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 چکیده

حیاط مرکزی را می توان جوهر اصلی سازماندهی فضایی و بهترین نوع مواجهه ی انسان با محیط 

نوعی اندامی متصل به سایر عناصر فضایی نام برد؛ که به صورت در جهت افزایش میزان تعامل پیرامون 

برخورد هوشمندانه با عوامل اقلیمی است که ساختارهای شکلی آن عالوه بر اینکه استراتژی مناسبی 

برای بقای انسان با رویکرد هماهنگی با اقلیم است؛ به دنبال تداعی الگوهای ادراکی انسان از محیط 

و  حیاط مرکزی ساختاراین نوشتار برآنست تا با بررسی براساس مولفه های انتزاعی نیز می باشد. 

براساس الگوهای شکلی و پدیداری به چگونگی بهره مندی از این نوع مواجهه با  بازخوانی فضایی آن

به عنوان حیاط مرکزی  ،پتانسیل های محیطی در معماری امروز بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد

به عنوان محور اساسی  امروزی معماری های ر امکان شکل گیری در قالبعالوه بالگویی از معماری بومی 

ویژگی های  جهت نیل به همسازی باعناصر  فضایی و همگرایی انتظام در یموثرمولفه ی طراحی بنا، 

محتوای متون توصیفی تحلیل  . پژوهش به شیوه ی کیفی برپایه یمی باشد در معماری معاصر اقلیمی

 می باشد.

 

 .، اقلیم، فضای باز، اکولوژیزمینه گرایی، استقرار فضاییلیدی: واژگان ک
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 مقدمه

دورانی از امید به همراه داشت اما  های ارزشمند علمی و های تکنولوژیکی، یافته پیشرفت چـه مدرنیتـه بـه همـراه خـود اگر

(. 1931)احمدی، یت با طبیعت عمل کرد در جهت ضد انقالب صنعتی و تغییر شیوه زندگی انسان، تکنولـوژی بـا ظهـور

طبیعت و  محیطی از اواسط قرن بیستم موجب گرایش انسان به های فسیلی و بروز مسائل زیست محدودیت منابع انرژی

هایی که در  ساختمان. های اقلیمی را در پی داشت که ابداع انواع تکنیک ؛شد رعایت معیارهای آب و هوایی در ساختمان

 خوبی داشته، به در برابر عوامل نامساعد جوی عملکرد شد به علت رعایت اصول و معیارهای آب و هواییی م گذشته ساخته

 ای بنا انسـان در گذشته مجبور بود ساختمان را به گونه .کرد حفظ می طور طبیعی انسان را از شرایط آب و هوایی سرد و گرم

عناصـر آب و  هوایـی داشـته باشـد بلکـه بـه بهترین نحو از عوامل و و نهـد کـه نـه تـنها بیشترین سازگاری را با شرایط آب

پاسخگویی به نیازهای بشر در بومی  هویت اصلی معماری. سـاختمان اسـتفاده نماید هوایی مفید، در جهت تأمین آسایش، در

ها  ب، شناخت و معرفی این ارزشبه همین سب .تاریخ همراه با افزایش تجربه انسان تکامل یافته است مکان است که در طول

اقلیمی با شرایط  راهنمایی جهت اصالح و انطباق تکنیکهای طراحی بلکه موجب ،شناسایی آن به جهانیان مؤثر است نه تنها در

 (.8313)اسپنانی، بومی هر محل خواهد بود

گیری این الگو با وجود تاثیرپذیری  شکل ت.اسبویژه ایران  ،از معماری بومی مناطق بسیاری کهنی بسیار الگوی مرکزیحیاط 

 (.Yaglou Cp, 1972و عوامل اقلیمی مناطق مختلف است ) لول شرایط محیط طبیعیداز عوامل فرهنگی، اجتماعی، م

تاثیرات اقلیمی از دو جهت بر شکل گیری حیات مرکزی تاثیرگزار بودند. ایجاد شرایط مناسب اقلیمی و همچنین مقابله با 

  (.8338زارع و همکاران، شرایط اقلیمی )

تحقیق پیش رو  هـدف معاصرمعماری شکل گیری و افزایش بهره وری در و جایگاه و نقش آن ساختار حیاط مرکزی  مطالعه ی

 مرکزی، به عنوان یکـی از عناصـر در معماری بومی باالخص ساختار حیاط فضــاهای بــاز پژوهش حاضراز اینـرو در  .است

به عنوان مولفه ای  آن نقش د وگیر قرار می بررسیمورد  ،فضایی و انتظام و محور اساسی در طراحی اریپایه به لحاظ پاید

پاسخده با میزان بهره وری باال در فضاهای دستیابی به شکل گیری و در  ،آن اساسی در جهت انتظام و همگرایی فضایی عناصر

 قرار می گیرد. بررسـیمعاصر مورد معماری 

 

 روش تحقیق
 است کیفی تحقیق روش از ای مجموعه زیر که تاریخی و شناسانه پدیدار پژوهش های شیوه از پژوهش راهبردهای به توجه با

در واقع روش تحقیق به صورت کیفی بر پایه ی تحلیل توصیفی است. این شیوه ی . است شده استفاده محتوا تحلیل برمبنای

 برای عناصر چینش فضایی در هم و موثرعامل م ساختار حیاط مرکزی"جهت رد یا اثبات فرضیه ی پژوهش که  پژوهش در

منظر مولفه های  از است و همچنین طبیعتدستیابی به شرایط مناسب اقلیمی از طریق ایجاد تعامل میان محیط مصنوع و 

 انتخاب شده است. ". امکان شکل گیری در قالب های امروزی معماری را داردزیبایی شناسی 
 

 و معماری بومی بوم چیستی
. در فرهنگ فارسی عمید به (8331)معین،  آمده است طبیعت ،سرشت، سرزمین، ناحیهبوم در فرهنگ فارسی معین به معنای 

(؛ و در لغت نامه ی دهخدا به زمین غیرآبادان و سرزمین معنی شده 8331معنای سرزمین، زمینه و متن آمده است )عمید، 

 (.8333است )دهخدا، 
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های زندگی و فرهنگ جامعه شد. حرکت و روند معماری  حاضر موجب دگرگونی و تغییراتی در بین برخی جلوه حوالت قرنت

که تحوالت در  سنتی بازایستاد و از طرفی به علت سرعت وقوع تحوالت فرصت تطابق با فرهنگ را پیدا نکرد. در حالی

  (.1931)دیبا،  را به راحتی جایگزین کردنددی تغییرات زیا بود و آنها تا حد ی اروپایی گام به گام صورت گرفتهکشورها

شناسی و عرفان در خلوص اندیشه و احترام به طبیعت با اهمیت می  معماری بومی به عنوان مقوله ای در زیبـاییه ی پدید

ی خود را حفظ معماری بومی با آنکه در طول تاریخ دستخوش عوامل دگرگون کننده بوده است ولی توانسته هویت ویژه  باشد.

(. 8311نماید و به عنوان نمایانگر آداب و رسوم، روحیه و احساسات، اندیشه و عقیده، ذوق و سلیقه و هنر آنان باشد )دادخواه، 

امع رشد می کند و از معماری است که از درون جو ای گونه معماری بومی که پاول الیور از معماری بومی دارد، بنا بر تعریفی

 اقتصاد و شیوه های تکامل می یابد و با ارزش ها، ؛اقلیمی و فناوری سازگار می سازدو  با شرایط اجتماعی اطی زمان خود ر

معماری بومی را تعریف  محصول راپاپورت (.8311)نورمحمدی،  شود سازگار می هستند زندگی فرهنگ هایی که مولد آن ها

خانه و جهان بینی و شیوه ی زندگی است و  غییر و نیز تصویراین نوع مسکن بومی تجلی آنی ارزش های در حال ت می کند:

گیری معماری بومی در دو وجه کمی و  توجه به طبیعت در شکل (.8311)راپاپورت،  حاصل مجموعه ای از موقعیت هاست

یزیکی شود. وجه متاف فیزیکی؛ کالبدی و کارکردی و وجه کیفی و مفهومی؛ زیبایی، تقدیس و توجه به هستی، مشاهده می

اصر موجود در طبیعت، منشا و همان نیروی روحانی و الهام گرفته از عالم طبیعت بوده است. در واقع در نظر انسان سنتی، عن

های بومی یک راه  دانستند. در نظر انسان شوند و آنها حیات و بقای خود را مدیون طبیعت می هر موجودی دانسته می مبدا

یکی شدن با کل است. تالش انسان بومی برای حفظ  راه هماهنگی انسان با طبیعت و و آن برای زیستن در طبیعت وجود دارد

ای است که ارتباط و وابستگی متقابل  ی دوسویه، حفظ او توسط طبیعت، یک جریان چرخه محیط زیست و نیز در یک رابطه

 ن حیات، نیروی مقدس و در نتیجه آفرینندهمحور و مرکز عالم، کانو شود و او را به و نیز وحدت انسان و طبیعت را سبب می

معماری بومی براساس درک صاحبان بنا که خالقان آن  (.8333کند تا با او یگانه گردد )رفیق و خاکپور،  ی هستی وصل می

ا ها و تفکرات انسان در مورد تعریف جایگاه طبیعت و نسبت آن ب نیز هستند، از نظام طبیعت شکل گرفته است. در واقع بینش

ی نیروهای  معماری در دیدگاه انسان سنتی، تحت سلطه .های گوناگون است های کالبدی معماری انسان، یکی از تفاوت

آسمانی بوده است، زیرا روش زندگی او، از آن نیروها متأثر است و براساس چنین نگرشی که معماری به عنوان نشانی از حضور 

)ناری  زند شود، انسان دست به ساختن می آنها تعریف می ی انسانی و حفاظت ازها و بودن انسان و بستر بروز و ظهور جنبه

 (.8338قمی و دامیار، 

ویژگی های  به دلیل دارا بودنمعماری بومی از این رو  ،دلیل اصلی خواندن هر محیطی یادگیری از آن می باشداز آنجا که 

و تالش برای انطباق آن در  آنتن راه های استفاده شده در یافبرای  یکی از مهمترین اهداف مطالعات معماری بومی، مهم

محققان (. Asquith & Vellinga, 2006) به خود اختصاص داده است را میالدی 18در قرن  ساخت و سازهای معاصر

ماری بومی بازخوانی مع ی نتیجه. بسیاری از جمله سوشا اوزکان بر استفاده از معماری بومی در بناهای معاصر تاکید کرده اند

 بخش به زیبایی ارزش های بومی و فرم های. منتهی می شود و فرهنگی الگوهای معماری و به درک درست محیط ساخته شده

منتج  اجتماعی این نمادها و نشانه ها از هویت شخصی و .می باشند اجتماعی و ناشی از نمادها و ارزش های از زبان ما هایی

ی برهم کنش  در واقع معماری بومی در نتیجه (.Linam, 1999) را بازگو می کنند تماعیارزش های اج می شوند و در واقع

فرهنگ و محیط زیست شکل گرفته است و این نشان از رابطه ای دوسویه و متقابل بین آنها می باشد که در این رابطه، طبیعت 

. یعنی معماری بومی به جای تسلط بر طبیعت (8333به عنوان نخستین الگو و منبع الهام بخش انسان مطرح است )مهریار، 

سعی در ایجاد تعادل با آن را دارد و این عامل، برتری معماری بومی را در روابط میان معماری و طبیعت نسبت به معماری 

ی کاربردی از طبیعت،  وری و استفاده در معماری بومی، انسان ضمن بهره (.8311صاحب سبک تشدید می سازد )راپاپورت، 

یابد. معمار بومی با متبلور  ای در هنر و معماری بومی می پردازد. نمادگرایی الهی نقش برجسته به احترام و تقدیس آن نیز می

رساند که بناها  کردن نیروهای طبیعت در دنیای هندسه، چه در ایجاد فضاها و چه در ترکیب مواد و مصالح، این پیام را می
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و در پی مهار کردن آن نیستند، بلکه در عوض برآنند که به همنوایی صمیمی با طبیعت برسند،  قصد مقابله با طبیعت را ندارند

کند تا با  وری از قوانین طبیعت، از قدر و اندازه پیروی می جریان بهره که انسان بومی در تا با آن یگانه گردند، بطوری

 (.8331ری سامانی، )کبی کالبد و فضای بناها را شکل بدهد ،ی طبیعت هماهنگی با قوه

 عبارتست از؛ ها و اصول معماری بومی ویژگی

 

 اصل هماهنگی و سازگاری 

 اصل وحدت 

 اصل توجه به طبیعت ذاتی مصالح 

 اصل در زمانی بودن 

 اصل چند عملکردی بودن 

 اصل مکان مندی 

 اصل کمینه گرایی مادی و ساختاری 

 خاصیت برگشت پذیری به چرخه ی طبیعی 

 اصل طبیعت گرایانه 

 

 خاستگاه معماری بومی

یکی از  . اشته استدبرای بشریت به همراه  توسعه و بسط تمدن صنعتی طی دو قرن اخیر آثار مثبت و منفی متعددی

 فرآیند مداخله. های زیست محیطی ناشی از آن است انسان در طبیعت و دگرگونی ی پیامدهای چالش برانگیز، فرآیند مداخله

ها باعث شکل گیری  این نگرانی روی عملکرد انسان مدرن قرارداد. در ی بسیار جدی را روها گرانینی انسان در طبیعت 

کننده ترین گفتمان در  گرایی به عنوان تعیین ومب  حفاظت از محیط زیست با عنوان کلیهای  های فکری و جنبش گرایش

دگرگونی روابط انسان صنعتی  ی نماید تا بارهیافتی است که تالش می این دیدگاه در واقع به دنبال ارائه  این خصوص گشت.

سیاسی و حیات طبیعی پایدار و شکوفایی را برای انسان جدید توضیح  زندگی اجتماعی و ی با جهان طبیعی غیر انسانی، شیوه

اریخ ت .(8311)درخشه،  ارائه نماید را بط بین انسان و طبیعتفرجام گرایانه مبتنی بر حفظ محیط زیست در روا دهد و نگرش

توان  آمیز را می مباحثه گرایی همراه با اختالف نظرهای قابل توجه درونی است که در رابطه با آن سه دیدگاه بوم ی اندیشه

عنوان می کند گرایی  تاریخ بوممنشا  را به عنوان زندگی بشر اولیه و نحوه تعامل او با طبیعت دیدگاه نخست تاریخ .ارائه نمود

گیرد که به دنبال  های قرن نوزدهم و بیستم را نیز در بر می رمانتسیت دیدگاهی عناصری از نگرشچنین . (٨٧٣١وینسنت، )

 بر اساس بحث مشهور تاماس مالتوس دیدگاه دوم نظرات خود را. تعامل مناسبات بین انسان و طبیعت بودندی  بازسازی نحوه

در حالی که  ،یابد ه صورت تصاعد هندسی افزایش میداشت که جمعیت انسانی ب مالتوس بیان می ی ریه. نظبنیان نهادند

هایی در مجموع با دیدگاهی که در  چنین نگرش. ولید غذا بر اساس تصاعد حسابی و این عدم تعادل باعث قحطی خواهد شدت

ردید، ارائه می گهای علم گرایانه مبتنی بر تسلط بر طبیعت و رام کردن آن از طریق گسترش دانش تجربی  اثر توسعه نگرش

از این رو نمی توان انکار کرد که در یک دید کلی توجه به محیط زیست و بوم گرایی، تا حد قابل توجهی منافات جدی داشت. 

های اکولوژیسم، آن را از  دیدگاه سوم در مورد ریشه. باشد انتقادی نسبت به جریان روشنگری اروپا میرآورده عکس العمل ف

زمان با انسان  فجر های زیستی از ابتدای این دیدگاه معتقد است که اقلیم. دهد توضیح می ص و تمیز تاریخی آنیزوایه تشخ

نظر گرفتن این موضوع امکان ارائه  لذا بدون در .ای از نظام حمایتی جهانی یافته است اما تعهدی همگرایانه و پیچیده ،اند بوده

 ,Rooger & Wright) سوی اکولوژیست ها میسر نیستاسی از قتصادی و سیاچارچوبی توضیحی و تجویزی در حوزه های 

2000.) 
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با استعمار کشورهای آفریقا و  در این زمان، میالدی یافت.هجده ریشه های تاریخی توجه به معماری بومی را می توان در قرن 

مطالعات علمی هجده م قرن دو ی ر نیمهپیوست. داقیانوسیه بوسیله ی اروپائیان تغییراتی در هنر و ادبیات دنیای غرب به وقوع 

این تحقیقات بالفاصله  . نتایجصورت گرفت زندگی، فرهنگ و هنر و معماری جوامع استعمار شده ه ینحو پیرامونتری  و خاص

اثر بارز و خیلی آشکاری از  1960 های اثر خود را بر روی حرفه معماری وآموزش معماران ظاهر نکرد و این امر تا اوایل سال

 (.8338)صادقی پی،  دادخود بروز ن
 

 حیاط مرکزی، اشکال و ضرورت ها

عالوه بر نقشی بارز در شکل دهی  ،فضای باز در معماری سنتی ایران نقش محوری داشته است و در راستای این نقش محوری

فه ای تأثیر فضای باز به عنوان مؤل. به لحاظ عملکردی نیز نقش و کارکردهای مختلفی پذیرفته است ،شکل بنا ی به هندسه

نقش و تأکید فضای باز در معماری سنتی  .گذار در مطلوبیت و غنای معماری ایرانی نقش تعیین کننده و محوری داشته است

وحدت جزء و کل، تناسبات، پایداری، حس مکان، ایجاد ، ایران بسیار گسترده است و ابعاد متعددی نظیر تعامل با طبیعت

، سیالیت، گشایش، توازن، سازماندهی فضایی، پیوستگی، تداوم، شفافیتو ترکیب بندی و  هویت فضایی، ایجاد تباین فضایی

 فضای باز دارای هویت .وجود فضاهای باز در این معماری میسر گشته است ه یعطاف پذیری و موارد دیگر به واسطتعادل، ان

الگوی حیاط مرکزی اگرچه به  (.8331، )طغیانیان و شبانی های عملکردی، کالبدی، محیطی، فرهنگی و معنایی ویژه ای است

های دیگر آن در مناطق دیگر با  اما به دلیل مزیت ،محیطی گرم و خشک داخل فالت بوده است شدت تحت تأثیر شرایط

ره ها، مصالح، با تغییر در اندازه، تناسبات حیاط، سازماندهی جدا عموماًویژگی های آب و هوایی متفاوت نیز دیده می شود که 

 (.8311)احمدی،  دشفافیت جداره ها و حتی در سرسبزی آنها ظاهر می شو

اشکال حیاط با هدف ایجاد وحدت چند بومی به اشکال و ضرورت های گوناگونی نمود می یابد.  در معماری مرکزی حیاط

اندهی فضاهای مختلف و نیز ایجاد حریمی عنصر در بنا، ایجاد ارتباط میان چند فضا، استفاده به عنوان عنصر اصلی برای سام

. از ضرورت های استفاده از حیاط مرکزی می توان به ایجاد تنوع در بنا، عدم امن برای آسایش ساکنان بکار گرفته می شوند

یژگی ایجاد خستگی کاربران از ساختارهای فضایی بنا، ایجاد فضای اجتماعی در مقیاس بنا، امکان بهره مندی ناسب فضاها از و

 (.8311)معماریان،  های اقلیمی و امکان ایجاد ارتباط مناسب با طبیعت اشاره کرد
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 )ماخذ: نگارندگان( : ویژگی های حیاط مرکزی در معماری بومی1جدول شماره ی 

 

 نقش حیاط مرکزی در دستیابی به ویژگی مورد نظر ویژگی

 ذخیره ی انرژی

 جهت گیری بهینه فضاها نسبت به خورشید، تأمین نـور روز درایجاد امکان بهره گیری از انرژی خورشید، 

 فضاهای حول حیاط، تقسیم فضاها به دو دسته تابسـتانه و زمسـتانه در دو سـوی حیـاط، ذخیـره ی انـرژی در

 حوض آب، ذخیره ی انرژی در آجر فرش حیاط و جداره های خشتی مجاور حیاط، استفاده از انـرژی عمـق

 طح پایین حیاط نسبت به گذر، ابتکار گودال باغچه و دسترسی آسانتر به آب زیر زمینـی،زمین بواسطه س

 تسهیل تعمیر و نگهداری ساختمان و افزایش طول عمر بنا

در نظر گرفتن نیاز کاربران 

 فضا

 ارتباط انسان با طبیعت و آسمان، ایجاد سلسله مراتب دسترسی به خانه، حرمت زندگی خصوصی به سبک

 هـای طبیعـت و قـوانین ی و اسالمی، ایجـاد بسـتر آمـوزش کودکـان و بزرگسـاالن بـر اسـاس آمـوزهایران

 آفرینش، ایجاد امنیت جسمی و روانی، قابلیت و انعطاف اجرای الگوی حیاط مرکزی برای اقشار مختلف

 ت بخـش بـه فضـا وبه لحاظ بنیه مالی،کمک به ادراک و فهم مکان و احساس تعلق با فضـا، عامـل هویـ

  انسان، رعایت مقیاس انسانی، ایجاد فضای مـانوس و بـا طـراوت در دل خانـه، ارتقـاء کیفیـت زنـدگی در الگوی 

 حیات مرکزی

 همسازی با اقلیم

 مواجهه ی اندیشمندانه با نیروهای طبیعی، جبران فقر رطوبت بوسیله آب حوض، سـویابی حیـاط باتوجـه بـه

 جنوب غربی  )رون راسته(، وجود ایـوان هـا بـه عنـوان-و وزش باد در راستای شمال شرقی تابش آفتاب

 فضای واسط و متعادل کننده، امکان استفاده از نور و تهویه طبیعی در فضاهای حول حیاط مرکزی، حفظ

 بنا در برابر طوفان و باد، استفاده ی بهینه از اختالف دمای شب و روز

 

 زی در معماری معاصرحیاط مرکساختار 

مطلوب  مناسب در کنار محیط زیست طبیعی و بوجود آوردن فضای ایران، همواره به ایجاد محیط زیست بومیدر معماری 

فرهنگی دارد و  ریشه های عمیق همدلی و احترام به طبیعت پیوند معماری با طبیعت(. 8313)آیوازیان،  انداهمیت داده 

ه ی دربار قرآنفراوان در  اشارات. مشهود است کامال ایران بومیدر معماری  معماری و طبیعت آمیز انسان، مسالمت همزیستی

همه جانبه  حضور طبیعت به طور که در معماری ایران شده است ن موجبابهشتی و در نهایت تمثیل نور و اجزاء طبیعت گیاه،

های  گویی همیشه نعمت .باشند قرار گرفته کنار یکدیگر در مراتبی به نحوی در یک روند سلسله نیمه بازو  باشد و فضاهای باز

 (.8331، )طغیانیان و شبانی  کرده است آن تجلی و اجزاء عناصر قلب طبیعت که در الهی را پاس می دارند
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 حیاط مرکزی در معماری بومی ایران، خانه ی مرتاض، یزد.: 8تصویر شماره ی 

 

اند با آشتی و  گرایی در معماری، برخی از معماران کوشیده در رویکردهای طبیعت ،ب صنعتیپس از انقالدر معماری غرب 

معماری اکوتک و ارگانی تک مطرح  های کار گیرند، که با عنوان های مفید هر دو را به تعامل بین تکنولوژی و اکولوژی، ویژگی

ی درست از طبیعت و ایجاد آثار مثبت  نگهداری و استفاده گیری از تکنولوژی در حفظ و تک، با بهره اکوتک و ارگانیهستند. 

 ی لکوربوزیه شیوه (.8333)رفیق و خاکپور،  ی طبیعت، سعی کردند تا ارتباطی درست با طبیعت برقرار سازند در عرصه

دم توجه به عولی  ؛رسیدن به آسایش برای کاربران را با استفاده از نقشه های مسطح و دیوار های انعطاف پذیر مطرح کرد

کشورهای اروپایی و آمریکایی اران نیازهای کاربران باعث شکست این گونه ساختمان ها شد و در حال حاضر بسیاری از معم

و اصول  مرکزیاستفاده از حیاط اند.  میانه را به عنوان راه کار مناسب معرفی کردهای بکار برده شده در معماری خاورشیوه ه

برج حیاط های متوالی . ی مشرق زمین توانسته است به خوبی با شرایط زندگی آنها مطابقت کندمعماری سنت انعطاف پذیری

خانه های حیاط دار آسیای شرقی و خاورمیانه طراحی شده است، که نه تنها امکان  ه یبراساس ایددر لندن نمونه ای است که 

فضایی مطلوب در برابر آفتاب و بادهای  ی ، بلکه به مثابهدسترسی فضاهای مسکونی را به فضاهای باز و نمیه باز فراهم می کند

 (.8331، ماستری فراهانی)گالبچی و  عمل می کندنا مالیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (.8331در لندن )همان، برج حیاط های متوالی : 1تصویر شماره ی 

 

وجوه به لحاظ جهان بینی و نوع رویکرد به  . اینبوده اندمعماری بومی و معماری معاصر همواره دارای وجوه افتراقی با یکدیگر 

ارگانیک می باشد -طبیعت از نظر شکلی و ساختاری در این نوع معماری ها وجود دارد. معماری بومی حاصل از نوعی فرآیند فرا

ورت ص های فراطبیعی در وجود انسان توجه به اصول طبیعت، فراروی از آن و احیای الیه گرایی و با حفظ طبیعتکه در آن 

به جز مواردی که در شکل گیری آنها از رویکردهای طبیعت گرایانه و پایداری در  –می پذیرد. در حالی که در معماری معاصر 

ارگانیک -، شکل گیری معماری از فرآیندهای فرو -معماری بهره برده شده که در آنها توجه به اصول طبیعت مالک بوده است.

. زیرا که طبیعت و نادیده گرفتن اصول آن مالک کار بوده است تأکید بر غلبه برکه در آن  و شبه ارگانیک صورت پذیرفته است

است در صورتی که در معماری معاصر نوع  به صورت کل گرایانه نگاه به طبیعت در معماری بومی نوعی نگاه قدسی و معنوی
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طبیعت به عنوان  -معماری بومی –. بنابراین در مورد اول می باشد و جزء گرایانه بهره ورانهگاه به طبیعت نگاهی ابزارگرایانه، ن

 (.8311)نقره کار، تلقی می شود.  طبیعت ذات و سرشت مادی  -معماری معاصر–و در مورد دوم  منشا و مبدا حیات بشر
 

 

 معماری بومی و معاصر به طبیعت )ماخذ: نگارندگان( نگاه: قیاس 2جدول شماره ی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از طرفی در تاثیر مولفه های حیاط مرکزی به عنوان الگویی از معماری بومی در معماری معاصر می توان به مواردی مانند تاثیر 

 کالبدی، فرهنگی، اقلیمی، انسان گرایی و انسان مداری و تاثیر هویتی اشاره کرد.

 کالبدی: تاثیر

 دسترسی 

 سلسله مراتب 

 درون گرایی 

 جداسازی فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی 

 خوانایی فضایی 

 تباین فضایی 

 پویایی فضایی 

 تاثیر فرهنگی:

 احترام به حریم خصوصی 

 محرمیت 

 انطباق با فرهنگ کاربران 

 تاثیر اقلیمی:

 ایش زیستی کاربرانطراحی براساس محدودیت ها و پتانسیل های ساختگاه برای دستیابی به آس 

 انسان گرایی و انسان مداری:

 طراحی براساس میدان دید انسان 

 معماری معاصر معماری بومی

 ارگانیک و شبه ارگانیک-فرآیند فرو فرآیند ارگانیک

 طبیعت به عنوان ذات و سرشت ماده طبیعت به عنوان مبدا حیات

 -کل تابعی از جزء–نگاه جزء گرایانه به طبیعت  -جزء تابعی از کل–نگاه کل گرایانه به طبیعت 

 و آرایشیشکل گیری براساس نظم قراردادی  شکل گیری براساس نظم طبیعی عناصر

 نگرش بهره ورانه به طبیعت نگرش قدسی به طبیعت
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 ادراک و فهم از مکان توسط کاربران فضا 

 تاثیر هویتی:

 هویت مکانی 

 هویت شخصی 

 حس تعلق به مکان 

 احساس امنیت 

 حس خاطره انگیزی 

 

 نتیجه گیری

یزیکی؛ کالبدی و کارکردی و وجه کیفی و مفهومی؛ زیبایی، توجه به طبیعت در شکل گیری معماری بومی در دو وجه کمی و ف

متافیزیکی همان نیروی روحانی و الهام گرفته از عالم طبیعت بوده است. در  ه به هستی، مشاهده می شود. وجهتقدیس و توج

ات و بقای خود را واقع در نظر انسان سنتی، عناصر موجود در طبیعت، منشا و مبدای هر موجودی دانسته می شوند و آنها حی

مدیون طبیعت می دانستند. در نظر انسان های بومی یک راه برای زیستن در طبیعت وجود دارد و آن راه هماهنگی انسان با 

طبیعت و یا یکی شدن با کل است. تالش انسان بومی برای حفظ محیط زیست و نیز در یک رابطه ی دوسویه، حفظ او توسط 

ست که ارتباط و وابستگی متقابل و نیز وحدت انسان و طبیعت را سبب می شود و او را به طبیعت، یک جریان چرخه ای ا

 .محور و مرکز عالم، کانون حیات، نیروی مقدس و در نتیجه آفریننده ی هستی وصل می کند تا با او یگانه گردد

در دوران معاصر نیز باقی کرده است اما  ایران، همواره جدید ترین فناوری ها را در عصر خود به جهانیان معرفی بومیمعماری 

ر شهرهای بومی ایران در د های روز امکان پذیر نمی باشد. ماندن در صف برترین ها، بدون استفاده از جدید ترین دستاورد

اجزای آن به صورت الینفـک ممکـن نیسـت.  پیوسـتگی و درهــم آمیختگــی وجــود دارد کــه درک پناه ها نوعیترکیب سر

هر قلمرو، در قالب حیاط های مرکزی شکل گرفته اند.  ی شهرها هسته های طبیعی در کانون و با تهی کردن میانه در ایـن

بلکه به گونه ای  ،نه تنها ضایعه و تخریبی را به محیط تحمیل نمـی کنـد الگوی حیاط مرکزی با ویژگی های ارزنـده خـود

ن الگـوی بـا ارزش حیـاط مرکـزی و حـذف بی دلیل آن از معماری معاصر از یک شگفت انگیـز بـا آن سـازگاری دارد. فقدا

عدم جایگزینی الگوی مناسب بـرای آن از سـویی دیگـر، الگوهـــای وارداتـــی را بـــه ســـوی ایـــن ســـرزمین  سو و

ی امروز وارد کـرده است. از آنجا که سـرازیرکرد و صـدمات و ضـایعات آشـکار و پنهـان بی شماری بر پیکره جامعه معمار

نگرش پایداری محور در قرن حاضـر روش هـــایی را مـــد نظـــر دارد کـــه هماهنـــگ بـــا ویژگی های حیـاط مرکـزی 

اسـت؛ بنـابراین توجـه بـه الگوهــای کارآمــد نظیــر حیــاط مرکــزی در حــل بحران های زیست محیطـی معاصـر 

حیاط مرکزی به عنوان الگویی از  با توجه به مطالب مطروحه ی فوق، می توان نتیجه گرفت ـه نظـر می رسد.ضـروری ب
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