1كوتاه1مدت1ارائه1شده1در1دو1كارگاه1مقدمات1
طراحی1معماری،1دانشجو1را1با1عوامل1كالبدی1و1عوامل1مفهومی1
معماری1آشنا1می1كند1)گروه1هنر1شورای1عالی1برنامه1ريزی1
وزارت1علوم،13771(.1تمرين1های1طراحی1اين1دو1كارگاه1در1
عين1بسيط1و1ساده1بودن1جنبه1انتزاعی1ندارند1و1موضوع1و1
است.1 با1فضای1معماری1مرتبط1 به1نحوی1 آنها1 بستر1همه1
همچنين1سرفصل1دروس1مقدمات1طراحی1معماری1به1روشنی1
اشاره1دارد1كه1»سعی1خواهد1شد1كه1ابتدای1هر1تمرين1بازديد1
از1يك1مصداق1واقعی1معماری1مرتبط1با1موضوع1آن1تمرين1
صورت1گيرد«.1در1تبيين1اهداف1دو1كارگاه1مقدمات1طراحی1
معماری1نيز1آمده1است:1»از1آنجا1كه1رشته1معماری1برخالف1
اكثر1رشته1های1دانشگاهی،1پيشينه1كافی1در1دوران1تحصيالت1
پيش1از1دانشگاه1ندارد1و1مواجهه1ناگهانی1دانشجويان1با1حيطه1
طراحی1معماری،1بی1شناخت1و1بی1درك1مؤلفه1های1مؤثر1
در1آن1حاصل1مطلوبی1نخواهد1داشت،1در1طول1دو1نيمسال1
برنامه1ای1تحت1عنوان1مقدمات1طراحی1معماری1)1(1و1)2(1
ارائه1و1طی1آن1سعی1خواهد1شد1كه1دانشجويان1ضمن1آشنايی1
با1عرصه1های1مختلف1و1مؤلفه1های1مؤثر1در1طراحی1معماری1
به1صورتی1مجزا1و1منزل1به1منزل1به1تجربه1يکايك1اين1عوامل1
بپردازند«1)گروه1هنر1شورای1عالی1برنامه1ريزی1وزارت1علوم،1
291:1377(.1دو1هدف1در1تمرينات1درس1مقدمات1طراحی1
معماری1)1(1پيگيری1می1شود:1تقويت1قدرت1تجسم،1تخيل1
و1تعقل1دانشجو1و1آشنايی1با1عناصر1كالبدی1تشکيل1دهنده1
بنا.1تمرينات1درس1مقدمات1طراحی1معماری1)1(1نيز1شامل1
موارد1زير1است:1عناصر1تشکيل1دهنده1بنا1)سقف،1كف،1ديوار،1
پنجره،1فضای1نيمه1باز،1پله1و1...(1و1مقوالت1مطرح1در1فضاسازی1
)سازماندهی1اجزا1در1درون1فضا،1نقش1مصالح1و1رنگ1در1بنا،1
روشنايی1در1معماری،1تأثير1شرايط1اقليمی1بر1معماری1و1...(.1
همچنين1برای1درس1مقدمات1طراحی1معماری1)2(1اهداف1
زير1پيگيری1می1شود:1تقويت1قدرت1تجسم،1تخيل1و1تعقل1
دانشجو؛1آشنايی1با1ارزش1های1مفهومی1)ارزشی(1معماری؛1
آشنايی1با1امر1طراحی1معماری1يا1سير1از1سؤال1به1جواب؛1
تقويت1قدرت1تجزيه1و1تحليل1بنا1از1طريق1مشاهده1مستقيم1

يا1مطالعه1نقشه1ها1و1تصاوير1آن.
تمريناتی1كه1برای1درس1مقدمات1طراحی1معماری1)2(1

در1نظر1گرفته11شده1اند1عبارت1اند:1رابطه1فرم1و1عملکرد،1تأثير1
نور1در1بيان1معماری،1ارزش1های1هنری1مصالح،1بافت،1سايه1
روشن1و1...1در1معماری،1حركت1و1سکون1در1فضای1معماری،1
به1 همبستگی1و1گسستگی1در1معماری،1صورت1بخشيدن1
يك1مفهوم،1ابعاد1بيانی1و1معنايی1مقياس،1ابعاد1و1اندازه1ها،1
ارتباط1زنده1ميان1فضای1باز1و1بسته1و1درك1و1تحليل1درست1
و1همه1جانبه1يك1اثر1معماری1از1راه1حضور1در1آن1و1يا1مطالعه1

نقشه1ها1و1تصاوير1مربوطه1)همان(.

دروس  آموزش  برای  تعيين شده  اهداف  جمع بندی 
مقدمات طراحی

جمع1بندی1ادبيات1موضوع1در1اين1بخش1نشان1می1دهد1
توان1درك1و1تجربه1پيچيدگی1های1 كه1دانشجوی1مبتدی1
معماری1را1به1يك1باره1ندارد؛1بنابراين1برنامه1های1دروس1پايه1
بايد1منقطع1و1هر1يك1با1تأكيد1بر1يکی1از1ويژگی1های1معماری1
باشد.1همچنين1به1طور1خالصه1می1توان1گفت1اهداف1دروس1

پايه1عبارت1اند1از:
1 توجه1به1پرورش1ذهن1دانشجو1در1دروس1پايه-
1 تقويت1قدرت1تجسم،1تخيل،1تعقل1و1خالقيت1دانشجو1-

در1حل1مسئله
1 رساندن1دانشجو1به1آستانه1توان1طراحی1معماری.-

نيز1می1توان1 را1 پايه1 برای1دروس1 تمرين1های1مفيد1
به1طور1خالصه1به1موارد1زير1دسته1بندی1كرد:

1 تمرين1نگاه1كردن-
1 هماهنگی1چشم1و1ذهن1و1دست-
1 جلسات1بحث1و1گفتگوی1آزاد.-

از1آنجايی1كه1مطالعات1ميدانی1تأثير1به1سزايی1در1آموزش1
دروس1پايه1ايفا1می1كنند،1اهميت1مطالعه1ميدانی1در1دروس1

پايه1را1می1توان1از1حيث1موارد1زير1دانست:
1 حضور1در1فضا1و1مطالعه1ميدانی1باعث1تقويت1ديد1كنجکاوانه1-

و1قوه1خالقه1دانشجو1می1گردد.
1 بيشتری1- اثرگذاری1 راه1مشاهده1مستقيم،1 از1 يادگيری1

نسبت1به1حضور1در1كالس1های1درس1و1آتليه1ها1دارد.
1 امکان1تماس1دانشجو1با1واقعيت1معماری1فراهم1می1شود.-

بنابراين1با1توجه1به1معيارهايی1كه1بيان1شد1می1توان1گفت1
رجوع1به1معماری1بومی1با1توجه1به1قابليت1های1آن1می1تواند1
پاسخ1مناسبی1به1حساسيت1های1تعيين1شده1در1اهداف1دروس1
مقدمات1طراحی1معماری1باشد؛1چراكه1با1الهام1از1معماری1
بومی1می1توان1تمرين1های1مفيدی1برای1اين1دروس1مطابق1با1

اهداف1آن1پيشنهاد1داد.
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يافته های تحقيق 

بومی  معماری  ويژگی های  اساس  بر  تمرين هايی  طراحی 
مازندران

معماری1بومی1مازندران1سرشار1از1خالقيت1ساكنان1و1به1
وجود1آورندگان1آن1است.1در1بسياری1از1روستاها1خانه1ها1در1
عين1مشابهت1های1بسيار،1يکسان1نيستند.1فرق1خانه1ها1گاه1
در1موقعيت1زمين1و1يا1اندازه1آن1است.1گاهی1شکل1زمين1ها1و1
گاه1شيب1و1ناهمواری1های1آن1متفاوت1است.1اين1نوآوری1تنها1
در1فرم1ها1و1اشکال1نيست،1بلکه1در1نحوه1تركيب1فضاها،1در1
اندازه،1در1هندسه1و1…1حضور1پيدا1می1كند.1راه1يابی1برای1موارد1
خاص1و1يافتن1پاسخ1برای1نيازهای1خانواده1در1شرايط1ويژه1در1
تمامی1سطوح1و1مراحل1از1فراهم1آوردن1مصالح1و1آماده1سازی1
آن1تا1طرح1و1ساخت1بنا1همگی1گويای1ميزان1باالی1خالقيت1

است1)رئوف1و1همکاران،13881(.
راه1حل1های1معمارانه1و1پاسخ1های1كاربردی1به1فضا،1معماری1
خانه1های1بومی1مازندران1را1به1مفهوم1واقعی1خانه1درآورده1
است.1در1خانه1های1اين1ناحيه،1خانه1از1طبيعت1جدا1نيست1و1
حياط1مهم1ترين1فضای1آن1است.1طبيعت1با1حضور1آب1و1گياه1و1
جريان1باد1در1آن1بر1اهل1خانه1عرضه1می1شود1و1می1توان1طبيعت1
را1در1حريم1خصوصی1از1نزديك1تجربه1كرد.1در1داخل1فضاهای1
بسته1نيز1ارتباط1با1طبيعت1از1طريق1وجود1چشم1انداز1از1اتاق1ها1

به1حياط1همچنان1برقرار1می1ماند.1)تصوير11(
در1اين1بخش،1ويژگی1های1معماری1بومی1مازندران1شناسايی1
گرديده1و1هر1يك1از1آنها1به1صورت1موردی1و1ميدانی1واكاوی1
شده1اند.1با1استفاده1از1روش1استدالل1منطقی1تعيين1شده1است1كه1
هر1كدام1از1اين1مصاديق1منجر1به1حل1كدام1مسئله1در1معماری1
يا1اصوال1ًزندگی1گرديده1است.1با1گردآوری1ويژگی1های1معماری1
بومی1مازندران1و1توسعه1آنها1در1راستای1اهداف1دروس1مقدمات1
طراحی1معماری،1راهکارهای1مشخصی1تعيين1گرديده1اند1كه1
بر1پايه1آنها1می1توان1تمرين1های1مناسبی1در1راستای1اهداف1
دروس1مقدمات1طراحی1معماری،1طراحی1نمود.1در1ادامه1به1

نمونه1هايی1از1اين1تمرين1ها1پرداخته1می1شود.
1 تمرين1متناسب1با1اين1قابليت1در1معماری1بومی1مازندران،1-

طرح1مسئله1بر1اساس1نياز1زندگی1بومی1است؛1طراحی1
نيازهايی1 برآورده1كردن1 برای1 فضای1معماری1مناسب1
مشخص1با1الهام1از1معماری1بومی1كه1شناخت1الزم1از1

آن1به1صورت1ميدانی1حاصل1گرديده1است.
1 از1آنجايی1كه1يکی1از1تمرين1های1مشخص1شده1در1سرفصل1-

دروس1كارشناسی1معماری1برای1درس1مقدمات1طراحی1
معماری1)1(،1تأثير1شرايط1اقليمی1بر1فضاسازی1معماری1

است؛1لذا1اين1گونه1تمرين1ها1ذهن1دانشجو1را1با1پاسخ1های1
معماری1به1شرايط1اقليمی1آشنا1می1سازد.

سازمان1فضايی1خانه1های1كوهستانی1اين1منطقه،1تنوع1
فضايی1گسترده1ای1را1برای1ساكنانش1عرضه1می1كند.1اين1تنوع1
فضايی1كه1از1طريق1تنوع1در1ميزان1محصوريت1فضاها،1كيفيت1
نور1و1حضور1جريان1هوا1ايجاد1می1شود،1ساكنان1اين1خانه1ها1
به1كيفيات1فضايی1حساس1كرده1است؛1چنانکه1 را1نسبت1
ادراك1آنان1از1فضای1خانه،1تمامی1اين1تنوع1ها1را1شامل11شده1و1
می1توانند1آن1را1بيان1و1به1توصيف1در1آورند1)حائری1مازندرانی،1

1388(1)تصوير21(.

تصوير1.21سازمان1فضايی1خانه1های1كوهستانی،1روستای1نيچکوه،1مازندران11
)نگارندگان(

تصوير1.11اسکيس1از1معماری1ابنيه1سنتی1شمال1كشور1)موسوی،13911(
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1 تمرين1تحليل1سازمان1فضايی1معماری1روستايی:1تمرين1-
ايجاد1فضاهای1پر1و1خالی1با1هدف1تأمين1نيازهای1كاربردی1
در1محيط1پيرامونی.1اين1تمرين1پس1از1تحليل1سازماندهی1
موجود1در1معماری1بومی1می1تواند1به1بررسی1نقاط1ضعف1
و1قوت1اين1نوع1سازماندهی1بپردازد1و1ذهن1دانشجو1را1از1
طريق1رابطه1علت1و1معلولی1به1داليل1اين1نوع1سازماندهی1

آگاه1سازد.
در1معماری1اين1منطقه1امکان1حصول1به1فضا1به1عنوان1ماده1
جوهری1معماری1به1هراندازه1كه1نياز1كاربر11باشد1ميسر1است.1به1
صورت1بسيار1مشخص1و1در1عين1حال1انعطاف1پذير1هر1مقدار1
از1فضا1به1مفهوم1و1مضمون1خاصی1تعلق1دارد.1تعيين1حدود1
فضا1با1برجسته1شدن1قسمتی1از1كف1آن1آغازشده،1با1محصور1
شدن1بدنه1های1اطراف1كف1و1مسقف1شدن1تعريف1می1شود1و1
در1طی1زمان1بسته1به1نيازهای1كاربر1و1تحت1تأثير1بوم1ناحيه1
گسترش1می1يابد1تا1به1آنجا1كه1جوابگوی1پاسخ1های1فيزيکی1
و1روانی1زندگی1در1اين1منطقه1با1تنوعی1سرشار1از1سادگی1

خواهد1بود1)غالمی1و1همکاران،13891(.
1 كاربردی1مشخص:1يکی1- با1عناصر1 تعريف1فضا1 تمرين1

دروس1 در1سرفصل1 تمرين1های1مشخص1شده1 از1 ديگر1
كارشناسی1معماری1برای1درس1مقدمات1طراحی1معماری،1
شناخت1عناصر1تشکيل1دهنده1بنا1)سقف،1كف،1ديوار،1
پنجره،1فضای1نيمه1باز،1پله1و...(1است.1يکی1از1شيوه1های1
طراحی1تمرين1برای1اين1موضوع،1شناخت1و1لمس1اين1
عناصر1كاربردی1و1بازتعريف1هر1كدام1از1آنها1در1معماری1
بومی1است.1در1واقع1دانشجو1توانايی1درك1و1تعريف1عناصر1
مختلف1معماری1را1از1طريق1اصالت1و1سادگی1نهفته1در1

ذات1مصالح1بوم1آورد،1پيدا1می1كند.

فرم1بنا:1به1دليل1بارندگی1بسيار1زياد1و1رطوبت1بيش1از1
حد،1فرم1بنا1در1منطقه1عمدتا1ًجهت1مقابله1با1اين1دو1عامل1
شکل1گرفته1است.1خصوصيات1كلی1فرم1ابنيه1سنتی1منطقه1
شامل1موارد1ذيل1است:1شيب1دار1بودن1بام1ساختمان،1وجود1
ايوان1و1يا1غالم1گرد1در1اطراف1ساختمان،1برون1گرا1بودن1شکل1
ساختمان،1عدم1وجود1زيرزمين،1باالتر1بودن1كف1طبقه1همکف1

از1سطح1زمين1و1استفاده1از1تهويه1دوطرفه1هوا1)همان(.
1 تمرين1پاسخگويی1فرم:1با1در1نظر1گرفتن1شرايط1محدودكننده1-

فرم1در1معماری1بومی،1دانشجويان1می1توانند1با1عوامل1
شکل1دهنده1فرم1آشنا1گردند1و1خالقيت1های1سازندگان1
بناهای1بومی1را1در1خلق1فرم1با1در1نظر1گرفتن1محدوديت1ها،1

درك1كنند.
سنتی1 معماری1 در1 خانه1 يك1 فضاهای1 انعطاف1پذيری:1
طبرستان،1انعطاف1بااليی1دارند.1چراكه1علی1رغم1تعداد1كم1
اتاق1ها1و1فضاهای1فيزيکی،1رفتارها1و1فعاليت1های1بسيار1متنوعی1
را1در1خود1جای1می1دهند.1معاشرت1با1ديگران1از1تعداد1محدود1
افراد1تا1برگزاری1جشن1و1مراسم1بزرگ،1به1وسيله1امکان1تركيب1
انواع1فضاها1و1بسط1آنها1به1يکديگر1امکان1پذير1است.1در1تصوير131
فعاليت1های1متعددی1كه1در1يك1مسکن1روستايی1رخ1می1دهد،1
به1نمايش1در1آمده1اند.1همان1گونه1كه1مشاهده1می1شود،1رفتارها1
و1فعاليت1های1متنوعی1اعم1از1پخت1وپز،1خوردن،1خوابيدن،1انبار1
كردن،1ورود1و1خروج،1پذيرايی1از1مهمان،1نشستن،1تماشای1
تلويزيون1و1ساير1فعاليت1های1روزمره1در1اين1فضای1كم1و1با1

تنها1دو1اتاق1شکل1می1گيرد.
1 تمرين1هايی1با1هدف1طراحی1فضاهای1منعطف1بايد1در1نظر1-

گرفته1شود1تا1بتواند1پاسخگوی1خصوصی1ترين1رفتارها1تا1
برقراری1تعامالت1اجتماعی1در1يك1فضای1محدود1باشد.1

تصوير1.31روستای1نيچکوه،1مازندران،1پالن1يك1خانه1ساده1روستايی11)نگارندگان(

راهنمای1نقشه:
11 ورودی.
21 اجاق1پخت1وپز،1كمد1وسايل1و1ظروف1آشپزی.
31 سطل1زباله.
41 بشکه1نفت.
51 شير1آب.
61 محل1انباشت1هيزم.
71 محل1رختخواب.
81 پشتی1و1فضای1نشستن.
91 تلفن.

پنجره.101
طاقچه.111
يخچال.121
تلويزيون.131
كمد1و1سماور.141
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اين1طراحی1با1الهام1از1فضاهای1موجود1در1معماری1بومی1
می1كنند(1 ايفا1 را1 نقش1 اين1 كه1 نمونه1هايی1 عنوان1 )به1
می1تواند1صورت1گيرد.1»لزوم1توجه1به1مقوالت1مطرح1
در1فضاسازی1از1قبيل1سازماندهی1اجزا1در1درون1فضا،1
نقش1مصالح1و1رنگ1در1بنا،1روشنايی1در1معماری1و1تأثير1
شرايط1اقليمی1بر1معماری«1از1جمله1اهداف1تعيين1شده1
برای1دروس1مقدمات1طراحی1معماری1است.1با1توجه1به1
اينکه1اين1مقوالت1در1معماری1بومی1به1راحتی1قابل1درك1
است؛1در1اين1تمرين1فرصت1مناسبی1برای1تحقق1بخشی1
اهداف1تعيين1شده1برای1دروس1مقدمات1طراحی1معماری1

فراهم1می1شود.
تناسبات1انسانی:1تناسبات1معماری1فضاهای1زندگی1سنتی1
در1مازندران1متناسب1با1ابعاد1انسانی1است.1اجزای1خانه1مثل1
پلکان،1ايوان،1تنورخانه1و1غيره1فقط1به1اندازه1حداقل1الزم1
متناسب1با1كاركرد1خود1شکل1می1گيرند1و1از1تزيينات1اضافه1
پرهيز1می1كنند1)تصوير41(. تناسبات1انسانی1در1معماری1بومی1
با1توجه1به1امکانات1بومی1تا1سرحد1امکان1رعايت1شده1اند1اما1
در1پاره1ای1موارد1مانند1ارتفاع1و1تناسبات1پله،1اين1امکان1در1
معماری1بومی1وجود1نداشته1كه1در1معماری1امروز1اين1تناسبات1

اصالح1شده1اند.
1 طراحی1تمرينی1با1هدف1استفاده1درست1و1جامع1از1فضای1-

محدود:1در1اين1تمرين،1اجزای1خرد1معماری1بر1اساس1
تناسبات1انسانی1به1كار1گرفته1شده1در1معماری1بومی1طراحی1
می1گردند1و1بايد1حداقل1اندازه1های1الزم1برای1پاسخگويی1
به1عملکرد1را1از1معماری1بومی1فراگيرند.نتايج1حاصل1از1

برگزاری1اين1تمرين1ها1در1كالس1های1مقدمات1طراحی1
معماری1دانشگاه1مازندران1حاوی1نکات1قابل1توجهی1است1
كه1در1جدول111دسته1بندی1شده1اند.1پس1از1اجرای1هر1
تمرين،1مشاهدات1استاد1از1فرآيند1يادگيری1دانشجويان1و1
نظرات1دانشجويان1راجع1به1چگونگی1برگزاری1تمرين1ها،1
همچنين1ميزان1تأثيرگذاری1شناخت1معماری1بومی1بر1
انجام1صحيح1تمرين1ها1و1تأثير1آن1بر1فرآيند1يادگيری1

دانشجويان1ثبت1گرديد.

بحث بر روی يافته های تحقيق

يافته1های1تحقيق1نشان1می1دهد1كه1آموزه1های1معماری1
برای1سرفصل1دروس1 با1اهداف1تعيين1شده1 بومی،1منطبق1
مقدمات1طراحی1معماری1است.1همان1طور1كه1به1طور1دقيق1
و1ميدانی1در1يافته1های1پژوهش1منعکس1شده1است،1بسياری1
از1تمرين1های1خالقانه1و1اثربخش1منطبق1با1سرفصل1دروس1
مقدمات1طراحی،1از1دل1ويژگی1های1منحصربه1فرد1معماری1
بومی1قابل1استخراج1است.1اين1تحقيق1كه1نمونه1موردی1آن1
معماری1بومی1مازندران1بود1نشان1می1دهد1كه1درك1و1تحليل1
معماری1بومی1از1طريق1انجام1تمرين1های1خالقانه1منبعث1از1
فضای1معماری1بومی،1زمينه1هايی1را1برای1تأمين1اهداف1دروس1
مقدمات1طراحی1معماری1از1جمله1ارتقاء1خالقيت1دانشجويان1
و1تقويت1قدرت1تجسم1و1تخيل1آنها1فراهم1می1آورد.1راهکار1
مشخص1و1عملی1اين1تحقيق1برای1ارتقاء1خالقيت1دانشجويان1
دروس1پايه1معماری1از1طريق1درك1و1تحليل1معماری1بومی؛1
طراحی1تمرين1هايی1خالقانه1و1برخاسته1از1معماری1بومی1
است1كه1به1نمونه1هايی1از1آن1در1اين1مقاله1اشاره11شده1است.

تصوير1.41اجزای1خانه1در1معماری1بومی1مازندران1)موسوی،13911(
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برخی1از1آموزه1ها1و1ويژگی1های1معماری1بومی1مازندران1كه1راه1حل1هايی1خالقانه1را1پيش1روی1دانشجويان1معماری1قرار1می1دهد1
و1برای1تقويت1قدرت1تجسم1و1تعقل1دانشجويان1دروس1مقدمات1طراحی1مؤثر1است؛1به1طور1مشخص1و1خالصه1عبارت1اند1از:

1 راه1حل1های1معمارانه1و1پاسخ1های1كاربردی1به1فضا-
1 تنوع1فضايی1گسترده1ای1كه1از1سازمان1فضايی1خانه1های1كوهستانی1اين1منطقه1به1دست1می1آيد-
1 امکان1حصول1به1فضا1به1عنوان1ماده1جوهری1معماری1به1هراندازه1كه1نياز1كاربر1باشد-
1 تأثيرپذيری1فرم1بنا1از1بارندگی1بسيار1زياد1و1رطوبت1بيش1از1حد-
1 انعطاف1پذيری1باالی1فضاها-
1 رعايت1تناسبات1انسانی-

معماری1بومی1مازندران1سرشار1از1خالقيت1ساكنان1و1به1وجود1آورندگان1آن1است.1خانه1ها1در1عين1مشابهت1های1بسيار،1يکسان1
نيستند.1فرق1خانه1ها1گاه1در1شکل1زمين1و1گاه1در1شيب1و1ناهمواری1های1آن1است.1اين1نوآوری1تنها1در1فرم1ها1و1اشکال1نيست،1
بلکه1در1نحوه1تركيب1فضاها،1در1اندازه،1در1هندسه1و1…1ظهور1پيدا1می1كند.1تمامی1مراحل1طراحی1و1اجرا1در1معماری1بومی1
مازندران1از1فراهم1آوردن1مصالح1و1آماده1سازی1آن1تا1ساخت1بنا1همگی1گويای1ميزان1باالی1خالقيت1و1نوآوری1در1حل1مسائل1
است.1يافته11های1تحقيق1نشان1می1دهد1كه1مصاديق1حل1مسئله1اشاره1شده1در1معماری1بومی1مازندران1كاماًل1منطبق1با1سرفصل1
دروس1پايه1معماری1است1و1از1طريق1طراحی1تمرين1هايی1هدفمند1كه1هم1منطبق1با1اهداف1سرفصل1دروس1پايه1معماری1باشند1
و1هم1از1دل1آموزه1های1معماری1بومی1برخاسته1باشند؛1می1توان1دانش1و1خالقيت1موردنياز1دانشجويان1دروس1مقدمات1طراحی1

معماری1برای1حل1مسائل1را1ارتقاء1بخشيد.

نتايجتمرين ها
نمونه كارهانظرات دانشجويانمشاهدات استادزمانصورت مسئلهموضوع تمريناهداف تمرين

طرح1مسئله1
بر1اساس1نياز1
زندگی1بومی1
با1هدف1تقويت1
قدرت1تعقل1

دانشجو1در1حل1
مسئله

طراحی1فضای1
معماری1مناسب1
برای1برآورده1
كردن1نيازهايی1
مشخص1با1الهام1
از1معماری1بومی1
كه1شناخت1الزم1
از1آن1به1صورت1
ميدانی1حاصل1
گرديده1است.

طراحی1نپار:1
فضايی1برای1
استراحت،1
شب1پائی1و1

مراقبت1از1مزرعه1
برنج

دو1
هفته

خلق1فرم1های1
نو1توسط1
دانشجويان،
استفاده1از1

مصالح1جديد1
و1يا1تركيب1

مصالح1جديد1و1
بوم1آورد1در1آثار1

دانشجويان

ابتدا1نيازها1را1به1
دقت1موردبررسی1

قرار1داديم1و1با1توجه1
به1اولويت1بندی1ها1و1
آنچه1ضرورت1داشت،1

طراحی1كرديم

آشنايی1ذهن1
دانشجو1با1
پاسخ1های1

معماری1بومی1به1
شرايط1اقليمی

تأثير1شرايط1
اقليمی1بر1
فضاسازی1
معماری

طراحی1فضای1
زندگی1برای1يك1
نفر1در1كنار1دريا

دو1
هفته

درك1شرايط1
اقليمی1برای1
دانشجويان1با1
توجه1به1نوع1
ارتباط1آنها1با1
محيط1به1شکل1
ساده1و1صميمی1

اتفاق1افتاد.

در1اين1تمرين1
محدوديت1های1

اقليمی1را1به1خوبی1
درك1كرديم1و1تأثير1
عناصر1اقليمی1به1
كار1رفته1در1بناها1را1
با1حضور1در1محيط1
توانستيم1مشاهده1

كنيم.

جدول1.11نتايج1حاصل1از1برگزاری1تمرين1ها
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نتايجتمرين ها
نمونه كارهانظرات دانشجويانمشاهدات استادزمانصورت مسئلهموضوع تمريناهداف تمرين

تحليل1
سازماندهی1
موجود1در1

معماری1بومی1
و1بررسی1نقاط1
ضعف1و1قوت1آن1
برای1آشنايی1
ذهن1دانشجو1با1
داليل1اين1نوع1
سازماندهی1از1
طريق1رابطه1
علت1و1معلولی

تحليل1سازمان1
فضايی1معماری1

روستايی؛1
تمرين1ايجاد1
فضاهای1پر1و1
خالی1با1هدف1
تأمين1نيازهای1
كاربردی1در1
محيط1پيرامونی

نقد1و1تحليل1
سازمان1فضايی1

يك1خانه1
روستايی1با1در1
نظر1گرفتن1

همه1اجزاء1اعم1
از1حياط،1خانه،1
محل1نگهداری1
دام1و1طيور،1
تنور،1باغچه1و1...

دو1
هفته

درك1درست1
دسترسی1ها،

توجه1به1هندسه1
زمين،

توجه1به1
نورگيری1ها،

توجه1به1ديد1و1
منظر،

توجه1به1شيب1
زمين1و1نحوه1
قرارگيری1

ساختمان1در1
شيب

شناختی1كه1از1
سازمان1فضايی1حاكم1
بر1معماری1بومی1

حاصل1شد،1توانست1
كمك1مؤثری1برای1
حل1اين1تمرين1باشد.

شناخت1عناصر1
تشکيل1دهنده11
بنا1)سقف،1كف،1
ديوار،1پنجره،1
فضای1نيمه1باز،1
پله1و1...(1دانشجو1
توانايی1درك1و1
تعريف1عناصر1
مختلف1معماری1

را1از1طريق1
اصالت1و1سادگی1
نهفته1در1ذات1
مصالح1بوم1آورد،1
پيدا1می1كند.

تمرين1تعريف1
فضا1با1عناصر1
كاربردی1

مشخص:1يکی1
از1شيوه1های1

طراحی1تمرين1
برای1اين1موضوع1
شناخت1و1لمس1

اين1عناصر1
كاربردی1و1
بازتعريف1هر1
كدام1از1آنها1در1
معماری1بومی1

است.1

خلق1فضايی1
كاربردی1
با1استفاده1
از1عناصر1

تعريف1شده1در1
معماری1بومی،1
شامل1ديوارهای1
چوبی،1پله1های1
كنده1شده1از1تنه1
درخت،1سقف1
شيروانی1و1...1

يك1
هفته

شناخت1معماری1
بومی1كمك1كرد1
تا1دانشجويان1
مواردی1نظير1
توجه1به1

عملکردها،1
سادگی1
تركيب1ها،1
استفاده1از1

تركيب1رنگ1ها1و1
تركيب1مصالح1را1

رعايت1كنند.

دانشجويان1سعی1
كردند1آنچه1در1
معماری1بومی1

مشاهده1كرده1بودند1
را1به1عنوان1الگوهايی1
ساده1در1خلق1فضا1

رعايت1كنند.

طراحی1فرم1
با1شرايط1

محدودكننده

تمرين1
پاسخگويی1
فرم:1با1در1نظر1
گرفتن1شرايط1
محدودكننده1

فرم1در1
معماری1بومی،1
دانشجويان1
با1عوامل1

شکل1دهنده1فرم1
آشنا1گردند1و1
خالقيت1های1
سازندگان1

بناهای1بومی1را1
در1خلق1فرم1با1
در1نظر1گرفتن1
محدوديت1ها،1
درك1كنند.

با1در1نظر1
گرفتن1موارد1

محدودكننده1ای1
نظير1موقعيت1
و1شيب1زمين،1
شرايط1اقليمی1و1
مصالح1محدود،1
فرم1مناسب1
را1برای1يك1

خانه1روستايی1
طراحی1كنيد.

دو1
هفته

دانشجويان1
با1شناختی1
كه1از1فرم1در1
معماری1بومی1
به1دست1آوردند،1
معيارهايشان1
برای1خلق1
فرم1به1طرز1
قابل1توجهی1

تغيير1پيدا1كرد1
و1به1سمت1

كاربردی1شدن1
فرم1رفت.

داليل1فراوانی1برای1
خلق1ايده1های1

حجمی1وجود1داشت1
كه1ناشی1از1شناخت1
كافی1آنها1از1داليل1
ايجاد1فرم1های1واقعی1
و1ساده1در1معماری1

بومی1بود.

ادامه1جدول1.11نتايج1حاصل1از1برگزاری1تمرين1ها
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نتايجتمرين ها
نمونه كارهانظرات دانشجويانمشاهدات استادزمانصورت مسئلهموضوع تمريناهداف تمرين

طراحی1فضاهای1
انعطاف1پذير1با1در1
نظر1گرفتن1همه1
مقوالت1مطرح1
در1فضاسازی1

از1قبيل1
سازماندهی1اجزا1
در1درون1فضا،1
نقش1مصالح1
و1رنگ1در1بنا،1
روشنايی1در1

معماری1و1تأثير1
شرايط1اقليمی1

بر1معماری

طراحی1فضاهای1
منعطف1كه1

بتواند1پاسخگوی1
خصوصی1ترين1
رفتارها1تا1

برقراری1تعامالت1
اجتماعی1در1يك1
فضای1محدود1
باشد.1اين1

طراحی1با1الهام1از1
فضاهای1موجود1
در1معماری1

بومی1)به1عنوان1
نمونه1هايی1كه1
اين1نقش1را1ايفا1
می1كنند(1صورت1

گيرد.

طراحی1خانه1ای1
با1فضاهايی1

انعطاف1پذير1با1
در1نظر1گرفتن1
قابليت1تبديل1
چند1كاربری1

برای1يك1فضای1
مشخص

سه1
هفته

با1توجه1به1ميزان1
دقت1دانشجويان1
در1طراحی1ابعاد1
و1اندازه1های1
فضاها،1به1نظر1
می1رسد1فهم1

عميقی1از1مفهوم1
انعطاف1پذيری1
اتفاق1افتاده1

است.

حضور1در1فضای1
واقعی1درك1زيادی1از1
انعطاف1پذيری1واقعی1
و1كاربردی1را1برای1ما1

به1ارمغان1آورد.

توجه1به1
تناسبات1انسانی،
استفاده1درست1
و1جامع1از1فضای1

محدود

1در1اين1تمرين،1
اجزای1خرد1
معماری1بر1

اساس1تناسبات1
انسانی1به1كار1
گرفته1شده1
در1معماری1
بومی1طراحی1
می1گردند1و1
بايد1حداقل1

اندازه1های1الزم1
برای1پاسخگويی1
به1عملکرد1را1از1
معماری1بومی1

فراگيرند.

معماری1حداقل:1
طراحی1يك1
واحد1مسکونی1
برای1يك1زوج1با1
حداقل1مساحت1
الزم1با1در1نظر1
گرفتن1تناسبات1

انسانی

سه1
هفته

دانشجويان1به1
خوبی1توانستند1
با1استفاده1از1

مشاهداتشان1در1
محيط1معماری1
بومی،1ايده1های1
تازه1ای1برای1

طراحی1معماری1
حداقل1خلق1

نمايند.

ديدن1نمونه1های1
مشابه1كمك1زيادی1
به1درك1روابط1فضايی1

داشت.

)نگارندگان(

ادامه1جدول1.11نتايج1حاصل1از1برگزاری1تمرين1ها

نتيجه گيری
اين1تحقيق1با1هدف1اضافه1كردن1رويکردهای1بومی1به1آموزش1دروس1مقدمات1طراحی1معماری1انجام11شده1است.1
راهکار1مشخص1اين1تحقيق1برای1رسيدن1به1اين1هدف1اصلی،1رجوع1به1معماری1بومی1و1طراحی1تمرين1هايی1منطبق1با1
اهداف1سرفصل1دروس1مقدمات1طراحی1معماری1مانند؛1تقويت1قدرت1تجسم،1تخيل،1تعقل1و1خالقيت1در1حل1مسئله1
بوده1است.1رجوع1به1معماری1بومی1در1دروس1مقدمات1طراحی1معماری1از1اين1جهت1مطلوب1است1كه1از1دل1معماری1
بومی1می1توان1تمرين1هايی1را1خلق1كرد1كه1منطبق1بر1اهداف1تعيين1شده1برای1دروس1مقدمات1طراحی1معماری1باشد1
و1مصاديق1اهداف1اشاره1شده1در1سرفصل1دروس1مقدمات1طراحی1معماری1را1می1توان1در1چگونگی1حل1مسئله1در1
معماری1بومی1مشاهده1كرد.1جستجو1و1تحقيق1در1شيوه1های1حل1مسئله1در1معماری1بومی1و1انطباق1آن1با1اهداف1
دروس1مقدمات1طراحی1معماری1نشان1می1دهد1كه1ويژگی1های1معماری1بومی1با1خواسته1های1تعيين1شده1در1سرفصل1
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دروس1مقدمات1طراحی1معماری1مطابقت1زيادی1با1يکديگر1دارند. اين1تحقيق1تمرين1هايی1را1برای1دروس1مقدمات1
طراحی1معماری1در1نظر1گرفته1است1كه1ضمن1تأمين1اهداف1تعيين1شده1در1سرفصل1آن1دروس،1باعث1افزايش1شناخت1
دانشجويان1از1معماری1بومی1می1شود1و1چگونگی1پاسخگويی1به1مسئله1در1معماری1بومی1را1به1آنها1می1آموزد.1از1آنجايی1
كه1دانشجوی1مبتدی1توان1درك1و1تجربه1پيچيدگی1های1معماری1را1به1يك1باره1ندارد1و1برنامه1های1دروس1مقدمات1
طراحی1معماری1بايد1منقطع1و1هر1يك1با1تأكيد1بر1يکی1از1ويژگی1های1معماری1باشد1و1با1توجه1به1ويژگی1های1خاص1
معماری1بومی1نظير1سادگی،1شفافيت،1قابليت1درك1روابط1بين1فضاها1و1...1.1امکان1برقراری1ارتباط1با1دنيای1واقعی1
معماری1بومی1برای1دانشجويان1مبتدی1و1تازه1وارد1در1اين1فضا1به1خوبی1ميسر1است.تمرين1های1برگرفته1از1معماری1
بومی1برای1دانشجويان1دروس1مقدمات1طراحی،1تقويت1قدرت1تجسم،1تخيل1و1تعقل1را1در1پی1خواهد1داشت.1چراكه1
درك1فضاهای1معماری1بومی1و1تجسم1شيوه1و1سبك1زندگی1ساكنان1بناها1در1فضای1معماری1بومی1برای1دانشجوی1
مبتدی1به1راحتی1امکان1پذير1بوده1و1باعث1تقويت1فهم1رابطه1علت1و1معلولی1در1پديده1های1معماری1در1ذهن1دانشجوی1
تازه1وارد1می1گردد؛1بنابراين1با1توجه1به1معيارهای1بيان1شده،1می1توان1گفت1رجوع1به1معماری1بومی1با1توجه1به1قابليت1های1
آن1می1تواند1پاسخ1مناسبی1به1حساسيت11های1تعيين1شده1در1اهداف1دروس1مقدمات1طراحی1باشد.1چراكه1با1الهام1از1
معماری1بومی1می1توان1تمرين1های1مفيدی1برای1دروس1مقدمات1طراحی1مطابق1با1اهداف1آن1پيشنهاد1داد؛1به1عبارت1
ديگر1می1توان1گفت:1رجوع1به1معماری1بومی1در1دروس1مقدمات1طراحی1معماری1مطلوب1است؛1زيرا1كنکاش1در1معماری1
بومی1نشان1داده1است1كه1اين1نوع1معماری1قابليت1های1زيادی1برای1تأمين1اهداف1دروس1مقدمات1طراحی1معماری1

دارد.1نمونه1هايی1از1تمرين1های1پيشنهادی1عبارت1اند1از:
1 طراحی1نپار:1فضايی1برای1استراحت،1شب1پائی1و1مراقبت1از1مزرعه1برنج.-
1 طراحی1فضای1زندگی1برای1يك1نفر1در1كنار1دريا.-
1 نقد1و1تحليل1سازمان1فضايی1يك1خانه1روستايی1با1در1نظر1گرفتن1همه1اجزاء1اعم1از1حياط،1خانه،1محل1نگهداری1دام1و1-

طيور،1تنور،1باغچه1و1...
1 خلق1فضايی1كاربردی1با1استفاده1از1عناصر1تعريف1شده1در1معماری1بومی،1شامل1ديوارهای1چوبی،1پله1های1كنده1شده1از1-

تنه1درخت،1سقف1شيروانی1و1...1.
1 طراحی1يك1خانه1روستايی1با1در1نظر1گرفتن1موارد1محدودكننده1ای1نظير1موقعيت1و1شيب1زمين،1شرايط1اقليمی1و1-

مصالح1محدود.
1 طراحی1خانه1ای1با1فضاهای1انعطاف1پذير1با1در1نظر1گرفتن1قابليت1تبديل1چند1كاربری1برای1يك1فضای1مشخص.-
1 معماری1حداقل:1طراحی1يك1واحد1مسکونی1برای1يك1زوج1با1حداقل1مساحت1الزم1با1در1نظر1گرفتن1تناسبات1انسانی-

در1اين1تحقيق،1معماری1بومی1مازندران1به1عنوان1يك1نمونه1موردی1انتخاب1شده1است1و1طبيعتا1ًشيوه1های1ديگر1
معماری1بومی1در1ايران1وجود1دارد1كه1تحقيقات1آتی1در1اين1زمينه1می1تواند1ابعاد1گسترده1تری1از1اين1موضوع1را1واكاوی1كند
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