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جایگاه پارادایم »معماری مسکن« در سیمای امروز شهر ایرانیـ  اسالمی

چکیده
نیاز به مســکن یکی از اساســی ترین نیازهاي بشري است. طبق اصل ســی و یک قانون اساسی جمهوري اسالمی 
ایران، داشــتن مسکن مناســب حق هر فرد و خانواده ایرانی است. هرچند به علت گســتردگی و پیچیدگی مقوله 
مســکن نمی توان تعریف جامع و واحدی از آن ارائه داد، اّما مسکن به عنوان ســرپناه، نیاز اولّیه و اساسی خانواده 
به شــمار می آید. مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر در محیط های مختلف طبیعی و مصنوع معانی متفاوت 
یافته است. با وجود این تفاوت ها، مسکن در تمام جوامع دارای مفهومی متعالی و مقدس است که انسان با تًأمین آن 
به بودن دســت یافته و در این بودن هستی و زندگی را تجربه کرده است؛ به عبارت دیگر، نحوة سکونت، چگونگی 
بودن انسان را معنا بخشیده است. از عوامل مؤّثر در سیمای شهر ایرانی ـ اسالمی، معماری سّنتی مسکونی ایران است 
که دارای مؤلّفه های ارزش مندی است و در نقاط مختلف کشور بسته به بوم، متفاوت است. معماری بر اساس هوّیت 
طبیعی و اقلیمی هر منطقه شــکل گرفته و در گذر تاریخ، به عنوان عاملــی هوّیت بخش در معماری آن بوم تجّلی 
کرده اســت. گذر زمان و تغییر شیوة معماری بر معماری مســکونی نیز تأثیر داشته است؛ به طوری که امروز مسکن 
ایران واجد هوّیت خاصی نیســت. در این مقاله به این موضوع تأکید شده است که بررسی تأثیر معماری مدرن بر 
معماری ســّنتی ایران برای توسعة دوبارة الگوی فراموش شدة زندگی مردم ایران در ادوار گذشته الزم و ضروری 
اســت. هم چنین توّجه به پارادایم مسکن در سیمای شــهرهای امروز ایران برای تبیین جایگاه هوّیت شهر ایرانی ـ 
اســالمی مؤثر اســت. در این مقاله دو مسیر اصلی برای بررســی دالئل ناتوانی معماری و شهرسازی امروز در برابر 
مســأله مسکن و نیز ارائة معیارهایی برای دست یابی به الگوی طّراحی مسکن ایرانی دنبال می شود: اول، تبیین نقش 
و جایگاه »هوّیت« و »معنا« در »مســکن ایرانی« و به تبع آن ارزیابی مؤلّفه های هوّیت بخش به شــکل مسکن ایرانی 
در بررســی تطبیقی معماری ســّنتی و امروز، و دوم، آسیب شناسی معماری امروز مسکونی ایران و ارائة راهکارهایی 

برای تداوم معماری بومی.

واژگان کلیدي: مسکن، هوّیت، مسکن سّنتی ایرانیـ  اسالمی، معماری مسکونی امروز ایرانی، معیارهای طّراحی مسکن. 

طاهره نصر*

استادیار، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز

)تاریخ دریافت: 94/07/05                          تاریخ پذیرش: 94/11/10(

* E-Mail: nasr@iaushiraz.ac.ir
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 مقّدمه
هویّت موضوعی اســت که تفاوت ســیمای شهر قدیم ایرانی و 
ســیمای شهر معاصر را موجب شده است. مطالعات در عرصه  ها و 
پدیده  ها و عناصر شــهري گذشته براي هویّت بخشیدن به ساختار 
شهرهاي کنوني الزم است. می توان با شناسایی اصول شکل دهندة 
فضاهای شهری ایرانی، به نظام پایدار برنامه ریزی برای شهر معاصر 
اندیشید. برای این منظور باید دید تغییر و تحواّلت هر دوره چگونه 
و تــا چه حد بوده اســت؟ عناصر طبیعی، ســاختارها و کالبدهای 
مصنوعی شــهر موضوعاتی هستند که بررســی تطبیقی آن ها در 
دوره های مختلف ســبب شناســایی تمایزهای هر دورة تاریخی از 

دورة دیگر شده و هویّت شکلی شهر را سبب می گردد.
واقعیّت کالبد شهر در مقیاس کالن یا »پیکر شهر« در برگیرندة 
برداشــت های بصری از شهر نظیر ورودی به شهر، تندیس پیکر یا 
حجم های پر1 و خالی2، خط آسمان3 و نیم رخ شهر از دور است و 
در مقیاس متوسط یا »سیمای شهر« شامل عواملی چون نشانه، راه، 
لبه، گره و محله، و در مقیاس خرد یا »چهره شــهر« در بر گیرندة 

عواملی چون نما، فضا و اثاث یا مبلمان شهری است.
ایــن عوامــل در مجموع بیانگر »روحیة بصری شــهر« هســتند. 
افزودن مردم و فعالیّت های آن ها و ویژگی های سینتیک یا حرکتی 
شــهر و دیگر عواملی چون صدا و بو بــه عوامل مذکور به روحیة 
بصری شــهر جان می بخشد که قابل تقســیم به روحیه هایی نظیر 
مسکونی، تجاری، اداری، مذهبی، تفریحی، دانشگاهی و نظایر آن 
است. در تمام این موارد، مسکن و چشم انداز آن قابل رؤیت است.

چشــم انداز4، محصوریّت5، خیابان6 و مبلمان شهری7 از جمله 
معیارهای اصلی شــناخته شــده در طرّاحی شــهری بــرای تحّقق 
 اصول زیبایی شناســی در شــهر و مجتمع های مســکونی هستند 
)Whittick, Arnold, 1974(. تمایز بین مظاهر بصری مجتمع های 
مســکونی و روابط اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی ســاکنان هر 
یک، هویّتی خــاص به آن مجتمع می بخشــد. مطلوبیّت محیط 
بــرای زندگــی و روح و روان، و خوشــی و شــادی ســاکنان هر 
مجتمع به توســعه یافتگی بیش تر جامعه در زمینه های اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی به طــور اعم و زیبایــی بیش تر در مظاهر 
بصری آن مجتمع به طور اخص بستگی دارد. در این مقاله سعی 
شــده ضمن بیان مباحثی در بارة معماری مسکن، به جمع بندی و 
ارائة معیارهایی برای طرّاحی مســکن مناســب در جهت توّجه به 
ســیمای شهر ایرانی ـ اسالمی پرداخته شود. در این مسیر، مسکن 
به عنوان پارادایمی قابل توّجه مورد بررسی قرار گرفته است؛ چرا 
که معماری مســکن را می توان یکــی از مهم ترین عوامل هویّتی 
چهره شــهرهای امروز ایران دانســت. از این رو، سه پرسش اصلی 

قابل طرح است:
- انســان ها چگونه با محیط اطراف ارتباط برقرار می کنند و در 

چه فضایی احساس آرامش و آسایش می کنند؟

- بی توّجهی به هویّت مسکن در معماری امروز به ویژه معماری 
شهرهای کهن چه عواقبی را در برداشته است؟

- آیــا مؤلّفه هایی از معماری ســنّتی ایرانی می تواند در معماری 
امروز مسکن به کار رفته و در ایجاد حس مناسب مکان، تأثیرگذار 

باشد؟
در پاســخی مقّدماتی می تــوان چنین گفت که بررســی تأثیر 
معماری مدرن بر معماری ســنّتی ایران برای توســعة دوبارة الگوی 
فرامــوش شــدة زندگی مــردم ایران در ادوار گذشــته الزم اســت. 
هم چنین توّجه به پارادایم مســکن در سیمای شهرهای امروز ایران 
برای تبیین جایگاه هویّت شــهر ایرانی ـ اسالمی موثر خواهد بود. 
بر این اســاس، مقاله حاضــر بعد از مروری بر مفهــوم پارادایم، به 
چرایی پارادایم مســکن پرداخته و با ارائة تعاریفی از مسکن و بیان 
دیدگاه های مختلف دربارة مســکن و نیز بررســی مسکن ایرانی، 
هویّت سیمای شــهر ایرانی ـ اسالمی را بررســی نموده و معماری 
مسکن را به عنوان یکی از مؤلّفه های مؤثّر در هویّت سیمای شهر 
بیان می دارد. هم چنین به آسیب شناســی معماری امروز مســکن 
کشــور در بررسی تطبیقی با معماری مســکونی سنّتی  پرداخته و 
دالیل ناتوانی معماری و شهرســازی امروز را در برابر مسأله مسکن 
بیــان نمــوده و معیارهایی را برای دســت یابی به الگــوی طرّاحی 

مسکن ایرانی پیشنهاد داده است.

روش تحقیق
روشی که در این پژوهش به کار گرفته شده با توّجه به کنکاش 
در مســکن ســنّتی ایرانی و معمــاری امروزی مســکن به صورت 
توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطالعات به صورت میدانی 
و اســنادی اســت. در مطالعات میدانی به کلیّت ساختار معماری 
امــروز مســکن در ایران توّجه شــده )که متأســفانه در شــهرهای 
گوناگون در قالب مجتمع های مســکونی یکسان است( و نمونه ها 
در قیاس با کلیات معماری ســنّتی مســکونی مورد بررســی قرار 
گرفته اســت. مؤلّفه های معماری مســکونی معاصر و سنّتی ایران 

به عنوان پارامترهای اصلی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند.

رویکرد نظری
تعاریف پایه

پارادایم: »اصطالحی است که در فلسفة علم به کار می رود و 
مقصود اصولی اســت که بر بینش افراد نســبت به چیزها و جهان 
حاکم اســت« )مورن، 1379: 16(. در زبان یونانــی، پارادیگما8، به 
انگلیسی پارادایم، سرمشــق و الگوی مسلّط و چارچوب فکری و 
فرهنگی اســت که مجموعه ای از الگوهــا و نظریّه ها را برای یک 
گروه یا یک جامعه شــکل داده اند. واژة پارادایم9 نخست در سدة 
پانزدهــم و به معنی »الگو و مدل« مورد اســتفاده قــرار گرفت. از 
ســال 1960 کلمة پارادایــم به الگوی تفّکر در هر رشــتة علمی یا 
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دیگر متون شــناختی گفته می شود. بر اساس ایده توماس کوهن ، 
»پارادایم آن چیزی اســت که اعضای هر جامعة علمی با هم و هر 
کدام به تنهایی در آن سهیم هستند«)کوهن، 1383(. مجموعه ای از 
مفروضات، مفاهیم، ارزش ها و تجربه ها که روشــی را برای مشاهدة 
واقعیّت جامعه ای که در آن ســهیم هســتند )به ویژه در رشته های 
روشنفکرانه( ارائه می کند. کوهن نظریّة جاری را پارادایم نمی نامد، 
بلکه جهان بینی موجود را که آن نظریّه در قالب آن شــکل گرفته 
و همة کاربردهایی که از آن حاصل شده است، پارادایم می خواند.

پارادایم مسکن: از آنجا که طرّاحان و شهرسازان و معماران در 
ایجاد فرم مســکن در جامعه دخیل هستند، بنابراین می توان گفت 
اعضای جامعه ای هستند علمی که در شکل دهی به مسکن سهیم 
هســتند. چنان چه در تعریف پارادایم گفته شد نوع بینش، ارزش ها 
و اصول در ایجاد پارادایم مؤثّر اســت. هم چنین از آنجا که اصول 
اصلی طرّاحی مسکن در دانشکده های معماری تدریس می شود و 
این معماری مســکن است که سهم عمده ای در چهرة شهر امروز 
دارد، بنابراین مســکن بــه عنوان یک پارادایم در این نوشــتار بیان 
می شــود. اگر به معنــای واژة پارادایم از دیدگاه الگو توّجه شــود، 
می توان معماری نســبتاً یکســانی را که برای تمام شهرهای کشور 
در طرّاحی مســکن مسلط اســت و متأسفانه چهرة یکسانی را هم 

برای شهرها ایجاد نموده است، نوعی پارادایم دانست. 
مســکن: »این واژه در گذشــته به اتــاق اطالق می شــد. اتاق 
خصوصــی را )وســتاخ( یا گســتاخ یا وثــاق می نامیدنــد؛ از واژه 
ســرا به جای کلمة خانه در اصطالح امروز آن، اســتفاده می شــد« 
)پیرنیا، 1374: 154(. واژة مســکن در حقیقت اســم مکان از ریشه 
ســکن است که به محل ســکون یا توقف گفته می شــود. با این 
همه ایــن واژه مجموعة متنوّعی از مفاهیــم کالبدی و مفهومی را 
بــا خود به همراه دارد. در بیانیــة دومین اجالس کنفرانس اجالس 
بشر در اســتانبول ترکیه، به جای استفاده از کلمه مسکن، عبارت 
»سرپناه مناسب« اســتفاده شد )Habitat, 2003: 22( و در تبیین آن 
چنین عنوان شــده است که »سرپناه مناســب بیش از یک سقف 
باالی سر هر فرد اســت. بلکه به معنای خلوت مناسب، دسترسی، 
ایمنی کافی، امنیّت تصرّف، ایســتایی و دوام ســازه ای، روشنایی، 
گرما و تهویة مناســب، زیرســاخت های مناسب از قبیل منابع آب، 
بهداشــت و تجهیزات دفع زبالــه، معیارهای متناســب محیطی و 
ســالمت، و موقعیّت و دسترسی مناســب نسبت به محل های کار 
و تأسیســات زیربنایی اســت که همگی باید با هزینة مناســبی در 
دســترس باشــند« )Ibid: 22(. مســکن به عنوان یکــی از عناصر 
حیاتــی زیســت انســان و تأمین کننــدة نیازهای مختلــف او در 
مقیاس ملّی و بین المللی مورد توّجه اســت. برنامة اســکان بشــر 
ســازمان ملل در دومین کنفرانس خود در اســتانبول ترکیه هدف 
اصلی دستورالعمل خود را »سرپناه مناسب برای همگان« و »توسعة 
پایدار ســکونت گاه های بشــری در فرایند شــهرگرایی در جهان« 

قرار داده اســت )Habitat, 2006: 46(. در فصل هفتم دســتور کار 
21 با عنوان »ترویج توســعه پایدار در اســکان بشر« نخستین برنامة 
 این فصل »تأمین ســرپناه مناســب برای همگان« عنوان شده است 
)UN, 2007: 46(. در قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران نیز در 
اصل 31 و 43 »داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده 

ایرانی« دانسته شده است )منصور، 1386: 38(.
به ایــن ترتیب در عرصه هــای مختلف جهانــی و در دوره های 
مختلف، دسترســی به مسکن یا ســرپناه مناسب یکی از حقوق و 
نیازهای انســانی شناخته شده اســت. یکی از الگوهای استفاده از 
مســکن، اســتفاده از آن بر مبنای نیاز اســت. منظور از مسکن به 
عنــوان نیاز، در برگیرندة مجموعه ای از نیازهای انســان اســت که 
پاسخ گوی نیازهای فیزیولوژیک، روانی و حس تعلّق خاطر انسان 

باشد.
اهمیّت مســکن از جایي نشاًت مي گیرد که بسیاري از نیازهای 
اولیــه هر فــرد همانند غــذا خــوردن، گذرانیدن اوقــات فراغت، 
استراحت و...  در آن تامین مي شود. مفهوم مسکن عالوه بر مکان 
فیزیکــي، کل محیط مســکوني را نیز در بر می گیرد که شــامل 
کلیه خدمات و تسهیالت ضروري مورد نیاز براي به زیستن خانواده 

و مکان های اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است.
بنــا بر نظــرات گوناگون، خانه در ســه گســترة ســاختماني و 

کاربردي و اجتماعي معناي دقیق مي یابد )نصر، 1390(:
1- خانه به مفهوم ســاختماني، داراي وضعي اســت که ارزیابي 

فني را نشان مي دهد.
2- خانــه بــه مفهــوم مــکان زندگــي، نمایانگر اســتقبال ها و 
اشــتیاق هاي کاربردي است که انســان، واحد اندازه گیري و نقطة 

مرکزي احساس هایش است.
3- خانــه به مفهوم خانواده، نمایانگر تصوّر نمادیني اســت که 
واحــد اندازه گیــري و نقطة عطف آن به شــکل هســته اجتماعي 

درآمده است.
در واقــع تعریــف و مفهوم عام مســکن، یک واحد مســکوني 

نیست، بلکه کل محیط مسکوني را شامل مي شود. 
ساختمان مسکونی: »عبارت است از ساختمانی که دارای سقف، 
دیوار و سازة مستقل )از پی تا سقف( و دسترسی از معبر عمومی است 
و برای سکونت مورد استفاده قرار می گیرد. ساختمان مسکونی شامل 

یک یا چند واحد مسکونی است« )بانک مرکزی، 1388(.
واحد مسکونی: »عبارت است از تمام یا قسمتی از ساختمان 
مسکونی که دارای یک اتاق یا بیش تر برای سکونت یک یا چند 
خانوار است؛ دسترسی مستقل به خیابان، کوچه، راه پله یا راهروی 
عمومی دارد و دارای نیازهای یک زندگی معمول شامل آشپزخانه 

و سرویس بهداشتی مستقل است« )بانک مرکزی، 1388(.
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چند دیدگاه پیرامون مسکن
فارابی، در »آراي  اهل مدینة فاضله«، مسکن را بر دو قسم مسکن 
جزوي )واحد مسکونی( و مسکن کلی )سکونت گاه هاي شهري و 
روســتایی( تقسیم کرده است. این معنا نشــان دهندة رابطه اي است 
که مسکن با مجموعة بزرگ تر از خود، یعنی شهر یا روستا، دارد.

»مارتین هایدگر، فیلســوف آلمانی، با نگرشی کیفی به موضوع 
مسکن معتقد است که بحران واقعی مسکن در کمبود آن نیست، 
بلکه بحران واقعی در جســتجوي آدمی براي ســکونت اســت و 
انســان پیش از هر چیز باید سکونت گزینی را بیاموزد. وی زیستن، 
ســکونت، ســاختن، رشــد و پروراندن را مترادف با هــم می داند. 
بنابراین، مســکن از ســکونت گاه در مقیاس کلی تر، از سرزمین و 
محدودة جغرافیایی کشــور جدا نیست« )ســرتیپی پور، 1383(. از 
دیدگاه لوکوربوزیه، خانه، پوششــی اســت که در تطابق با برخی از 
شــرایط، رابطة صحیحی را بین محیط خارج و پدیده های زیستی 
انســان برقرار می ســازد. در خانه  باید فرد یا خانــواده زندگی کند؛ 
یعنی بخوابد، راه برود، دراز بکشــد، ببیند و فکر کند )لوکوربوزیه، 
1354: 45(. از نظر چارلز مور، خانه، برای ســاکنانش مرکز جهان و 
 Moore,( برای محلّه اش شــاخص ترین بنا در تحکیم مکان است
1974(. خانه در درجة اول یک نهاد است و نه یک سازه و این نهاد 

برای مقاصد بســیار پیچیده ای به وجود آمده اســت. از آن جا که 
احداث خانه پدیده ای فرهنگی به شــمار می آید، شکل و سازمان 
فضایی آن به شــّدت تحت تأثیر فرهنگی اســت کــه به آن تعلّق 
دارد )Rapoport, 1969(. به اعتقاد راپاپورت عامل فرهنگ و درک 
انسان ها از جهان و حیات نقش بسیار مؤثّری در مسکن و سازمان 
تقســیمات فضایی آن داشته اســت. فرایندها و تحواّلت فرهنگی 
مانند یکجانشــین شــدن، تحوّل ســاختار خانواده، تحوّل آرمان ها 
و آداب و رســوم، بر خانــه و مفهوم آن تأثیر می گــذارد. »خانه از 
دیدگاه انسان شــناختی نوعی »فرهنگ« است و ریشه ها، کارکردها 
و الگوهای فرهنگی مســکن در هر جامعه از پیش معیّن اســت« 
)Ibid: 47(. نکات اصلی در مورد ســازمان فضایی مسکن در نظر 

این محققان در جدول شمارة 1 آمده است.

جدول شمارة 1: نکات اصلی سازمان فضایی مسکن از دیدگاه 
اندیشمندان

نکات قابل اهمّیتسازمان فضایی خانه

مفاهیم انسانی، فردی و اجتماعیساخت کالن ادراک فضایی

رابطة فضا و فعالیّتسازمان فضایی خانه

شیوه های تعریف، ترکیب و عناصر تشکیل دهندة فضا
تمایز فضا

مسکن در فرهنگ اسالمی
»معمــاری مبتنی بر فرهنگ اســالمی، بازآفرینی و ســامان دهی 

حکیمانه و عادالنة فضای زیست انسان ها به همراه عوامل طبیعی 
و مصنوعی، تأمین کنندة نســبی نیازهای مادی و بسترساز نیازهای 

روحی آن ها است« )نقره کار، 1394: 252(.
مهم تریــن تأثیرات حکمت عملی اســالم بر طرّاحی خانه ها در 

منابع اسالمی چنین آورده شده است:
داشــتن حریم کامــل از خانه های اطــراف و فضاهای عبوری و 
عمومــی )میزان الحکمه، عنــوان 120، حقوق(؛ پرهیز از اِشــراف 
متقابل خانه ها )پیشین، عنوان 238، مسکن؛ و عنوان 120، حقوق(؛ 
توصیه هایی در مورد وســعت خانه، ارتباط با طبیعت، ارتفاع خانه، 
جهت گیری خانه، نور در خانه، تزیین ها در خانه، استحکام و ایمنی 
خانه )پیشین، عنوان 238، مسکن؛ و مجلسی، ج 73، باب مسکن(. 
»هم چنیــن مواردی چون متانــت، ســادگی و هماهنگی بدنه های 
خارجی بناها بــا یکدیگر، هم آوایی و همراهی بدنه ها با هندســة 
فضاهای عبوری و راه ها و نهرها، تشــّخص بخشــیدن به خانه ها با 
ایجاد سردرهای زیبا و سایه اندازها و زینت بخشیدن به آن ها با یاد و 
نام خدا، جداسازی کامل با مفصل بندی های متعّدد و متناسب نظیر 
هشتی و راهرو و حیاط بیرونی، بین فضای خارجی و حریم داخل، 
برخورداری هر خانه از فضای ســرباز و طبیعی »حیاط« و فضاهای 
نیمه باز »ایوان ها« و فضای سربسته برای استفاده در فصول مختلف 
و ســاعات مختلف روز )حداکثر اســتفاده از تأسیســات طبیعی(، 
برخورداری از فضاهایی کاماًل خصوصی و خانوادگی و دور از هر 
نــوع مزاحمت همجواری، عرصه بندی فضاهای مختلف داخلی، به 
نحوی که برای همه افراد هم امکان فضای کاماًل خصوصی خواب 
و مطالعــه و عبــادت را در کنار فضای خانوادگی اتاق  نشــیمن و 
بازی بّچه ها و هم فضــای پذیرایی از مهمان را همزمان با کمترین 
مزاحمــت در کنار هم فراهم می نماید، محوربندی و ارزش گذاری 
فضاهای داخلی به نحوی که مهم ترین فضاهای داخلی خانه نظیر 
پذیرایی و نشــیمن خانوادگی در محور اصلی و ســپس فضاهای 
خصوصی در محورهای فرعی تــر و در نهایت فضاهای خدماتی، 
راهروهــا، پله هــا و فضاهای بهداشــتی در فرعی تریــن محورها و 

محل ها قرار  گیرند، قابل توّجه است« )نقره کار، 1394: 376(.

شکل گیری تمدن هر بوم و محیط زندگی مطلوب
»مــراد از معمــاری ســنّتی ایرانــی با عنایــت به معنــا عبارت 
اســت از اصول و روش هایی اســت که اوالً ریشــه در اعتقادها و 
باورهای معنوی ایرانیان داشــته و ثانیاً بدون اتقطاع تاریخی در اثر 
حقیقت جویــی و نوگرایی ایرانیان در تماس با ســایر تمّدن ها بر 
پایة جهان بینی اســالمی- ایرانی و در بســتر فرهنگ و با پویایی 
و تکامل دائمی هدایتگر باشــد« )نقی زاده، 1379: 80(. »معماری 
بومی روش طرّاحی عمومیّت یافته ای است که از معماری مردمی 
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زاییده شــده و می توان آن را شکل پیشرفتة معماری طبیعی یک 
خطــة معیّن به حســاب آورد کــه در ارتباط بــا فرهنگ، آب و 
هــوا و مصالح ســاختمانی بیان می گردد. مختصــات جغرافیایی 
و اجتماعی هر بوم از عوامل اصلی شــکل گیری یک زیســتگاه 
است« )ذوالفقارزاده و حصاری، 1393: 42(. بررسی ساز و کارهای 
مربــوط بــه معمــاری در حوزه های بومــی و ســنّتی در تلفیق با 
یکدیگر یک اصالت و ویژگی خاصی در راســتای هویّت بخشی 

به فرهنگ هر سرزمین است )پیشین: 43(. 
کلی ترین عوامل اصلی و طبیعی هر بوم را در سه دسته می توان 
تقســیم نمود: عوامل انســانی، عوامل اقلیمــی و عوامل امکانات 
مادّی. با توّجه به این ســه عامــل بالقوّه و بالفعل هر بوم، تمدن آن 

بوم شکل می گیرد.
1- عوامل انســانی با توّجــه به فرهنگ و اعتقــادات هر بوم به 
عنوان نیروی محرّکة آن سرزمین عمل می کند و نیازهای اعتقادی 

را در کیفیّت کالبد معماری خود تجلّی می دهد.
2- عوامــل اقلیمــی هــر ســرزمین از عوامــل تعیین کننده در 
جهت گیری و کیفیّت معماری بناهای آن بوم را مشّخص می کند.

3- امکانات مــادّی یا مواد و مصالح طبیعی هر ســرزمین، نوع 
ســاخت مایة هر بوم و کیفیّت به کارگیری مواد و مصالح را در آن 

سرزمین تعیین می کند )پیشین: 31(.

ویژگی های محیط زندگی مطلوب در فرهنگ ایرانی
خانه ســنّتی ایرانی دارای ویژگی هایی اســت کــه آن را از خانة 
معاصــر متمایز می کند. ایــن ویژگی ها از دو رویکــرد قابل توّجه 

است: رویکرد شکلی و رویکرد مطلوبیّت زندگی ایرانی.
در رویکرد شکلی می توان ویژگی های زیر را برشمرد:

1- »خانه سنّتی ایرانی دارای فضای داخلی و خارجی است. واژة 
»حیاط« در خانه ها معادل courtyard  انگلیســی است. امروزه واژة 
منــزل فقط به فضای داخلی اطالق می شــود، هر چنــد که نیاز و 
خواســت شدید به فضای خصوصی خارجی، هم چنان وجود دارد« 

)اردالن، 1389: 149(.
2- حفظ حریم خانواده کارکرد اصلی خانة ســنّتی ایرانی است. 
حیاط خانه ســنّتی نشان دهندة ســطوح مختلف حریم شخصی و 
قلمــرو خصوصی منازل اســت: از دنیای »نهــان« )اندرونی( زنان و 
کودکان گرفته تــا قلمرو عمومی تر و »آشــکار« )بیرونی( مردها و 

مشغولیّت های اجتماعی.
در خانه های امروزی می توان گفت که حریم شخصی به نوعی 
قربانــی احتیاجــات اقتصادی و اجتماعی شــده اســت. ارتباطات 
مکانــی- فضایی ایجادشــده کــه در ابتدا مبتنی بر نیــاز به حریم 
شــخصی بود، کم کــم تحلیل رفته و به حداقل رســیده اســت. 

اثربخشــی و گیرایی روابط مکانی- فضایی گذشته نیز از بین رفته 
است )پیشین: 149(.

3- زندگــی درون دیوارهای حیاط خانه های مســکونی ســنّتی 
پاسخی مناسب به مقولة امنیّت خانوادگی بوده است.

4- »باغ بهشت« مرکز هر خانه ایرانی بوده است.
راه حل های معماری و پاسخ مکانی به مفهوم معماری مسکونی 
در خانه های تاریخی ایران در جدول شمارة 2 نشان داده شده است.

جدول شمارة 2: ایدة اصلی در طراحی مسکونی سّنتی ایرانی
مفاهیم محوری تأثیرگذار بر فضای معماری خانه های 

تاریخی به مفهوم خانه و تنّوع ابعاد زندگی

انعطاف پذیری سازمان فضایی و امکان بسط و ترکیب فضاها با یکدیگر

وجود فضاهای حریم

طراحی ترکیبی جزء فضاها

در رویکرد مطلوبیّت زندگی ایرانی، خانة ایرانی، بازتاب مستقیم 
فرهنگ سنّتی و ارزش های معنوی زندگی به شمار می آمد. بینشی 
که بر طرّاحی معماری ایرانی ســنّتی وجود داشــته است )با توّجه 
بــه مفهوم واژة پارادایــم که بیان گردید(، می توانــد به عنوان یک 
الگوواره مد نظر قرار گیرد. این بینش در قالب ویژگی های محیط 

زندگی مطلوب در فرهنگ ایرانی به شرح زیر قابل خالصه است:
1- مسکن به مثابه مکان آرامش )آرامش مادی و آرامش خیال(، 
2- هویّت )احراز متعادل هویّت فردي و جمعی و مادي و معنوي 

انسان به عنوان شاخص مهم ارزیابی مسکن مطلوب(،
3- تعریف و تمایز حریم ها و قلمروها، 

4- امکان زندگی انسانی.
مســکن ســنّتی ایرانــی در دهه هــای اخیر در مقابل ســاختار 
شهرســازی، ســبک زندگــی و الگــوی ســاختمانی جدید تاب 
مقاومــت و فرصت ابــراز وجود و حفظ هویّت خــود را نیافت و 
با شــتاب گیری رشــد جمعیّت و مهاجرت، تشــویق بی مطالعه و 
عجوالنة متراکم ســازی، رواج انبوه ســازی و خالصه شــدن همه 
انگیزه های ســاخت و ساز در سوداگری، به تدریج رابطة معماری 
مســکن با خصوصیات و ظرایف زندگی ایرانی قطع شــد. از این 
رو، برای باز تدوین الگوی فراموش شــده زندگی بومی مردم ایران 
با تغییرات متناســب با زندگی امروز، توّجه به مسکن در معماري 
گذشته ایران در مواردی ضروری است )پیرنیا، 1374: 157-164(. 
جدول شــمارة 3 به بیان تفاوت بین شــیوة زندگی سنّتی و امروز 

معاصر ایران و معماری مسکونی می پردازد.
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جدول شمارة 3: تفاوت بین شیوة زندگی سّنتی و امروز معاصر ایران 
و معماری مسکونی

م؛ 
اک

 ح
اه

دگ
دی

ی
مان

خان
ی 

ر ب
ه ب

غلب

کاهش حساسیّت های فضایی شهروندان

کاهش مشارکت فضا در تعیین حریم های خصوصی و 
برخوردهای اجتماعی

کاهش حس مکان برای خانه از دید بیرون

کاهش اهمیّت فضاهای فاصل درون و بیرون

از بین رفتن توّجه به عمق، مرکزیّت، جهت و هدایت

تقلیل زیربنا و توزیع کمتر سطح

عدم توّجه به تهویه و نور طبیعی

تأثیرات معماري مدرن بر معماري سّنتی ایران
معماري )به عنوان عنصری از ســیمای شــهر( از اجزای فرهنگ 
هر ملّت است که با توّجه به موقعیّت جغرافیایی، ویژگی هاي آب 
و هوایــی، آداب و رســوم، ارزش ها و عقاید، در طــول تاریخ و به 
مرور زمان شــکل می گیرد و در صورت لزوم به آرامی و به تدریج 
نیــز تغییر می کند. بنابراین، معمــاري هر ملّت، خاص همان ملّت 
و متناســب با تمام اجــزای فرهنگ آن ملّت اســت و نمی توان به 
یک باره و به دالیل اقتصادي و سیاسی در سبک معماري تغییرات 

ناگهانی ایجاد کرد.
شــاخص های بارز معماری ســنّتی و اصیل ایرانی توازن، تعادل، 
کمال، وحدت، روشــنی و وضوح، اعتــدال و متانت، نمادگرایی و 
رمزپــردازی )نه به معنــا و منظور پیچیدگی و غامــض بودن اثر و 
خودنمایی طرّاح، بلکه به معنای ساحتی معنوی دادن به هر چیز و 
هر شیء( است. به طور کلی معماري ایران بر پنج اصل زیر مبتنی 

است )پیرنیا، 1380: 36-26( )نمودار شمارة 1(:
1- مردم واري )به معنی داشتن مقیاس انسانی(، 

2- پرهیــز از بیهودگی )خــودداری از به کارگیــري عناصر غیر 
ضروري، در عین رعایت زیبایی در معماري اسالمی(، 

3- نیارش )به معنی علم فن، استاتیک و مصالح شناسی بنا(،
4- خودبسندگی )به معنی استفاده از مصالح بومی(،

5- درون گرایی )به دلیل مسأله محرمیّت و حفظ حریم خانواده 
به دلیــل وضعیّت خــاص جغرافیایــی ایران و هم چنین مســائل 

فرهنگی و اصول مذهبی(،
هــر یک از ایــن موارد را می توان در مســکن ایرانی ســنّتی به 
عنوان یک اصل قابل توّجه در نظر داشت که در توّجه به »پارادایم 

مسکن« حائز اهمیت هستند.

نمودار شمارة 1: جنبة معنوی معماری ایرانی و ویژگی های فیزیکی آن

 

ویژگی هاي 
معماري 

 ایرانی

 مردم واري

پرهیز از 
 بیهودگی

 نیارش

 خودبسندگی

 درونگرایی

شاخص هاي 
بارز معماري 
 ایرانی

 توازن

 تعادل

 کمال

 وحدت

 روشنی و وضوح

 اعتدال و متانت

نمادگرایی و 
 رمزپردازي

ساحت معنوي دادن به 
 هر چیز و هر شیء

»هوّیت« و »معنا« در مسکن
ارتباط بین مــکان و هویّت نظریّه هــا و رویکردهای مختلفی را 
در حوزه های گوناگون علوم انســانی به خود اختصاص داده است. 
چارچــوب این رویکردها با »ویژگی هایــی از محیط« مانند فرم ها و 

فعالیّت ها در معماری و شهرسازی ارتباط دارد. 
تعلّــق به مــکان، معنای مکان و حس مــکان ارتباط تنگاتنگی 
با هویّت مکان دارند. تعلّق به مکان از نیازهای اولیه انســان اســت 
)Rowles, 1990(. معنای مکان و حس مکان نیز دو واژه ای هستند 
که تعریف های بسیار مشابهی دارند و گاهی به عنوان مترادف هایی 
برای یکدیگر اســتفاده می شــوند. باتیمر و سیمون خانه را مکانی 
مهم و به یاد ماندنی می دانند و معتقدند که هویّت مکانی یا حس 
تعلّــق به مکان از خانــه و در ارتباط با وقایــع و رخدادهای خانه و 
اطراف آن شــکل می گیرد و ســپس به مکان های دیگر گسترش 

.)Buttimer & Seamon, 1980( می یابد
»خانــه هویّت خود را دارد، ارتباط بــا دیگران را تعریف می کند 
و تــداوم ســنن و ارزش هــا را در خود جای می دهــد. مفهوم خانه 
بسیار گسترده است، و می تواند مکانی خاص، محل اقامت، یک 
ســاختمان، محلّه، شهر یا یک کشور باشــد که حس ها، صداها، 
رایحه ها و رخدادهای هر جامعه و زندگی ها را به هم پیوند می دهد. 
جایــی که ما با بودن در آن تصوّر می کنیم دنیا در آینده نیز همان 
گونه خواهد بود که در گذشته بوده است« )امین زاده، 1394: 111(.

آلمر به نقل از پاموک )Allmer, 2009( امنیّت ناشی از آشنایی 
و صمیمیّت خانه را مهم ترین ویژگی در خاطره انگیزی آن می داند 
و می گویــد از آن جــا که مــا به امنیّــت نیاز داریــم، می خواهیم 
خاطــرات آن مــکان تکرار شــود، بنابراین حفاظــت از مکان ها و 
خاطره ها برای ما حیاتی می شــود. »هویّت ابعــاد فضایی هم دارد 
که موجب می شــود ویژگی های مکان )خانــه( در عملکرد و رفتار 

ساکنان آن تأثیر بگذارد« )امین زاده، 1394: 111(.

ارزیابی و تطبیق معماری مسکونی سّنتی و مدرن در ایران
بنابرایــن بــا توّجه به آن چه مطرح شــد می تــوان نتیجه گرفت 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

73

می
سال

ـ ا
ی 

ران
 ای

هر
ش

وز 
مر

ی ا
یما

س
در 

ن« 
سک

ی م
مار

مع
م »

دای
را

 پا
گاه

جای

که مســکن داراي ابعــاد گوناگون اجتماعــی، اقتصادي، فرهنگی 
و روانی اســت و نمی تــوان با دیدی یک بعدي به آن نگریســت، 
بنابراین کمیّت و کیفیّت مســکن هر دو مهم هســتند و از آن جا 
که رضایت مصرف کننــدگان در نهایت بیش ترین اهمیّت را دارد، 
مســکن باید متناســب با ارزش هاي ســنّتی، ویژگی هاي محیطی، 
اعتقادي، فرهنگی و اجتماعی ایشــان باشــد. متأســفانه انقطاع به 
وجود آمده در فرهنگ ما موجب قطع رابطة بین مفهوم فرهنگ و 
فضای معماری شــده است. فضای معماری امروز به دالیل مختلف 

بر اساس فضای فرهنگی ساخته نمی شود. 
بنابرایــن مســألة هویّت نیز قابل اهمیّت اســت که بــا توّجه به 
معمــاری کنونی متداول در کشــور به راحتی می تــوان گفت که 
نه تنها ساختمان های امروز به شــهر هویّتی نمی دهند بلکه هویّت 
تاریخــی و گذشــته را از آن می گیــرد. از ایــن رو، آن چه که در 
ابتدای نوشــتار مبنی بر تأثیر بینش افراد در شــکل گیری پارادایم 
ذکــر گردید، متأســفانه در طول زمان برای مســکن و طرّاحی آن 
نادیده گرفته شــده و فقط مســکن به عنوان ســرپناه برای بسیاری 
از افراد کشــور تعریف شــده اســت. هر چند در این مورد عوامل 
اقتصادی بســیاری دخیل هستند در مقایسة خانه سنّتی و مدرن در 
ایران )تبدیل خانه به ســرپناه(، این مؤلفه ها را می توان برشــمرد: 1. 
تبدیل خانه به ســرپناه، 2. جزءنگری یا کل نگری بیش از حد، 3. 
سیطرة کمیّت به جای کیفیّت، 4. فقدان پویایی و انعطاف پذیری 
در فضا، 5. همه گیرشدن نظام بافت های شطرنجی، 6. فقدان بستر 
زندگی جمعی، 7. یکنواختی توأم با اغتشاش در بستر ضوابط، که 

مبنای بررسی های این مقاله قرار گرفته اند.

یافته تحقیق
بــا توّجه بــه ادعای این مقاله به لزوم توّجه بــه باز تدوین الگوی 
زندگی بومی در شهر امروز ایرانی با تأکید بر پارادایم مسکن، این 

دیدگاه از دو منظر قابل ارائه و بررسی است)نصر، 1391(.
الف( دیدگاه شهری

برای ساختن تصاویر و نشــانه های هویّتی جدید باید به موضوع 
وضوح بصري یا خوانایي در ســیماي شــهري امروز که به گونه اي 
نادیده گرفته شــده توّجــه بیش تری مبذول داشــت. در این زمینه 
می تــوان به طور نمونــه از »نما«ی ســاختمان و به خصوص نمای 
ســاختمان مســکونی و نمای محلّه های مســکونی نام برد. نما را 
می تــوان از ضروری ترین عناصر معماری دانســت که ارتباط میان 
عملکرد و اهمیّت ساختمان را نشان می دهد. نمای هر ساختمان به 
خصوص ساختمان مسکونی، بیانگر شرایط فرهنگی دوره ای است 
که ساختمان در بستر آن در حال ساخته شدن بوده است. هم چنین 
نمای ســاختمان مســکونی می تواند بیانگر هویّت اجتماعی افراد 
ســاکن در خود باشــد و هویّت جامعه را نیز بنمایانــد. »آنچه که 
چهرة شهر را شــکل می دهد شامل نماها و فضاهای شهری است. 
در نما عناصری همچون مقیاس، تناســبات، شیوه  ساختمان، سازه 
ساختمان، مصالح ساختمانی، رنگ، نسج و ... حائز اهمیت است. 
هر یک از این موارد در شــهرهای مختلف می تواند متفاوت باشد. 
هم چنین فضاهای شــهری عمومی و نیمــه عمومی، خصوصی و 
نیمــه خصوصی، فضاهای میدان و بازار و ... نیز در تصویر شــهر 
ایرانی حائز اهمیت هســتند« )نصر، 1395: 158(. در جدول شمارة 
4 نقاط اشــتراکی که در چهرة هر شهر با تأکید بر مؤلفه »پارادایم 

مسکن« می توان لحاظ نمود، ارائه شده است. 

جدول شمارة 4: مؤلفه های مؤّثر در چهره شهر

چهره شهر

نما

طرح نما: مثل نمای 
کالسیک که در ایجاد 
تأثیر بصری موثر است.

مقیاس: ابعاد مختلف معماری و نسبت فضای معماری به بدن آدمی

تناسبات: ابعاد پنجره به ابعاد در نسبت بلندی ساختمان

شیوة ساختمان: ساختمان که نمای اصلی آن پرده ای است با ساختمان که نمایش از سیمان، آجر، آهن و بتن و ... است.

سازة ساختمان: گنبد و طاق در معماری ایرانی

مصالح ساختمانی: مصالح نمای ساختمان، آجر- سنگ- سیمان- بتن و آهن

رنگ و نسج: رنگ و نسج مصالح

تبّحر در ساخت: آجرکاری، کاشی کاری و ...

فضای شهریفضا

نما و اثاثیه: هویت دهندة فضای شهر: میدان، میدانچه، فضای سبز و بازارهای خطی در 
شهرهای قدیمی ایران که در چهرة شهر یک سردر کوچک دارند، تیمچه ها

فضای عمومی، فضای نیمه عمومی )داالن و هشتی(

فضای خصوصی، فضای نیمه خصوصی

فضای سبز و پارک

مأخذ: نصر، 1395: 84
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قابــل ذکر آن کــه در شهرســازی و معماری ایرانی، شــرایط 
طبیعــی، بومی و اقلیمی نیز همواره مدنظر بوده اســت. این مورد 
کــه یکی از مؤلّفه های هویّت طبیعی شــهر اســت، بر ســاختار 
کالبدی شــهر و به تبع آن معماری نیز تأثیر داشــته اســت و از 
آن جا که عناصر طبیعی، نشــان دهندة هویّــت طبیعی هر مکان 
اســت و طبیعت از ابتدا جزئی از وجود انســان بوده اســت و فرد 
نیــز در کنــار آن به آرامش می رســد، شــهرها و عناصر آن و به 
ویژه مســکن به عنوان جزئی از شهر، باید چنین محیط و بستری 
را فراهم نموده و محل آرامش انســان باشــند. این آرامش عموماً 
در کنــار جنبة کالبدی، جنبة احساســی و روانی را نیز به همراه 
خواهد داشــت. بنابرایــن، عناصر طبیعی و برجســتة محیطی به 
عنوان نشــانه هایی آشــنا برای ســاکنان شهر اســت. هم چنین بر 
اســاس شــرایط محیطی، هویّت معماری و شهرسازی هر منطقه 
از کشــور با شــرایط اقلیمی و طبیعی آن همســو بوده است. لذا 
هر منطقه با شــرایط طبیعی و اقلیمــی متفاوت نیز دارای هویّت 
خاص متأثر از شــرایط طبیعی منطقه برای ســاخت و ســاز خود 
بوده اســت. بنابراین چهرة یکســانی را در شهرســازی و معماری 
ایرانــی ـ اســالمی در نقاط مختلف کشــور نمی تــوان یافت. به 
طــوری کــه معماری مســکونی در یزد بــا شــرایط اقلیمی گرم 
و خشــک متفــاوت از معماری مســکونی در شــمال کشــور با 
شــرایط اقلیمــی معتدل و مرطــوب و یا تبریز با شــرایط اقلیمی 
ســرد اســت. »در واقع هویّت، حلقة گم شدة زنجیر در ساخت و 
سازهاي امروزي اســت و این اصل نادیده گرفته شده موجب شده 
که چهرة معماري و شهرســازي شــهرهاي اکثر نقاط کشــور که 
زماني معماري فرهنگ مندي داشــت به گونه اي بي هویّت گردد« 
)نصــر، 1385: 70(. در نظر گرفتن ویژگي هاي کالبدي شــهر در 
کشــور نیز می تواند در ساختن تصاویر و نشانه های هویّتی جدید 
موًثر باشد. اگر چه یافتن خصوصیات کالبدي مشترک شهرهای 
کشور بســیار دشــوار اســت، اما مي توان برخي از خصوصیّات 

مشترک سیمای شهرها را وصف کرد.
1- ناســازگاری ســاختی الگوی مدرن با سایر الگوهای معماری 

مسکونی ایرانی را می توان از دو دیدگاه بررسی نمود:
نخســت بحران در دیدگاه کالن شــهر که ناشی از نوع عملکرد 
با نــوع انتظار از آن هم خوانی ندارد. در ایــن باره می توان از نمونة 
شــهرهای جدید نام برد که عاری از مفاهیم »سکونت« و »زندگی« 

هستند و تنها می توان آن ها را شهرهای »خوابگاهی« نامید.
دوم بحــران در عناصر و اجزای شــهر که با خود عدم تناســب 
فضاها با عملکرد جاری در آنها، اغتشــاش و ســردرگمی ناشی از 
ترکیب کاربری های ناســازگار، یکنواختی و عدم پویایی ناشــی از 

تفکیک کاربری ها را به همراه دارد.
2- تأثیر ضوابط طرح های جامع و تفصیلی در ســیمای امروز 
شــهر ایرانی را نیز می توان در تســلط بافت شطرنجی و یکسان 

شــدن بافت همة شــهرها، عدم تطبیق فرم ظاهــری فضا و معنای 
آن، عدم مفهوم کالبد و معنای آن در فرهنگ و کالبدهایی فاقد 
معنا دانســت. معماري و معماری مسکونی، به عنوان عامل اصلي 
ســازندة فضاي شهري و ســلول اصلي پیدایش سیماي شهري در 
ایــن موضوع مطــرح گردیده و عامل اصلي مورد بررســي در این 
بخــش تنها نمــاي خارجي و یا تظاهر معماري به عنوان ســازندة 
فضاي شــهري اســت. معماري معاصر ایران در تعامــل بین باور 
ســنّتي و دیــدگاه وارداتي واقع شــده اســت، و بي هویّتي در نما 
خود را بیش تر مشــهود مي نماید. متأسفانه در شرایط کنونی نما 
در معمــاري معاصر تنها به عنوان پوشــش نهایي مطرح اســت و 
نمایشــي از هویت نیســت. هم چنین در نمای مسکونی معاصر 
ایران در قیاس با نمای معماری سنّتی ایرانی می توان تفاوت هایی 
را شــاهد بود کــه مهم ترین آنها عــدم تطبیق پــالن و نما، عدم 
ترکیب بنــدي منطقي بین مصالح، تبدیل نما به بدنه گرافیکي و 
استفاده بیش از حد از مصالح مختلف است. این مورد قابل ذکر 
اســت که در معماری مسکونی ســنّتی ایرانی ـ اسالمی توّجه به 
»هویّت« همواره مدنظر بوده اســت؛ »هویّت فرهنگی« که ناشی از 
اعتقادات و نحوة نگرش به زندگی و مفهوم سکونت است، جزئی 
از آن محسوب می شود. بنابراین، ساکنان شهرهای سنّتی ایرانی و 
به تبع آن ســاکنان مسکن ســنّتی ایرانی ضمن درک هویّت فضا 
و احســاس »این همانی با فضا«، آن را با هویّت خویش هماهنگ 
و همراه می یافتند. از ســوی دیگــر موضوع هایی  چون هماهنگی 
با محیــط طبیعی، بهره گیری از مصالح بومــی و عناصر طبیعی 
مشــّخص »هویّت محیطی« را برای مسکن هر منطقه رقم می زده 
اســت. با توجه به مواردی که ذکر شد در نمودار شماره 2 برخی 
از خصوصیات مشــترک میان شــهرها در آسیب شناسی معماری 

مسکونی امروز ایران آورده شده است.

نمودار شمارة 2:  برخی از خصوصیات مشترک میان شهرها در 
آسیب شناسی معماری مسکونی امروز ایران
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ب( دیدگاه معماری
با توّجه به اینکه مســکن امروز به صورت مجتمع های مسکونی 
طرّاحی می گردد، از منظر و دیدگاه معماری برای طرّاحی مناســب 
مجتمع های مســکونی، معیارهایی برای طرّاحی چنین مسکنی در 

مجتمع های مسکونی پیشنهاد می شود.
ارائــة معیارهایــی بــرای طرّاحی مســکن مناســب در مجتمع 
مســکونی در شــهر ایرانی اســالمی، با مقایسة ســاختار کالبدی 
و عملکــردی غیــر قابل تفکیک معماری ســنّتی و نحوة طرّاحی 
معماری مســکن در حال حاضر و در موارد زیر قابل حصول است 

)حائری مازندرانی، 1388: 176-187(:
1- در معمــاری معاصر هر یک از ســازمان های فضایی خانه ها 
به صورت مســتقل از محیط پیرامون طرّاحی می شوند. چشم انداز 
و نور در خانة معاصر الزامی نیســت. امــا در خانة تاریخی، فضای 
الیتناهی منبع تغذیه معماری و توّجه به فضای باز الزامی بوده است.
2- در معماری معاصر ســازه مســتقل از فضا شکل می گیرد و 
مانند یک الیة مجزا به سازمان فضایی افزوده می شود؛ این در حالی 
است که در مســکن سنّتی سازه همسو با ســازمان فضایی شکل 

گرفته است.
3- دســتگاه های آســایش دمایــی خانــة معاصر به بنــا الحاق 
می شــود؛ در حالی که در بنــای تاریخی عوامل آســایش زا مانند 
بادگیر، زیرزمین، ســایه انداز، حوض، باغچه به شــیوه ای یکپارچه 

درون سازمان فضایی ادغام شده است.
4- حیاط در خانه معاصر تعریف شده نیست و حتی به محلّی 
برای توقف اتومبیل تبدیل شــده اســت؛ اما در خانــه تاریخی به 
عنوان اصلی ترین فضای باز، همزیستی با طبیعت را نشان می دهد.
5- در خانة معاصر افزایش فضاهای بســته در قالب اتاق خواب 
در هر ابعادی اســت؛ اما در خانه تاریخی امکان بسط فضای باز و 

بسته وجود داشته است.
6- فضاهایــی مثــل تراس و ایــوان به صورت معــدود در خانه 
معاصر وجود دارد؛ اما در خانة تاریخی با رعایت حریم، چشم انداز 

به فضای باز بسیار زیاد بوده است.
7- نظــام خاصــی در انــدازة در و ورودی در خانه معاصر وجود 
نــدارد؛ اما در خانــة تاریخی توّجه به مردم واری بســیار مورد توّجه 

بوده است.
8- ناهماهنگی در نمای شهری در بنای معاصر بسیار است؛ اما 

در خانه تاریخی چنین نبوده است.
9- نور عاملی مهم در خانة تاریخی بوده و وجود پنجره های زیبا 
شاهد این ماجرا اســت؛ اما در بنای معاصر توّجه به نور طبیعی در 

حداقل ممکن است.

10 دیوار در خانة معاصر فقط نقش جداکنندگی فضا را دارد؛ اما 
در خانة تاریخی دیوارها با ایجاد حجم ساخته می شدند.

11- ســقف از نظر ارتفاع و نیز قابلیّــت دو رویه بودن در طبقة 
آخر در بنای تاریخی کامال با ســقف در بنای معاصر که در همه 

جا ارتفاع یکسان دارد متفاوت است.
12- حریم های عبوری در فضاهای خانة تاریخی کاماًل مشــهود 

است ولی در خانة معاصر چنین نیست.
در الگوی مسکن امروز، همگرایی حوزه های فرهنگ، اقتصاد، 
سیاســت، تکنولوژی و اجتمــاع فرایند تکاملــی پایان ناپذیری را 
پدید می آورد. احتمــاالً گفتگوی میان فرم ها و فضاهای جدیدی 
که اکنون طرّاحی و ساخته شده با آینده بالقوه آن ها وجود خواهد 
داشــت. ارتباطی که روز به روز کمرنگ تر خواهد شــد. بنابراین 
برای حفظ زنجیرة مســکن ایرانی در طول تاریخ باید گذشــته را 
ورق زد تــا بتــوان راه آینده را بــا درس گرفتن از گذشــته هموار 
ســاخت و با تجزیة عوامل مؤثّر بر مســکن و فضاهای زندگی از 
گذشته تا فردا به تحلیل و ارزشیابی آن ها پرداخت )علی الحسابی 
و کرانــی، 1392: 34(. بــا در معــرض خطر قــرار گرفتن هویّت 
محلــی و معماری بومی در آینده توّجــه به اصول معماری ایرانی 
می تواند در حفظ مســکن بومی هر منطقه از کشور کمک کند 
)نمودار شمارة 3(. بهره گیری از معانی، مفاهیم و فرهنگ محلّی 
می توانــد مانع از ســاخت و ســازهای بیهــوده و بی معنا و حفظ 
سلســله مفاهیم حاکم بــر اجزای فیزیکی و غیــر فیزیکی خانه 
گــردد )پیشــین، 1392: 35(. بنابراین می توان گفــت در طرّاحی 
مســکن امروزی  به اصول معمــاری ایرانی ســنّتی توّجه نمود و 
ضوابطــی را در نظر داشــت که بینش و هویّــت ایرانی را هم مد 
نظر داشته باشد. ارزش هایی که در معماری سنّتی ایرانی به عنوان 

الگوواره هایی وجود داشته است.
با توجه به آنچه گفته شد و هم چنین جمع بندی نقاط اشتراک 
فرهنــگ ایرانــی در گذر زمــان و نقاط افتراق معمــاری ایرانی ـ 
اســالمی )مطابق با فرهنگ ایرانی( با معماری امروز )مسکن فقط 
به عنوان ســرپناه(، می توان گفت طرّاحی مســکن باید در تداوم 
نیاز مردم به مفهومی بیش از تنها یک ســرپناه باشــد و به عنوان 
محلّی برای زندگی در نظر گرفته شــود؛ ضمن این که در ســیما 
و منظــر نیز بتواند وضوح بصری و خوانایی را در ســیمای شــهر 
امروز دارا باشــد. از این جهت توجه بــه فرهنگ اصیل ایرانی در 
شــیوة زندگــی نیز باید مدنظر قــرار گیرد. در نمودار شــمارة  3 
ضوابطی برای طرّاحی مســکن امروز در تــداوم توّجه به معماری 

سنّتی پیشنهاد شده است.
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نمودار شمارة 3: ضوابطی برای طّراحی مسکونی امروز در تداوم توّجه به معماری سّنتی

نتیجه گیری
در پژوهــش حاضر به بررســی و بازخوانی معماری مســکن در 
سیمای امروز شــهر ایرانی اسالمی پرداخته شد. با توّجه به مطالب 

ارائه شده موارد زیر قابل تأمل است:
1- چنانچه در نوشــتار بیان گردید، پارادایم اصطالحی اســت 
که در فلســفه علم به کار برده می شــود و مقصود از آن، اصولی 
اســت که بر بینش افراد نســبت به چیزها و جهان حاکم اســت. 
بنابراین از نظر روش شناســي، واژة شهر اسالمی یا معماري اسالمي 
که در آن ها از اســالم به عنوان صفت استفاده شده، بویژه در زمینة 
بحث تخصصي چندان کارگشــا نیســت. معماري و اسالم هر دو 
بــه عنوان دو جوهر باید مورد اســتناد قرار بگیرد. هویّت شــهر به 
عنوان مجموعه اي کامل از الگوهاي غیر مدون، وراي اختالف هاي 

زماني، مکاني و فرهنگي قابل شناسایي است.
صفت اســالمي در کنار معماري و شهرسازي نشان دهندة اسالم 
به عنوان تمدن است و نه اسالم به عنوان دین؛ و تعبیر ملل مسلمان 
در اعصــار از دین اســالم و تبدیــل آن به الگوهاي شهرســازي و 
معماري کاماًل اعتباري بوده و به هیچ وجه نباید مطلق بودن مباني 
دین اسالم را به دســتاوردهاي فرهنگي و فني ملل مسلمان تعمیم 
داد. خصوصیات اصلي معماري و شهرســازي اسالمي نه در ایجاد 
عناصر و الگوهاي جدید که در نحوة به کارگیري، ســازمان دهي و 

ترکیب آن ها نهفته است.
2- نخســتین و موًثرترین عامل تأثیرگذار بر ناظر، چهرة شــهر 
اســت که نمای ســاختمان ها و نمــای مجتمع های مســکونی در 

چگونگی آن تأثیر زیادی دارد. چهره یکسان امروز شهرهای ایرانی 
به عنوان یکی از عواملی که پارادایم مسکن را شکل می دهد باید 

مورد توّجه قرار گیرد.
طرح نما )مثل نمای ســنّتی، مدرن و غیــره( موًثرترین عامل در 
ایجاد تأثیر بصري اســت کــه در آن مقیاس )مثــل ابعاد مختلف 
معماري و نســبت فضاي معماري به بدن آدمي( و تناســبات )مثل 

ّر است. ابعاد پنجره به نسبت ابعاد و بلندي ساختمان( موًث
عوامل دیگری چون شــیوة ســاختمان )نماي اصلي ســاختمان به 
صورت پرده اي، سیمانی، آجری، فلزی، بتونی و غیره(، سازة ساختمان 
)گنبدی و طاقی در معمـــاري سنّتی ایران، خرپاهـــاي فلـــزي و یا 
سازه هـاي پوسته اي( و مصالح نمای ساختمان )آجر، سنگ، سیمان، 
بتون و یا آهن(، رنگ و نسج مصالح و تبحر در ساخت )آجر کاري، 

ّر هستند. کاشیکاري و غیره( نیز در ایجاد تأثیر بصری موًث
3- همان طــور که در بخش تعاریف بیان گردید اصولی که بر 
بینش افراد نسبت به مسأله ای حاکم است پارادایم را شکل می دهد. 
بنابراین از آن جا که طرّاحان و معماران با طرّاحی و ساخت مسکن، 
در شــکل دهی چهرة شهرها دخیل هســتند و از آن جا که دروس 
طرّاحی معماری بخشــی را به طرّاحی مسکن اختصاص می دهد و 
این امر در دانشــکده ها تدریس می گردد، توّجه به پارادایم مسکن 
ضرورت می یابد. تعالیم امروزي خانه ســازي که بر بینش بهره وري 
مبتني اســت و به طبیعت به دیده منبع نیرویــي نگاه مي کند که 
باید تــا آن جا که مجاز اســت، یعني پایداري بــه خطر نمي افتد، 
مورد بهره برداري قرار گیرد و تمام نیرویي که از طبیعت به دســت 
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مي آورد، بــدون کمترین هدر رفتني، به مصرف رســد. خود خانه 
مکانی است که به نیاز انسان یعني نیاز سکناگزیدن پاسخ مي دهد 
و چون انسان به ساختن آن دست زده، این الزامات بروز کرده است.

4- در چارچوب تأمین فضاي مورد نیاز براي آســایش انســان، 
مســکن نه تنها وجودي مادّي اســت که تحّقق آن مســتلزم دانش 
مهندســی اســت، بلکه کیفیّتی فضایی اســت که تأمین نیازهاي 
روحــی و روانی آدمیان را بر عهــده دارد. در این چارچوب، عالوه 
بر واحد مســکونی، واحدهاي مســکونی، محلّه، روستا و شهر نیز 

مسکن محسوب می شوند.
5- شــرایط موفقیّت مجتمع های مســکونی، در دست یابی به 
معماری و شهرســازی هماهنگ با اقلیم، فرهنگ و اقتصاد جامعه 
است. مسکن در بر آوردن بسیاري از نیازهای انسان نقش عمده اي 
ایفا می نماید. موفقیت پروژه های بزرگ مســکونی در دســت یابی 
به معماری و شهرســازی مناســب در گرو توّجه به نقش و اهمیّت 

مسکن در زندگی بشر است.
6- ســخنگویان جامعه انتظار جامعه از معماری و شهرســازی 
را بــا تعابیری کلی مانند »هویّت« یــا »الگوی بومی« بیان می کنند. 
اما ارجاعات به تصاویر هویّتی تماماً متعلّق به گذشــته است. برای 
ســاختن تصاویر و نشــانه های هویّتــی جدید باید بیــن فرهنگ، 
عقاید، آداب، عادات، فنون، حرف کنونی و شکل دست ساخته ها 
از جملــه معماری، مراحلی نامریی از تبدیل و تبّدل طی شــود که 
جز در ســایة هماهنگی بین مجموعة نیروها و نهادهای سیاســی، 
فرهنگی و اقتصادی میســر نمی گردد. در اینجاســت که توّجه به 
پارادایم مســکن ضرورت می یابد، چرا کــه توّجه به الگوواره هایی 
برای معماری ایرانیـ  اســالمی در اســناد مختلف باالدســت اشاره 
شده است. اما توّجه به این نکته ضروری است که کلمات اسالمی 
و ایرانــی فقط صفت نیســتند و مفهومی واالتــر از یک صفت را 
دارند و به واقع اصولی ارزشــی هســتند. زیرا بــا بینش افراد جامعة 
ایــران ارتباطی تنگاتنگ دارنــد. بنابراین باز هم توّجــه به پارادایم 
مســکن ضرورت می یابد و موارد زیر می تواند به ســاختن تصاویر 

و نشانه های هویّتی جدید کمک نماید:
الف- معماري مســکونی امروز که در شــهرهای ســنّتی ایرانی 
معاصر قرار گرفته اســت، نمی تواند یکســره تقلیــدي از معماري 
غربی و یا تماما ً به ســبک ســنّتی باشــد و بهتر است تلفیقی از 
معمــاري ســنّتی و تکنولــوژي روز، بــا رعایت نــکات مربوط به 
ضروریات زندگی امروز و بــا رعایت ارزش هاي فرهنگی و در نظر 
گرفتن شرایط آب و هوایی، از ویژگی هاي مثبت معماري سنّتی و 

مدرن هر دو استفاده کند. 
ب- نمای شهری امروز ایران نادیده گرفته شده و عناصر هویّتی 
ایرانی ـ اسالمی در سیمای شهرهای امروز کمتر مورد اهمیّت قرار 
گرفته اســت. به جاست که نمای مســکونی به عنوان اصلی ترین 
بخش نمای شــهر ایرانی ـ اســالمی با الگوهای بومی، هویّتی هر 

منطقه مورد توّجه قرار گیرد.
ج- در منازل جدید جایی براي خالقیّت و تنوّع وجود ندارد. در 

صورتی که این منازل به سبکی طرّاحی شوند که قابلیّت انعطاف 
و تغییرپذیــري بی  تري داشــته باشــند، زندگی در آن ها آســان تر 
می شــود. البته به جز طرّاحی خانه، در خــود خانه نیز از دیوارهاي 

متحرّک می توان براي تغییر و تنوّع استفاده کرد.
د- اســتفاده و ترویــج معمــاري بومی از ســوي مراجــع کنترل 
ســاختمان به صــورت جّدي دنبال نمی شــود. این موضــوع تأثیر 
عمده اي در پایین آمدن کیفیّت معماري در ســیمای شهر ایرانی 

اسالمی امروز دارد.
در برنامه پنجم توسعه شــوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 
موظف شد به منظور تدوین و ترویج الگوهاي معماري و شهرسازی 
ایرانی- اســالمی بــا تشــکیل کارگروهــی مرکــب از نمایندگان 
دستگاه هاي ذی ربط و صاحب نظران و متخصصان نسبت به انجام 
پژوهش هاي کاربردي، سیاست گذاري، تدوین ضوابط و مقرّرات و 
ترویــج الگوهاي مورد نظر اقدام نمایــد )ماده 151 مربوط به بخش 
مسکن(. پس باید با دخالت دولت در معماري ساختما ن ها از رواج 
هرج و مرج در آن ها جلوگیري و فرهنگ و اصالت ایرانی را حفظ 
کرد. این امر نیز مســتلزم همکاري دولت و مجلس در تصویب و 

اجراي قوانین است.
هـ -  عالوه بر آن در مراکز آموزشی باید دگرگونی پدیدار شود، 
تفکر و نگرش براي رســیدن به آرمان نهایی سیمای شهر ایرانی ـ 
اسالمی، که همانا تلفیق سبک معماري گذشته با مدرن و امروزي 

است، تغییر پیدا کند. 
و-  معمــاري بومی نه تنها یک نیاز مقطعی نیســت، بلکه نیازی 
تاریخی اســت. به تبع آن شهرســازی بوم گرا نیز تنها نباید به عنوان 
نیازی مقطعی مورد توّجه قرار گیرد؛ چرا که شهر ایرانیـ  اسالمی در 
گذار تاریخ همواره با توّجه به بوم و اقلیم منطقه شکل  گرفته است.

7- برای ساختن تصاویر و نشانه های هویّتی جدید باید به مسأله 
وضوح بصري یا خوانایي در سیماي شهري امروز که به گونه اي نادیده 
گرفته شده است توّجه بیش تری مبذول داشت. در واقع هویّت، حلقة 
گم شدة زنجیر در ساخت و سازهاي امروزي است و این اصِل نادیده 
گرفته شده موجب شده که چهرة معماري و شهرسازي شهرهاي اکثر 
نقاط کشــور که زماني داراي معماري فرهنگ مندي بود، به گونه اي 

بي هویّت گردد )نصر و ماجدی، 1392(.
در جمع بنــدی کلی می توان گفــت در نظر گرفتن ویژگي هاي 
کالبدي شــهر در کشور می تواند در ســاختن تصاویر و نشانه های 
ّر باشــد. اگر چه یافتــن خصوصیات کالبدي  هویّتی جدیــد موًث
مشــترک شهرهای کشور بسیار دشوار اســت، اما با توّجه به موارد 

فوق سیمای شهر بومی کشور را می توان ترسیم نمود.
در شهر ایرانی هر پدیده اي به ترویج حرکت و زندگي معنوی کمک 
مي کند و نمودها و نمادهاي مختلف به گونه اي ساخته می شوند که 
یادآور جریان زندگي ایرانی باشــد، و لــذا به ایجاد حس مکان منجر 
شود. بنابراین توّجه به هویّت معماری و شهرسازی، جنبه های اقتصادی 

و اجتماعی شهر و پویایی فضایی بسیار مهم است.
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1. Solids
2. Voids
3. Outline
4. Panorama
5. Enclosure
6. Street
7. Furniture
8. παράδειγμα paradeigma
9. Paradigm
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