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 چکيده 

بینی و تفكر ارتباط بسیار نزديك با فضا داشته است. اين امر ممكن است در مرحله جهان نظر، گیری معماری ايران،در شكل    

ت اول جستجوگر حل مسائل جوی و اقلیمی بوده باشد ولی در مراحل تكمیلی،ذهنیتی مشهود است که در آن کلیه تحوال

ها و فضاها در تمامی گونه که پیوند نگاه به دنیا و زندگی در جوشش مكاناند.همانعقالنی و تخیالت معنوی نفوذ کرده

تصور قرار گرفتن در فضايی پر از حس ناب زندگی ايرانی برای همه ی ما  خورد.های معماری سنتی به چشم میساختمان

است، مدرن دو چندان برای ما دارد تلفیق حال و هوای ايرانی به سبك و سیاقی جذاب است، اما آنچه که در اين میان جذابیت

معماری تحقیق حاضر به بررسیه خوبی با فضای مدرن امروزی تلفیق کرده اند. اين المان های ايرانی را ب معماران برجسته که

وه بر احیای هويت فرهنگسرا پرداخته است. لذا نیاز به طراحی يك مجموعه که عال ايرانی و مدرن و تلفیق آن بر معماری 

باشد، احساس می گردد. اين برای رونق اقتصادی کشورنیزداشته  فرهنگی ، نقش موثری در جذب گردشگرفرهنگی در شهر

روش مورد استفاده شده در وتاثیرات تلفیقی آن بحث میكند.و بررسی معماری ايرانی و مدرن با هدف شناساندن، معرفی  مقاله

 می باشد.  اين تحقیق مطالعات تطبیقی اسنادی

 

 

 گرايش اجتماعی، فرهنگسرا، درونگرايی، معماری مدرن واژه هاي کليدي:
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 مقدمه 

کنند هنوز هم با آنكه هنرمندان، معماران و شهرسازان در سراسر جهان برای مدرن کردن فضاهای شهری تالش می    

ايرانی قدم از قدم بردارند. به اعتراف بسیاری از معماران و هنرمندان برجسته  -توانند بدون توجه به سبك معماری اسالمینمی

ترين منابعی است که اين افراد برای ارائه آثار هنری خود در گوشه و بخش لهامايرانی يكی از ا-جهان، سبك معماری اسالمی

های ايرانی در بناها و عمارت_ها و معماری اسالمی، شرقی، اسالمیها، طرحاند. نفوذ نقشکنار جهان همواره به آن مراجعه کرده

ظران اين حوزه را به خود جلب کرده. براساس ندو دهه گذشته چنان زياد است که توجه بسیاری از صاحب -غربی در يكی

« سانفرانسیسكو کرونیكل»ايرانی در نشريه  -گزارشی که جاناتان کوريل درباره تأثیرپذيری معماری غربی از معماری اسالمی

عماری های کشورهای غربی، به ويژه در اياالت متحده، با الهام گرفتن از طراحی و سبك منوشته بسیاری از بناها و عمارت

بخش، اند. به گفته بسیاری از کارشناسان، فضای آرامشهای مذهبی کشورمان ساخته شدهايرانی در مساجد و مكان -اسالمی

های شاد آبی و سبز اين اماکن اغلب معماران و هنرمندان را در ايرانی و استفاده از رنگ -دلنشین و معنوی اين بناهای اسالمی

کند. در حقیقت، آرامش باشكوه و و آنها را وادار به تقلید از هنر و سبك معماری اسالمی می سراسر جهان به سوی خود جلب

ايرانی در مساجد و اماکن مذهبی موجب جلب توجه بسیاری از هنرمندان و معماران از سراسر  -شور و هیجان معماری اسالمی

های فرهنگی و دينی مشی که ريشه آن در بنیادها و ارزششود. از اين رو، اين هنرمندان در پی کسب آرادنیا به اين هنر می

شوند و خواسته يا ناخواسته، برای به ايرانی است مجذوب اين نوع معماری می -نهفته در نقش و نگارهای معمای اسالمی

معماری خود تلفیق  کنند و آن را به هر نحو با شیوهايرانی تقلید می -اشتراک گذاشتن اين آرامش با ديگران از معماری اسالمی

کنند. مرکز تئاتر آلكازار در سانفرانسیسكو نیز از جمله بناهای وسیع و پر زرق و برقی است که طراحی و ساخت آن با الهام می

ای که در گنبد بسیاری از مساجد در ايران به کار رفته و ايرانی صورت گرفته. استفاده از رنگ آبی فیروزه -از معماری اسالمی

اسالمی را به مخاطب گوشزد  -های مساجد ايرانی است، قريحه و هنرمند معماری ايرانیرج اين مرکز که يادآور گلدستهآنتن ب

ايرانی فرهنگ اروپايی را نیز همانند فرهنگ آمريكايی تحت تأثیر قرار داده است. در  -کند. عالوه بر اين، معماری اسالمیمی

توان ديد که تحت تأثیر دانش و معماری ها و بناهايی را میثل ونیز و اسپانیا عمارتبسیاری از شهرها و کشورهای اروپايی م

ايرانی يكی  -های مذهبی اسالمیاند. استفاده از تكنیك پردازش نور در مساجد و عمارتايرانی طراحی و ساخته شده -اسالمی

پردازند، بخش و پرنور میت فضايی امن، راحت، آرامشديگر از مواردی است که هنرمندان غربی با الهام از آن به طراحی و ساخ

 .های معماری شرقی و غربی ديده نشده استيك از سبكالمللی، در هیچقابلیتی که به اعتراف بسیاری از معماران بین

 

 بيان مسئله:

و  تمدناين باشد. بطوريكها میدر دنی فرهنگ دارانو از طاليه غنی تمدنی دارای چند هزار سالة با قدمت کشوری ايران

 و روحیات خوداشخاص بر روی از طرفی ايرانی فرهنگ . تجلیاست يافته ، تجلیملت روحی و خصوصیات ، در زندگیفرهنگ

تأثیر  يك گر بصورتدي گردد و ازطرفیمی ،... نمايانو رسوم ، آداب، زندگی، شیوه، مانند اخالقمتفاوت هایبصورت آن درونی

. است گسترده ايرانی نفوذ فرهنگ تحتمساحت در تمام باشند، کهمی ذاتی منشأ يكتا و جوهرهای ، دارایصوری هایتفاوت

 نیاکان از االيام از قديم در پشت ، پشتفرهنگو همبستگی يكتايی . ايناست گسترده ايرانی فرهنگ و همبستگی يكتايی اين

، فرهنگ اين و درک جذب برای ایسینه که زمانی شود،يعنی زنجیر تضعیف اين که . اما هنگامیاست ما رسیده ما، زنجیروار به

يكتا  فرهنگ آن زنجیر و نابودی اين بايد از گسستن که استباشد، زمانی وجود نداشته آينده نسل به آن انتقال برای ایيا سینه

 جوامع ، بخصوصجوامع ، زندگیدر جهان ارتباطات و گسترش صنعتپیشرفت از قبیل متفاوت نیز بعلل حال ترسید. در زمان

مانند  ارتباطی خدمات ديگر با گسترش و از طرف است يافته گرايش گرايی وتجمل گرايی مادی ، بیشتر بسویتوسعه در حال

 از هر چیز وجود دارد. ، بیشو نوجوانان جوانان از طرف آن وپذيرش بیگانه ، خطر ورود فرهنگترنتاين
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درحدود  که است سال 03زير  نفر جمعیت میلیون 03از  بیش ، دارایآمار منتشر ايران آخرين طبق اينكه به با توجه اکنون

ساز کشور، و آينده قشر عظیم اين برای ريزیبرنامه و لزوم دنیاست کشورهای انترين، لذا از جوکشور است کل جمعیت 03%

 شود. بايد در نظر گرفته

با  شهرنشینی، جمعیت05 سال از انقالب پس که گرفت نتیجه چنین تواناخیر، می دو دهة در تاريخ اجمالی بررسی با يك

 ديگر، ناشی باشد واز سویسالها می در اين ايران رشد جمعیت نرخ از افزايش ناشی از طرفی اين روبرو شد که رشد روزافزونی

و  کمبود امكانات علت .اما بهاست تهران خصوص به بزرگ شهرهای طرف به کوچك شهرهای و ساکنان روستائیان از مهاجرت

، ، فرهنگیآموزشی با کمبود فضاهای، دولترشد جمعیت افزايش با میزان شهری د امكاناترش میان تناسب ، عدمعبارتی يا به

و  ، دولتمقدس دفاع از پايان پس ولیگرفتقرار می ، کمتر مورد توجهمقدس دفاع در سالهای شد، که و... مواجه ورزشی

 گمارند. ، همتآن رفع خود، در جهتريزینمايند و با برنامه کارشناسیکمبودها را  يافتند تا اين ، مجالملت نمايندگان

و  بوده بیشتراقتصادی و دوم اول سال 0 ، برنامةجنگ در زمان و رکود اقتصادی جنگی مناطق بازسازی هایهزينه به با توجه

 افزايش به ، با توجهسومسالة 0 در برنامة . حالاست رفتهمی ( پیشاقتصاد و صنعت )از جهت مستقل ايجاد کشوری در جهت

 و... و چه ؛ آموزشاشتغال ازجهت گیرد. چه صورت قشر جوان نیازهای ريزيها بر پاية تا برنامه شده بر آن ، دولتجوان جمعیت

 .جوانان فراغت اوقات پر کردن از جهت

آنها  فراغت اوقات پر کردن جهت و غیره ، ورزشیفرهنگی از قبیل مختلف ، فضاهايیجوانان نیازهای در راستای دلیل همین به

 .است کرده بینی ساز، پیشقشر آينده اين روحی اعتالء و رشد استعدادهای در جهت و از طرفی

 

 ضرورت انجام پژوهشی:

 در بيان ضرورت ايجاد فرهنگ سرا:
ئله فرهنگ امروزه در جوامع بشری يكی از مهمترين چالش ها می باشد. چون که حفظ هويت يك کشور در گرو مس       

حفظ کردن آداب و سنن، رسوم، مراسم و . . . می باشد. متاسفانه در سالهای اخیر نفوذ فرهنگ های توجه به مسائل فرهنگی، 

هويتی و بیگانگی فرهنگی شوند. در اين راستا حفظ فرهنگ،  بیگانه به کشورهای مختلف باعث گرديد که جوامع دچار بی

 اشاعه و توسعه آن نیز يكی از دستورات و الزامات کشورهای جهان می باشد.

با توجه به جمعیت جوان ايران و نیاز به تربیت و پرورش اين قشر حساس جامعه، نیاز به وجود مراکزی که بتواند اين افراد را 

ماده کند ضروری است. به همین علت طراحی مكانی که بتواند در جهت توسعه و اشاعه فرهنگ عمل جهت ورود به جامعه آ

کند ضروری و حیاتی به نظر می رسد. لذا طراحی فرهنگ سرای به خصوص در شهر تبريز که دارای قدمت تاريخی و فرهنگی 

 است نیاز می باشد.   

 

 پيشينه پژوهش:

 )ه ق012-101نقش و تاثیر فرهنگ و تمدن ايران در فرهنگ و تمدن اسالمی )از خالفت منصور تا پايان خالفت مامون   _1

  .1022  .دانشكده ادبیات و علوم انسانی -دانشگاه شهید چمران اهواز  -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری .  نامهپايان

 کارشناسی ارشد
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 گیری آن براساس عوامل تاريخی، اجتماعی، سیاسیبررسی تطبیقی فرم و رنگ در مكاتب تبريز و اصفهان و داليل شكل _0

کارشناسی  . 1392 . دانشكده هنر و معماری -دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی  -دانشگاه آزاد اسالمی  . نامهپايان

 ارشد

 

 فرضيه ها:

 .ها شدی مناسب در فرهنگسراان ترکیب حجممیتو ،ايرانی معماری طراحی فاکتورهای رعايتبا  -1

 دشگران فرهنگی شد.جذب گر باعثمیتوان  وتلفیق آن در فرهنگسرا ها و مدرن  ايرانی معماری اصول ترکیبی رعايتبا  -0

 

 مبانی نظري:

 رشد آن در مفاهیم اين که اجتماعی و فرهنگی محیط درک و شناخت بدون ايران معماری در سنتی شالوده و مفاهیم درک

 بی که تأويلی و برداشت هرگونه و گردد نمی میسر آزادند زمان قید از که فرهنگی اساس های دريافت از آگاهی بدون و کرده

 می زندگی معنوی فضای يك در سنتی جوامع . ماند می باقی سطح حد در الجرم بگیرد، صورت مفاهیم اين های ريشه به توجه

 معماری چون نیز؛ آن معماری های آفريده . است کامل تناسب و همگنی يایجو کمی لحاظ از هم و کیفی لحاظ از هم که کنند

 که کند می رهنمون غايتی سوی به را آن و اند آورده پديد را انسان قه خال نیروی که گیرد می مايه کامل و تام بینی جهان از

 که کند می نمايان را انكارناپذير دهشالو يك پیوستگی و وحدت اين ورای در آورد؛ می در واحد محل يك صورت به را جامعه

: سخن کند می ن بیا چنین نصر حسین سید سنت، تعريف راستای در . است ضروری ،ايران سنتدرک سنت  برای آن تفهیم

 عین در مكان و زمان از مختلفی مقاطع در کاربردشان از سخن و آسمانی منشاء با است ناپذيری تبديلسنت، سخن از اصول 

 در فعلیت به و انسان به ها آموزه انتقال برای هستند محملهايی که است قدسی صوری و خاص های آموزه تداوم از سخن حال

 (1051)سید حسن نصر، انسان .  درون سنت تعلیم آمدن

 بوده و مسلط آن بر که اصول بعضی حضور بدون که است سنتی تمدن يك از ای برجسته نمونه دهنده ارائه اسالمی تمدن

وحی  عالم در تعمقی و تفكر جز چیزی توان نمی را اسالمی هنر واقع در که پیداست روشنی به . يابد نمی شكل ناپذيرند، تبديل

کالبد  کیهانی، بعد در . است انسان يا کیهان از تصويری واقع در نیز ايران سنتی معماری . دانست ماده عالم و نفس عالم ، قرآنی

نیز  شهرسازی در . گیرد می جان روح همان از انسان چون عیناً کیهان و است گزيده سكنی آن در روح که است معبدی انسان

است  وحدانیتی دارای تفكر همین تاثیر تحت که باشد می هماهنگ نظامی دارای و دارد مصداق درکی چنین همچون معماری

همساز  او خود با که است محیطی در انسان زندگی شكل ترين سالم که است عقیده اين بر نظام اين غیر قابل اجتناب. اساس

 می برابری است کیهان همتای ديگر سوی از خود که آدمی، کالبد با وضعاً، شهر، که اند انگاشته چنین باشد. بدينسان

 (1023جويد.)اردالن، 

 

فرهنگسرا

عموالً شرايطی برای آموزش امور فرهنگسرا ساختمانی است که در آن يك يا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند. در فرهنگسراها م

گری، دوزندگی و جز اينها ها و هنرهای گوناگون مانند نگارگری، کوزهگوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشه

گردد. برخی از فرهنگسراها کتابخانه و انتشارات ويژه خود را نیز دارا هستندفراهم می
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اند و معموالً کوشیده شده برای هر در شهر تهران و چند شهر ديگر مانند اصفهان برپا شدهدر ايران تا امروز بیشتر فرهنگسراها 

های منطقه شهرداری يك فرهنگسرای بزرگ ترتیب داده شود. برخی از فرهنگسراها بجز پوشش دادن منطقه خود به فعالیت

د يعنی فعالیت خود را گرد يك گروه يا يك محور کار )تخصصی( انپردازند. بسیاری از فرهنگسراها ويژهای نیز میفرامنطقه

سازندکاری کرده متمرکز می

پردازندفرهنگسراها برپايه شیوه فعالیت به يكی از محورهای سه گانه شخصیت )کیستی(، محتوا )درونمايه( و نهاد می

دختران، بانو، و سالمند. اند از فرهنگسراهای کودک، نوجوان، جوان، دانشجو، فرهنگسراهای شخصیت محور، عبارت

 ها )اقوام(، ورزش، ماهاند از: انديشه، قرآن، والء، انقالب، پايداری، هنر، ملل، قانون، تیرهفرهنگسراهای محتوا محور، عبارت

 اند از خانواده، مدرسه، و شهرها، تندرستی، طبیعت، و فناوری اطالعات. فرهنگسراهای نهاد محور، عبارتبهمن، کار، دانش

اهداف بزرگ؛ فضاى کوچك

فرهنگسراها به عنوان يكى از مهمترين اماکن فرهنگى که به دلیل نزديكى جغرافیايى با خانواده ها مى تواند بر روند فرهنگ 

سازى در خانواده و فرزندان موثر باشد. در اين بخش با محور قرار دادن فرهنگسراهاى تخصصى و تاثیر آنها در گسترش فرهنگ 

پرداخت و اين نكته را مورد کنكاش قرار مى دهیم که اختصاص فرهنگسراها بر موضوعات خاص چه فوايدى و احیانا خواهیم 

مضراتى در پى خواهد داشت

هر موضوعى که اولويت کارى يك فرهنگسرا تعريف مى شود مى تواند مورد نیاز فرهنگسراهاى ديگر هم باشد و اين که 

ى در واقع خوراک آن موضوع را درخصوص فرهنگسراهاى ديگر تامین کنند اتفاق خوب و فرهنگسراهايى با موضوعات تخصص

قابل توجهى است

 

 يافته هاي پژوهش:

معماری و فرهنگ رابطه متقابل و دوسويه دارند، از يك طرف معماری بر فرهنگ تأثیر می گذارد و از طرف ديگر فرهنگ     

و، معماری نقش مهمی در شكل گیری روابط و فرهنگ مردمان دارد . مبحث اساسی نسبت به معماری تأثیر گذار است. از اينر

در معماری ، فضا هست و از آنجا که تا حدی رفتار در درون فضا رخ می دهد ، می توان با مديريت فضا ، رفتارهای داخل فضا 

 را مديريت کرد.

نگرايی در فضای معماری بوده است ؛ بدين صورت که در آنچه که از دير باز در معماری ايرانی قابل شهود بوده است، درو

معماری درونگرا ، تزئینات به وفور به کار می رفت و به بیرون کمتر توجه می شد و سادگی در معماری برونگرا رعايت می شد. 

رمیت و سلسله مراتب کرد و در معماری درونگرا ، محدر معماری گذشته ايران،فضاهای درون خانه، نیاز اهل خانه را تأمین می

 رعايت می شد.

 محرميت اصل

و بر  است آرام و امن مصون، محرم، هايی عرصه گیری شكل نیازمند اه ناخو خواه گزيند، سكونت انسان که کالبدی و فضا هر در

 ماریفضاهای مع ريزترين تا شهری فضاهای ترين کالن از اسالمی معماری و شهرسازی در محرمیت اصل که است اساس همین

 (21ت)سیفیان، محمودیاس داده قرار خويش تاثیر را مورد
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 درونگرايی

 معانی درونگرايی

از واژه درونگرايی در معماری می توان معانی مختلفی را استنباط کرد . اين واژه قبل از اينكه رنگ معماری به خود بگیرد از     

می از قبیلِ تودار بودن ، گرايش به حاالت درونی و پرهیز از نشان ديدگاه اخالقی و عرفانی نیز در بر گیرنده معانی و مفاهی

دادن آن حاالت به صورت تظاهر می باشد . بحث نپرداختن به ظاهر و در عوض کار بر روی درون و حاالت درونی ، از طرف 

ايران را از اين نظر که در  معماران بعضی کارآشنايان به مباحث معماری ، به داخل اين عرصه نیز کشیده شده است تا جايی که

و گل ديده نمی شود ولی در داخل دنیايی از پرکاری و زيبايی  خشت نمای بیرون آن و در گذرهای پر پیچ و خم چیزی جز

 (1050.)معماريان،دارد، درونگرا نامیده اند

ونگرايی واحدهای مسكونی در جوامع اسالمی ،که خانواده در آن از حرمت و درونگرايی خاص برخوردار است ، با خصوصیت در

 (1053است.)ريمون، فرهنگ جامعه کامالً سازگار بوده و تحت تأثیر آن نیز کمابیش تا عصر جديد تداوم يافته 

 

   

  بررسی جايگاه سلسله مراتب درمعماري

کل جهان به هم پیوسته و منشعب از يك نیرو بوده است. در نظام فكری او انديشه ها نه در يك بعد که در نظر انسان سنتی، 

در همه ابعاد نمود می يافتند. بدين ترتیب تفكّرات حاکم بر جامعه در هنر و معماری زمان، فرصتِ تجسّم می يافت. در معماری 

ضی با هندسه خطوط مستقیم، منحنی و زاويه دار و با اشكال دوبعدی سنتی ايران، بروز سلسله مراتب در معماری در حريم عر

با فضاهای تهی بی شكل که در میان فضاهای هندسی شكل می گیرند و به خیال  و احجام سه بعدی، و در سلسله طولی

اساس برخی از  اصل سلسله مراتب يعنی ساماندهی و ترکیب فضاها و عناصر بر  .فرصت فراشت و تعالی می دهند، رخ می دهد

کارکردی آنها که موجب پديد آمدن سلسله مراتبی در نحوه ی قرارگیری يا استفاده يا مشاهده عناصر شود -خصوصیات کالبدی

مرتبط با -و فضايی -مرتبط با عناصر معماری -.بدين ترتیب بروز اصل سلسله مراتب در معماری را میتوان در دو وجه شكلی

  .مشاهده نمود -فضای معماری

 

 وجه شکلی اصل سلسله مراتب

در معماری ايران برای تبديل يك فرم به فرمی ديگر، از نوعی سلسله مراتب بصری استفاده می گردد تا اين تبديل و تغییر را   

ه در ديد مخاطب آسان گرداند. به عنوان مثال، در اتصال ستون به سقف به وسیله سر ستون و يا تبديل مربع پالن به فرم داير 

تدريجی در تبديل فرم توجه شده است. در بسیاری از بناها در ايران، مقرنس برای ايجاد سلسله مراتبی  ی زير گنبد، به جنبه

  .جهت تسهیل بصری تبديل سطوح عمودی ديوارها به سقف استفاده شده است

 

  اصول پويا در معماري گذشته ايران
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و  هر چه باشد سازنده معماری ق. م0333سال تاريخ پیوسته دارد، دست کم از  1333در ايران بیش از  معماری، معماری ايران

، يعنی فضاست، معماری گذشته اساسی گوهر آن آموختن و گذشته ادراک مقصود. است انسان زيست فضایسامان دهنده 

 .است واجد همین گوهر اساسی فضای شهری شناسد وچیزی که ديگر زمان نمی

 گرايش اجتماعی و معماري

های مذهبی که محور است. گرايشدر گرايش و اعتقادهای مذهبی نهفته معماری گذشته ايران عامل اصلی وحدت و هماهنگی 

 .اصلی آن احديت و وحدانیت است

 فرهنگ اصول حاکم و پويا

یراث است. هیچ هنرمند مسلمانی از مفرهنگ در برهان قاطع به معنی علم و دانش و عقل، ادب و بزرگی و سنجیدگی آمده 

است. سخن از سنت، سخن از اصول تبديل ناپذيری است با منشأ آسمانی و سخن از کاربردشان در پیشینیان بی بهره نمانده

 .مقاطع مختلفی از زمان و مكان

 اصل نظم و وحدت

سعی داشته به فضای زيست انسان نظم  معماری اصیل بوده و معماران ايران زمین نظم جهان هستی الهام بخش 

بر تجلی وحدت در کثرت و تالش برای رسیدن به يك وحدت در عالم کثرت است و با اتخاذ اجزاء  معماری ايران [۴.]دهد

 .گیرداساس نظم صورت می

 اصول وروديها

های خاصی برخوردار از اصول و ويژگی فضاهای معماری گذشته ايران به عنوان يك عنصر کل نسبت به ساير فضای ورودی 

ت و لذا هر فضای محصور، تأمین يك ارتباط قابل کنترل میان درون و بیرون آن فضاس ورودی است. کارکرد و نقش اصلی در

برخی از بناهای بزرگ عمومی  فضای ورودی و سر در متناسب با خصوصیات کارکردی و کالبدی آن طراحی ساخته شود. گاهی

 .کرد. )سر در ورودی مسجد جامع يزدرا پیدا می نماد شهری نقش نشانه و

 (حياط )فضاي باز

ازماندهی، سرگشوده، بر گرفته از باغ که ، فضايی مرکزی با انتظام هندسی، درون نگر مرتبط با فضاهای اطراف، محور سحیاط 

 .و وحدت آفرين استجايگاه حیاط مرکزی همواره تجسم بخش اصول نظم فضايی [5.]تعاملی تنگاتنگ با اقلیم دارد

 نيارش و هندسه

با عنايت به جانگداز و فضاهای مقصود، وسیله تنظیم ابعاد و اندازه هاست و هندسه  پیمون در اين معماری  

 ، رابطه. همیاریمعماریدر تمام مراحل مربوط به تكوين يك اثر. در تأمین تناسب و هماهنگی اصولی معماری راهنمای

وگز نقش اساسی دارد. هندسه و نیارش با استفاده از پیمون و عنايت به نیاز، عامل تعیین و  پیمون ،هندسه ،نیارش تنگاتنگ

 .ای مطلوب استها و راهنمای دستیابی به نتیجهکنترل ابعاد و اندازه

 اصل گنبد سازي

به  نمادهای معماری ايرانی تريننه تنها رسالت پوشاندن ابعاد بزرگی از فض را از نظر ايستايی دارد بلكه يكی از مهم گنبد 

 .شدگنبدهای ايرانی بی هیچ چوب بست و قالب ساخته می»ترين خصوصیات گنبد در ايران اينكه رود. از مهمشمار می
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 اصل طبيعت

ت و استفاده از انرژی پايدار آن همانند نور و باد... و عناصر اصلی آن مثل آب و خاک و گیاه... به نحو شايسته هماهنگی با طبیع 

است. در همه است. معماری ايران پاسخ معمارانه به طبیعت و اقلیم دادهبه خدمت فضای زيست گرفته شده معماری گذشته در

 .استها آسايش فضا مطرح بودهدوره

 

 معماري مدرن

ند که در دنیای جديد همچون کاشانه خود احساس خاطر پا به عرصه حیات نهاد که به انسان ياری رسامعماری مدرن بدين    

آسايش کند. مفهوم اين احساس آسايش، فراتر از نیاز به سرپناه، پوشاک و غذاست؛ و در وهله نخست به مفهوم همانند 

پنداشتن خود با محیط زيست طبیعی و اجتماعی است. اين مفهوم در عین حال نوعی احساس تعلق ومشارکت را نیز دربردارد، 

يعنی تملك جهان آشنا و درک شده. انسان بايد احساس کند که از جمله درمعرض چیزهای شناخته شده و با معنی قرار دارد. 

اند، و های بسته و امن گذشته فروپاشیدهآفرين شده است. محیطما همه آگاهیم که اين تعیین هويت در جهان مدرن مشكل

 .طلبندساختارهای جديدی را می

ن يكی از اين صور است. هدف کلی معماری مدرن اين است که برای انسان سكونتگاه جديدی تدارک ببیند. اين معماری مدر

جديد بین انسان و محیط زيست « رابطه دوستانه»سكونتگاه جديد بايد نیاز به شناسايی را برآورده سازد و بدين ترتیب تجلی 

تعادل اجتماع به اين مسئله بستگی دارد. »، «، مسئله عصر است.مسئله خانه» نوشت: 1100اوباشد. لوکوربوزيه در سال 

 «.ها و عناصر تشكیل دهنده خانه استاش تجديد نظر در ارزشمعماری، در اين دوره نوسازی، نخستین وظیفه

 

 ريشه هاي معماري مدرن

الشی را برای توصیف اينكه معماری ای نظريه پردارانه است و تآنچه در پیش روست تاريخ معماری مدرن نیست، بلكه نگره    

 کژفهمی که داشت اذعان بايد ولی رسد، نظر به متظاهرانه حدّی تا است ممكن آنچه  مدرن درباره چیست به دست می دهد.

طرفی بايد آنچه سازد. محض رعايت بیه چیزی ضروری بدل میب را هاروشنگری گونهاين که کاراست در که تعابیری سوء و ها

 جنبش مدرن واقعاً خواهان آن بود يادآوری کرد و آنچه را هم که در عمل به آن رسید خاطر نشان ساخت.را که 

را  «سردرگم کالف» نوعی حكم مدرن جنبش که اندمدعی حتی پردازند،می موضوع اين به که نويسندگانی از برخی امروزه 

مشترکی نداشتند و به طريق اولی معماری مدرن « ايديولوژی»دارند که معماران مدرن در عالم واقع دارد؛ آنان اظهار می

گیری خاص خود را داشته است، و تنها آن دم که اين ترديد مبنا و جهتتوانست اصوالً وجود داشته باشد. جنبش مدرن بینمی

مدرن اخیر، فراهم های پساای از پیامدهای آن، و از جمله کوششبه درستی درک گردد، امكان رسیدن به ارزيابی منصفانه

ای دموکراتیك در عصری که در آن به سر توان به نقطه عزيمتی برای جست و جو و پیگیری معماریآيد. به اين طريق میمی

 بريم، دست يافت.می

 معماری، و با اولويت اصلی را به مسائل« پیرامون»رويكرد اتخاذ شده، رويكردی است عینی و پديدارشناختی. ازطريق نوشتن، 

آيد. معماری را بايد با مناسبات خود معماری درک کرد. البته اين بدين معنی اجتماعی و سیاسی دادن، چیزی حاصل نمی

برشمريم. معماری به مثابه نوعی هنر، به زندگی تعلق دارد. هدف آن نیز « مجزا و خود مختار»ای نیست که معماری را رشته

ای از منابع يا احیاناً ظرفی مكان، مجموعه«. به وقوع پیوندد»زندگی بتواند در آن  هايی کهعبارت است از فراهم آوردن مكان

 ترتیب بدين. دارد خود در ويژگی و منش و نظم نوعی  طرف نیست؛ بل درواقع محیطی است عینی و ملموس کهخنثی وبی
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« طراحی برای زندگی»زی بی معناست. راجع به زندگی سخن رانده شود، و در سوی ديگر از مكان، چنین چی سويی در چنانچه

 رفت.به واقع شعاری بود که برای بیان هدف کلی جنبش مدرن به کار می

گردد. معماری به طور کلی گیری و تعیین هويت در آن، آغاز میتفصیل اين امر، با توصیفی از جهان نو و نیاز انسان برای جهت

ها پیش تشخیص داده سازد. اهمیت بنیادين اين مفاهیم، مدتوری، برآورده میاين نیاز را از طريق سازماندهی فضايی و بیان ص

 گاه بحث شايسته و درخوری در مورد آن صورت نپذيرفت.شد لیكن تا امروز هیچ

های های دورهدر اين مقاله اشاره به ساختارهای ماندگار )و نه زودگذر( و الگويی، و همچنین تجارب و يافته« هاريشه»واژه 

اند، مشخصاً مباحثی از اين دست اريخی مربوط به آنها دارد. در برهه کنونی که ابعاد تاريخی معماری مجددا نقشی عمده يافتهت

هايی نظری با ماهیتی کلی گنجانده شده است. گونه مباحث، در هر فصل بخشيابند. برای ممكن ساختن طرح ايناهمیت می

ساخت، نه يا زمانبندی شده نیست بلكه برحسب مسائلی که جنبش مدرن را متأثر میگونه مباحث، گاهشماراشیوه عرضه اين

نامید درج گرديده است. با اين حال می« سنّت جديد»سازماندهی شده است و به دنبال آن، مسیر تكوينی که گیديون آن را 

« پسامدرن»و « مدرن»، «پیش از مدرن»ن خورد که با عناوينی همچوبندی نیز تلويحاً به چشم مینوعی گاهشماری و يا زمان

 نشان داده شده است.

 

 دنياي جديد و معماري جديد

خاطر پا به عرصه حیات نهاد که به انسان ياری رساند که در دنیای جديد همچون کاشانه خود احساس معماری مدرن بدين    

و غذاست؛ و در وهله نخست به مفهوم همانند آسايش کند. مفهوم اين احساس آسايش، فراتر از نیاز به سرپناه، پوشاک 

پنداشتن خود با محیط زيست طبیعی و اجتماعی است. اين مفهوم در عین حال نوعی احساس تعلق ومشارکت را نیز دربردارد، 

 يعنی تملك جهان آشنا و درک شده. انسان بايد احساس کند که از جمله درمعرض چیزهای شناخته شده و با معنی قرار دارد.

اند، و های بسته و امن گذشته فروپاشیدهآفرين شده است. محیطما همه آگاهیم که اين تعیین هويت در جهان مدرن مشكل

 طلبند.ساختارهای جديدی را می

معماری مدرن يكی از اين صور است. هدف کلی معماری مدرن اين است که برای انسان سكونتگاه جديدی تدارک ببیند. اين 

جديد بین انسان و محیط زيست « رابطه دوستانه»د بايد نیاز به شناسايی را برآورده سازد و بدين ترتیب تجلی سكونتگاه جدي

تعادل اجتماع به اين مسئله بستگی دارد. »، «مسئله خانه، مسئله عصر است.» نوشت: 1100اوباشد. لوکوربوزيه در سال 

 «ها و عناصر تشكیل دهنده خانه است.نظر در ارزشاش تجديد معماری، در اين دوره نوسازی، نخستین وظیفه

« سكونتگاه»در واقع نمايشگاهی با عنوان  -1105– اشتوتگارت در وايسنهوف جديد، معماری المللیبین مهم اعالمیه نخستین 

ون کرد. بود. جنبش مدرن با در نظر گرفتن سكونتگاه به عنوان نقطه عطف، سلسله مراتب سنتی کارهای ساختمانی را دگرگ

ترين کارهای گذشته، اهمیت خود رااز دست دادند، و از آن زمان به بعد موسسات عمومی دولتی ، کلیسا و قصر، به عنوان مهم

خانه را مورد توجه قرار دادند. به موجب همین امر نوعی نگرش دموکراتیك جديد، بر طبق ساختار دنیای جديد پديد « توسعه»

 آمد.

 هایفرم با تواندنمی معماری اکنون که ورزيدند تأکید و شدند، متذکر را مدرن جهان تازگی مدرن ریمعما پیشگامان بارها 

 به جديدی روحیه. است شده آغاز مهمی عصر»: است شده شناخته بسیار لوکوربوزيه شعار باره، اين در. رود کار به گذشته

 ، آن به متعلق سبك و ما، به متعلق عصر …اند دروغ «هاسبك». اندشده معماری سرکوب باعث رسوم و هاسنت …جود آمدهو

 معین توانمی اامروز همین در تنها را فرم بلكه فردا، نه ديروز، نه »:افزايدمی «دروهه ون میس» و «.شوندمی معین روز به روز

رفتند. هانس میا يكديگر پیشای بتوجه به عقايد سیاسی بود، گرچه هر دو با نگرشی ريشهبی شد بیان که عقیده اين «.ساخت

طلبد. رسالت ماست که به هر عصری فرم جديد خود را می»نوشت: « دنیای جديد»ای با عنوان مه ير مارکسیست در مقاله
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 نتیجه «…کنددنیای جديد، شكلی جديد با معانی امروز بدهیم. اما دانش ما از گذشته باری است که بردوش ما سنگینی می

 آغاز درباره اين از پیش که است هدفی اين و ،«است نبوده اين از پیش هرگز انگار» شود کاربه دست نو از ايدب معماری آنكه،

 .بود نشده مطرح قرن

کند که کند؛ ضرورت ايجاب میمعماری با سنت قطع رابطه می»، آنتونیو سنت الیا پیرو فوتوريسم اظهار داشت:  111۴در 

 وجود اين از پیش که شودمی مشخص چیزی با  قديم و مدرن دنیای بین شديدی تضاد …ددمعماری دوباره از اول آغاز گر

آيا نبايد »گردد: برمی 1201 سال به شینكل پیرايهبی و رو میانه پرسش به شد، قول نقل که نظرهايی اظهار تمام «…نداشت

 «بكوشیم که سبك متعلق به خود را بیابیم؟

 شتابزده، هایگردآوری از آن هایفرم رسدنظرمی به. شد ظاهر جديد بن و بیخ از چیزی عنوان به جديد معماری واقع در 

، پیشاپیش همین  1251 پاريس در هرو، هكتور «جهان مكاره بازار» طرح. بودند شده ابداع دنیا، جديد نگرش مظاهر همچون

نهايت در تمام اند؛ فضا، بیشته از بین رفتههای گذهای بسته و سنگین ساختماندهد. در اين طرح فرمموضوع را نشان می

شود ای با افق نامحدودی نشان داده شده است، و ساختمان به مثابه حجم باز و شفافی ظاهر میها گسترش يافته، به گونهجهت

 ای از کل فضاست. حجم ساختمان با عضوهای باريك چدنی مشخص شده است، که هر چند مانعیکه به نوعی جزء سازنده

دهند. بدين ترتیب، ساختمان برای فضای باز و پیوستار اساسی آن هستند ولی در عوض ضرباهنگ و مقیاسی را به دست می

شود و انسان را به مشارکت در هايی از اين دست میکند که نقطه عطفی برای نمايشگاهجديدی را بیان می« جهانی»وضعیت 

های معماری مدرن را درک کند. ما هدف ها وپیامداب است ، دعوت میجهانی که ويژگی آن آزادی جديد حرکت و انتخ

 کار به آن ساختن آشكار در معماری  جهان مدرن را هم در نظر بگیريم و جويا شويم که چگونه« تازگی»کنیم، بنابراين بايد می

 .آيدمی

 

 جديد فضايی تصور

چیزی که پیش از اين » گويد که جهان مدرن با کند و میمی نت الیا، کلیدی برای بحث تازگی جهانی مدرن پیشنهاداس    

اند، مانند کند که قبالً نبودهتر عنوان شد، چیزهايی را توصیف میای که پیششود . هانس مه ير در مقالهنبود  مشخص می

د و دامنه حرکت و فاصله بین ما و آينروند، و هواپیماها که در هوا به پرواز در میا میهخیابان در سرعت با  هايی کهاتومبیل»

کند که ير همچنین اشاره میهای درک جديد فضا و زمان است. مهاما تحرک، تنها يكی از جنبه« کنند.زمین را عريض تر می

 رسند، و ارتباط بهبه منصه ظهور می«( هارسانه»گويیم به وسیله تبلیغات و نمايشگاهها )امروز ما می« همزمانی رويدادها»

دست آخر، « ما از انزوای ملی رهايی يابیم و جزئی از اجتماع جهانی شويم.»شود که سبب می« سیمراديو, تلگراف وبی»وسیله 

دار، های تختخوابهای بزرگ آپارتمانی ، واگناند. بلوکهای ما متحرک تر از همیشهخانه»کند که ير خاطر نشان میمه

کنند. ما جهان های مسافربری بین اروپا و امريكا، مفهوم محلی وطن را به تدريج ضعیف میهای تفريحی خانوادگی، کشتیقايق

 -پردازدمی آنها توصیف به او و –دست آمدن است کند، آنچه که در حال بهمی اضافه 1101ير در سال مه« شويم.وطنی می

و وضعیت مسلماً از امروز چندان متفاوت نیست. جهان  بودند، بردهيعنی در حدود نیمه قرن نوزدهم به آن پی اينها از پیش

عصر » میس ون دروهه گفت: 1103فراگیر و باز همین است، و زمان آن فرار رسیده است که به همین صور باقی بماند. در 

 «جديد واقعیتی است که جدای از نظر مثبت يا منفی ما، وجود دارد.

که در پی اين  زيستیمحیط اند، اما تغیرات کلی در روابط میان انسان وجالبیجديد مسلماً برای خودشان چیزهای « چیزهای»

کنیم. تمام اين صحبت می« همزمانی»و « ارتباط»، «تحرک»، «آشكارگی»ترند. بنابراين ما درباره گیرد، مهممی امر شكل

رسد که تازگی جهان مدرن اساساً بايد در شرايط چنینی واژگان به ساختارهای وابسته به فضا و زمان اشاره دارند و به نظر می

 وجوه جوی و جست در که « متناقض و پیچیده» جهانی وجود. رسدمی نظر به ناممكن درک  درک شود. برای بسیای اين

 چنین که بودد معتقد ظاهراً پیشگامان اين حال، اين با. رسدمی نظر به عبث است، ساختاری ایخصیصه يا اشتراک
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يژه توجهشان را به گرفتند. آنها به وا را به عنان نقطه عطفی در نظر میآنه درک نتیجه در و دارند، وجود هايیخصیصه

 سازد.جهان را ظاهر می« مندیمكان»کردند معماری هنری است که  متمرکز داشتند و فرض« تصورفضايی جديد»

يی دنیاهای گذشته را فضا ساختار که مستقل نیم و  مجزا از هم« هایمكان»به طور کلی، تصور فضايی جديد، در مقايسه با 

دهد. اين آزاد بودن هر چند اساساً افقی است، اما به وضعیت زاد بودن و پیوستگی میدادند، توجهی خاص به آتشكیل می

ای داللت دارد مبنی بر اينكه ظاهر زمین منسجم است، در صورتی که جهت عمودی بر همین قیاس اهمیتش را از دست کلی

کند، به ات ايجاد گسترش افقی را فراهم میساختارهای گذشته، زمانی که زمین امكان« بعد مذهبی»دهد. رابطه با آسمان و می

 شوند.دست فراموشی سپرده می

معماری باروک برای غلبه بر گسترش افقی پديد امد. در طول قرن هفدهم، امر مطلقی که جهان قرون وسطی را نظم 

بود. به دلیل رقابت  های مذهبی، سیاسی، يا اقتصادی در آمیختههای متضاد، يعنی سیستمبخشید، با انبوهی از سیستممی

آشكار يا ضمنی، تكثیر نقشی اساسی به دست آورد، و الگوهای پويا و مرکز گريز رواج بافت. تكثیر تنها در مرکز، معنا و تأثیر 

شود. در اين مرکز، ارجاع عمودی، ترفندی برای ايجاد يابد و به همین ترتیب اصول بديهی اساسی سیستم نشان داده میمی

اندازه گسترش يابد. نقشة تواند بیگردد. سیستم باعزيمت از اين نقطه میک به مثابه نقطه کانونی ظاهر میسیستمی است 

 هايی از شهرهای آزادند که در عین حال بر درک فضايی باروک متمرکزند.شهرهايی مانند ورسای و کارلسروهه نمونه

ه قرار گرفت، زمام تصورات گسترش و تحرک را نیز در دست تصور فضايی جديد که در طول نیمه دوم قرن نوزدهم مورد توج

گرفت، اما مرکز نمادين را از بین برد. در جهان مدرن درک انسان ديگر به وسیلة چیزی که در رأس موضوع قدرت قرار دارد 

د. با اين حال گیرشود، بلكه دست کم از بعد نظری، آزادی معینی وجود دارد و در دسترس هرکسی نیز قرار میهدايت نمی

سازد. حال امكان تشخیص موقعیت و تعیین خويت انسان در جهان پويای درک ما از جهان را شديداً دشوار می« نبود مرکز»

 ارتباط و دگرگونی چگونه خواهد بود؟ حل اين مسئله، وظیفه معماری مدرن است.

ها نقوش خاص نبود، بلكه تصورات عادی فضايی مانند را رد کردند، قصدشان تن« های گذشتهفرم»زمانی که پیشگامان معماری 

های معماری رسمی آکادمیك گرفت. اينان به ويژه با ترکیبتاز باروک را نیز دربر میپرسپكتیو خطی رنسانس يا الگوهای يكه

، مخالفت قرن نوزدهم نیز که محورها و مراکز هدفمند شهرسازی باروک را به حدّ بازی اشكال صوری نزول داده بودند 

تر اينكه، توانست با شكل زندگی جهان آزاد و پويا کنار بیايد. مهمهای مصنوعی و ايستا نمیورزيدند. ظاهراً چنین ترکیبمی

ها تصورات فضايی گذشته در کارها های انواع ساختمان و عناصر نمادين رد کردند. با سبكها را به عنوان سیستمآنها سبك

دادند که درک جهان را همچون ای را تشكیل میهايی منظم، اجزای به هم پیوستهه عنوان سیستمها بمشخص بودند. سبك

داد و در آن میان هر جزء جايگاه و ارزش خاص خودش را داشت. در طول قرن نوزدهم، اجزاء خارج از سلسله مراتبی بازتاب می

به عاريه « نیاز بود»ها هر زمان که ه شده بود، به طوری که فرمتقلیل داد« فروشگاه بزرگی»بافت خود قرار داشتند، و تاريخ به 

دهد که چگونه اين کند، و نشان میتوصیف می« کاهش ارزش نمادها»گرفته شوند. گیديون اين التقاط گرايی را به عنوان 

گیرد. شارل بودلر در دمت میرا به خ« بهانه انسان گرايانه»، نوعی «انسان خود ساخته جديد»التقاط گرايی برای به دست دادن 

تواند باهوش باشد، مهم اين است که فردی التقاطی چیزی نیست که او تا چه حد می مهم»نويسد: چنین می 1203حدود سال 

 برابر در  ای است که به يكبارهجز انسانی نااليق نیست؛ برای او انسان نه ستاره است و نه قطب نما. فرد التقاطی همچون کشتی

 نامد.می« دروغ»انری وان دو ولد، سبك ها را ه از نقل به لوکوربوزيه که نیست تعجب جای پس. افرازدبرمی بادبان باد، هر

ها به منظور تثبیت تصور فضای جديد در کارها ضروری ها به طور ضمنی داللت بر آن داشت که زبان جديد فرمرد کردن سبك

ی را بپیمايد. معماری نیز مانند نقاشی و مجسمه سازی بايد از نو آغاز کند. معماری معماری معاصر بايد راه دشوار»نمود. می

تواند به فضای يونان، روم، يا بايد بر ابتدايی ترين چیزها از نو غلبه کند؛ انگار که چیزی پیش از اين نبوده است. معماری نمی

های های خاص در انزوا زندگی کند تا از احساسات و انديشهنباروک برگردد و به تجربة آنها دل خوش کند. انسان بايد در بحرا

 روش به نیاز تعبیر در توانستمی اين حال، اين با 1113٫اش آگاه شود. اين بود وضعیت تمام هنرها در حدود سال درونی
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 معماری که شد کیدتأ اين از پیش. باشد داشته سطحی نقشی ،«گرايانه صورت »صرفا ایمسئله مثابه به بیان برای جديدی

را به دست آورد. کاهش ارزش نمادها در واقع بخشی از بیگانگی  اش وجودی پايگاه انسان تا کند کمك داشت نظر در جديد

توانست با کلی انان بود که درطول قرن نوزدهم نمود يافته بود. انسان با محروم شدن از نمادهای معنادار، ديگر نمی

كی کند، و بدين ترتیب حس تعلق خود را از دست داد. تصور فضايی جديد نويدی را نشان زيست خود احساس نزديمحیط

گرفته بود، شديداً در حالت برانگیز پناههای احساساتی و خیالها و انگیزهداد، اما به دلیل ذوق و سلیقه حاکم که در تحرکمی

يدی نیاز بود، که بتواند دستیابی انسان عاطفی را نسبت به برد برای غلبه به اين حالت بیگانگی، به هنر جدسرکوب به سر می

 معماری. کند امنیت احساس تحرک و بودن آزاد با تا کند آماده را او و سازد، ممكن «نداشت وجود  ش از اينپی  چیزی که»

 شكل مدرن، سازیسمهمج و نقاشی با همراه ويژه به مدرن، هنر تحول با هماهنگ کلی طور به و است، هنر اين از بخشی مدرن

 .است گرفته

 

 ريشه هاي معماري مدرن

هنر مدرن و معماری مدرن به يكديگر تعلق دارند. هدف هردوی اينها کمك به انسان برای يافتن جای پای وجودی دردنیای     

بوزيه تأکید های آن است. خصلت هنری معماری مدرن را پیشگامان آن تشخیص دادند. لوکورجديد از طريق تجسم و ويژگی

 <به سوی معماری جديد>به نام « معماری»خاصی به اين ديدگاه داش، به طور که در تمام سه فصلی که در کتاب خود درباره 

سازيد. اين گیريد و با اين مواد خانه و کاخ میشما سنگ، چوب و بتن را به کار می» کند: ارائه کرده، همین نظر را مطرح می

کنید، و من انگیزيد، حالم را خوب میام را بر میی سازندگی در کار است.سپس ناگهان احساسات درونیکار، ساختن است. نوع

حتی میس ون دروهه که به کلی « خوانم. اين معماری است و هنر در آن نقش دارد.شوم و آن را زيبايی میخوشحال می

کند: همان عقايد را بیان می Wessenhofsiedlangشود، در مقدمه نشريه رسمی ترين پیشگامان تلقی می« خشكه مقدس»

ای هنر است. اين امر های فنی و اقتصادی آن، مسئلهامروز کامالً ضرورت دارد تأکید شود که سكونتگاه جديد، به رغم جنبه»

لی )و نه ها کدست آخر آنكه، میس ون دروهه کلكسیونر نقاشی« توان به آن دست يافت.های خالق میتنها از طريق تالش

 موندريان!( شد. بدين لحاظ، جنبش مدرن در معماری، در واقع جنبش هنری بود.

نیست؟ مسلماً لوکوربوزيه، گروپیوس و « کارکردگرايی»اما آيا اين امر مغاير با تعبیر رايج از معماری مدرن به عنوان معماری 

پیش از اين «. کندپیروی می»ند که فرم صرفاً از کارکرد يك از آنها معتقد نبودمیس توجه خاصی به کارکرد داشتند، اما هیچ

شما استفاده از مواد سست و دست به کار شدن با مواضع کم و بیش سود »گويد: نقل قولی از لوکوربوزيه شد؛ او در ادامه می

ر دقیق ذهن شماست. اين انگیزيد. اينها نوعی از آفرينش بسیاآوريد که عواطفم را بر میجويانه روابط خاصی را به وجود می

های رهبری گروپیوس در باهاوس نیز دنبال نشد. ان رويكرد تنها در سال کارکردگرايی افراطی در طول سال« معماری است.

تمام »ير در بولتن مدرسه نوشت: ، زمانی که هانس مه ير مديريت باهاواس را بر عهده گرفت ، ارائه گرديد. همان سال مه1102

ار هنری ثن جهان محصول فرمولی هستند که عبارت است از: کارکرد ضربدر اقتصاد. بنابراين تمام اين چیزها آچیزها در اي

ير نتیجه آنكه کارکردگرايی مه« فايده. کل زندگی کارکرد ست و بنابراين غیرهنری.نیستند. کال هنر ترکیب است و بنابراين بی

وضوع پس از جنگ جهانی دوم به دست نیروهايی که اساساً به اقتصاد و در حاشیة جنبش مدرن باقی ماند. هر چند اين م

لقب دادند. کارکرد گرايی زشت به « کارکردگرايی زشت»رفتند که به آن مند بودند دنبال شد، و آنان تا آنجا پیشکارآيی عالقه

های شیوه»که با تحلیل منطقی و عوض ايجاد هدف هنری معماری مدرن، ساختمان را به فعالیتی صرفاً عقالنی تقلیل داد 

 شد.هدايت می« طراحی
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 :فضاي فرهنگی پتانسيل هاي موجود در

 تقسیم به توجه با .باشد استفاده و دسترسی قابل مردم توسط که شود می اطالق فضاهايی تمامی به عمومی فضای قلمروی    

 :شامل عمومی فضاهای فرهنگی و اجتماعی فیزيكی، قلمرو از ديگران و کارمونا توسط شده ارائه بندی

 خارجی عمومی فضاهای _1

 عمومی داخلی فضاهای_0

 تعريف در .گیرند می قرار داخلی عمومی فضاهای دستة در فرهنگی فضاهای که است عمومی نیمه خارجی و داخلی فضاهای _0

 :است شده نوشته چنین داخلی عمومی فضاهای از ها آن

 های ايستگاه چون عمومی وآمد رفت تسهیالت و غیره و شهرها تئاتر ها، موزه ها، انهکتابخ شامل داخلی عمومی فضاهای

 (.000، 1011ديگران، و کارمونا)ودمیش شامل را غیره و ها فرودگاه قطار، اتوبوس،

 ابعاد شناخت به توان می عمومی، فضاهای بندی دسته در فرهنگی های مجموعه گرفتن قرار و فوق تعريف به توجه با

 قلمروهای در .يافت دست عمومی، فضاهای حوزه در شده مطرح نظری مبانی بازنگری و تعمیم طريق از فضاها اين تماعیاج

 اصلی دلیل .هستند ای ويژه اهمیت دارای شده ساخته معماری فضای های قابلیت و اجتماعی تعامل الگوهای شهری عمومی

 وجود تنگاتنگ ای رابطه شده ساخته اجتماعی های محیط به مردم گیدلبست و اجتماعی تعامل میان که است اين مسئله اين

 طور به و اند مختلف های گروه استفاده مورد فضاها اين و دهد می دست مالقات توفیق پذير اجتماع عمومی فضاهای در .دارد

)لنگ،  دارند تعلق جمعی هويت و حیات به که اند مقرهايی رو همین از و اند اطراف نندگاناستفادهك دسترس در مستقیم

1021.) 
 

 

 

 پذيري اجتماع هاي مؤلفه

 :کالبدي هاي مؤلفه _الف  

 اين محور .اند داده قرار خود محور را جمعی تعامالت و فضا کالبدی های مشخصه رابطه اخیر های پژوهش از بسیاری    

 سامانه اين های مشخصه و ندمیك عمل ايیفض ای سامانه مثابه به کالبدی فضای محیطی، هر در که است اين بر ها پژوهش

 (pasalar,2003)است رمؤث کاربران جمعی تعامالت بر فضايی
 

 اساس اين بر .گیرد می قرار مطالعه مورد ساخت انسان محیط ساختار و اجتماعی دهی سازمان میان رابطه مطالعات اين در

 مكان اينكه نخست .نمايد می پشتیبانی فضا در رفتاری هایرويداد و رفتار از صورت سه به آل ايده حالت در فیزيكی مكان

 نور، مثال عنوان به .آورد می فراهم را محیط در افراد آسايش پايايی و تداوم برای الزم های مشخصه و فیزيكی عناصر فیزيكی

فراهمك يكیفیز محیط اينكه دوم .ندمیك مشخص را آن چگونگی فیزيكی مكان که است فیزيكی محیط در مهمی ويژگی

 کم را ها فعالیت ديگر و بخشد می قوام را فضا در فعالیت ويژه الگوهای و ها نظام که است فضايی دهی سازمان و امكانات ننده

 فضای در را خلوت از مطلوبی سطح نموده، تسهیل را جمعی روابط گیری شكل فیزيكی محیط ديگر عبارت به نمايد؛ می رنگ

 محیط نهايت در .است فعالیت فضاهای در فضايی ارتباطات و روابط و فضا هندسه ابعاد، شامل امر ناي .آورد می فراهم فعالیت

 در کیفیاتی مثابه به که است يشناسانه زيبای و نمادين ادراکات و تجارب ،احساسات کننده تضمین و مولد ساخت انسان
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 تعامالت بین رابطه متغیر و تعاملی صورتی به موارهه سطح سه اين .دهند می قرار تأثیر تحت را کاربران ادراکات محیط،

 .(Moleski & Lang, 1986)مايندن می کنترل را فضا در رفتاری های نظام و اجتماعی
 

 

 :فعاليتی هايه مؤلف _ب  

 بارکر .است آن در فعالیتها مالحظه مستلزم کالبدی فضای مطالعه که دهدمی نشان محیط و انسان مطالعات بر حاکم ادبیات    

 برای قابلیتی مثابه به را فعالیتی فضاهای در جمعی تعامالت و است داشته تأکید فعالیتی فضاهای رفتاری-جمعی ماهیت بر

 .(Barker, 1968)ستا داده قرار تأکید مورد فضا

 

 

 
 

 

 : و پيشنهادات نتيجه گيري

که در آن معماری از حالت ابرازی مفید برای انتقال  امروزه تاثیر مدرنیته بر معماری ايران را میتوان تاثیر اقتصادی دانست

نام  فرهنگ خارج شده و کااليی اقتصادی میگردد. اين دستاورد چنان پیش میرود که معماری مدرن ايران به سبكی اقتصادی با

ده اقتصاد محو شده ويای معماری ايران زير پرپر رويه میدهد میتوان گفت امروزه حالت پیشرو و عامی و رايج بساز بفروش تفسی

 است.

 نتيجه اين ميشود که 

چه هر يك دارای الگوی خاص خود و به دوره معینی از تاريخ معماری ونه معماری ايرانی و معماری مدرن گراز بررسی دو نم

فلذا ، کردخلق شده است لكن با ترکیب معماری ايرانی و مدرن و تلفیق آن در بناهای مانند فرهنگسرا ها میتوان تنوعی ايجاد 

بوجود آوردن کانسپت های جديد و خالقیت های طراحان خواهد افزود تا حجمهای متنوع ايجاد شود و دارای يك وحدت 

 حجمی خواهد شد که مورد پسند طراحان و عموم قرار خواهد گرفت.
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