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چکیده:

Abstract

پیشرفت تکنولوژی  ،صنعتی شدن شهرها و نفوذ معماری غرب ،بازتابی مؤثر را در زندگی و سلیقه مردم داشته است.
همچنین معماری ،روحی عجین شده با فرهنگ مردم می باشد .از یاد رفتن معماری سنتی معادل از یاد رفتن فرهنگ
مردم می باشد .لذا برای بازگردانی روح به بناها و شهرها باید راه حل هایی ارایه گردد .بدین منظور اولین مرحله علت
یابی می باشد .از دالیل آن تمایل مردم جامعه به معماری مدرن می باشد که به موازات پیشرفت جوامع و تغییر نیاز های
مردم است .معماری سنتی با همان شیوه ساخت و مصالح قدیمی با سلیقه و تکنولوژی جوامع امروزی اندکی دور می
باشد .در این تحقیق سعی بر آن است که با مدرن سازی مصالح و تغییر در شیوه اجرای مصالح سنتی ایرانی ،معماری
ایرانی را کم هزینه تر ،با سرعت اجرایی باالتر ،مطابق نیاز های مردم و سلیقه های امروزی توسعه داد .محقق در این مقاله
ایتدا به بررسی مصالح سنتی ایرانی می پردازد و سپس با تطابق مصالح سنتی و نمونه اجرایی در معماری معاصر نحوه به
روز کردن مصالح را مشابه سازی می کند .در آخر راهکارهایی را در جهت معاصر سازی مصالح ارائه می شود.
لغات کلیدی :مصالح ،معماری مدرن ،معماری سنتی ،معاصر ،تکنولوژی ،نیاز مردم

این مقاله برگرفته از پایان نامه می باشد.
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مقدمه
جایگاه معماری با شناخت عوامل تشکیل دهنده آن آغاز میشود که این عوامل شامل شناخت محیط فرهنگ تاریخ مصالح
موجود درمحیط و غیره می باشند(رضایی نژاد و سجادزاده.)3131،،اما معماری رایج امروزی ،متاثر از فرهنگ و با تاثیر از
استانداردهای غربی ،شکل مدوله ای به خود گرفته و به فرهنگ ،آداب و رسوم ایرانیان بی توجه است(شیما
کریمی3139،1،ص) .ن آوری و تکنولوژی به شکلهای گوناگونی می تواند درآثار معماری تجلی یابد این تجلی در معماری و
مصالح ساخت به خصوص درسازه و نمای ساختمان ها و ظاهر آنها تجلی یافته است (رضایی راد؛ یاری و حسین پور )3131،
در صورتی که در معماری سنتی به دلیل هماهنگی بین فرم بنا و فرهنگ مردم  ،بناها نه تنها از جهت عملکردی برای مردم
راحت هستند ،بلکه با معنی نیز می باشند .مصالح معماری سنتی برای مردم معنی دار می باشد چرا که این مصالح ریشه در
الگوهای فرهنگی مردم داشته است .این گونه مکان ها برای مردم احساس امنیت و آرامش را به همراه دارد( .صادقی پی
3118،9،ص) .با اندکی مطالعه در بافت تاریخی هر شهر ،الگوهای تکرار شونده در مصالح ،رنگ ،بافت ،پنجره  ،در .. ،مشاهده
می شود ،که یکدستی وهارمونی ان به یادآورنده معماری ایرانی است ،که مدتهاست از بین رفته است .مصالح در معماری سنتی
ایرانی  ،به دلیل شیوه س اخت و تزئینات آن معماری از نظر زمان و برآورد قیمت معماری پرهزینه ای است  .از این رو مصالح
معماری مدرن به عنوان یک تکنیک و به طور کلی ساده سازی و سریع سازی جایگزین مصالح معماری سنتی شده است
(.وحدتی3181،1،ص) وهمانطور که نیاز مردم از گذشته تا به حال تغییر کرده است .مصالح معماری سنتی به همان نحوه
اجرای سنتی  ،پاسخ گو نیاز مردم نمی باشد .معماری سنتی با ثابت نگه داشتن هویت ،مفاهیم ،معانی ،ارتباطات ،الگوهای
اجرایی ،المان ها و نگاره های آن باید با تغییر نیاز مردم تغییر کند .این نگاره ها مجموعه ای از محرک های محیطی می باشند
که اطالعاتی را برای شهروندان برای درک بهتر فضاهای سنتی ایرانی ارسال می کند( .نگار کالنتر9ص  )،3113،حضور مکرر و
استفاده مصالح به شیوه جدید در محیط های شهری ،زمینه ذهنی را برای معماران آینده به منظور ساخت بناهایی با الگوهای
ارائه شده ایجاد می کند .در این مقاله که به شیوه تحلیلی و قیاسی انجام شده است.

-1مصالح ایرانی



سنگ

مصالح سنگی در ایران از دوران قبل از تاریخ بکار میرفته است .خانههایی در شمال ایران پایههایی سنگ چین دارند.
مصالح سنگی در ابتدا بدون شکل هندسی به کار میرفتهاند و سپس با کمک قلم فلزی شکل هندسی به خود گرفتند و
همچنین گاه در آن تصاویری حک میکردند همانند تصاویر حک شده بر سنگهای تخت جمشید ،این کار در دوره اشکانی و
ساسانی به اوج خود رسید .همچنین از انواع سنگها با توجه به ویژگیهای آنها برای جذب مردم به نمای ساختمانها استفاده
میکردند همانند( تاج محل  ،مساجد) (فرشاد)3189 ،
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نگارههای تخت جمشید
منبعhttp://cdn.tabnak.ir/files :



مصالح خاکی

قدمت استفاده از مصالح خاکی قبل از ساختمان سازی به صنعت صنایع دستی میرسد .استفاده از این مصالح ابتدا
بدون شکل هندسی بوده است .اما با دریافت فن ساخت خشت و بعد از آن آجر امکان ایجاد اشکال هندسی به وجود آمد.
استفاده از خشت و آجر در قدیم به دلیل ساخت آسان ،مقاومت بسیار باال ،دسترسی محلی به خاک در اکثر مناطق ایران و
اینکه نیروی انسانی و مالی کمی احتیاج داشت ،بسیار رواج داشته است .همچنین به دلیل سایز کوچک میتوانستند
ساختمآنهایی با انعطاف و با طرحهای متفاوت از هم در نما ایجاد کنند ( گنبد قابوس ،آرامگاه شاه اسماعیل) .در طول تاریخ
ایران استفاده از این مصالح رواج داشته و ساختمانهای تاریخی بسیاری با این مصالح ساخته شده است ( همان).

گنبد قابوس
منبعhttp://www.aftab.ir:
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فلز

از فلز به عنوان مصالح ساختمانی در زمان خسرو انوشیروان ساسانی استفاده گردید .بدینترتیب که در آب شهرکی از
سنگ و ستونهای فلزی بنیاد میکرد .این طریقه ساختمانسازی در آب در دوره ساسانی در زمره نخستین نوع ساختمان آبی
و ساختمانسازی با اسکلت فلزی میباشد (همان).


شیشه

در دوران هخامنشی در تخت جمشید ،آوندهای شیشهای و پشت نما رواج داشت .چنین پیداست که صنعت شیشه
سازی از زمان اشکانیان در ایران رواج داشته است (همان).

کاربرد شیشه در بناهای سنتی ایران
منبعhttp://memarinews.com/Image :



رنگ

قدمت رنگ در معماری ایران بسیار زیاد است .همانطور که در ظروف از آن استفاده میکردند ،در تزیینات ابنیه نیز
کاربرد داشت .قدمت استفاده از رنگ در ساختمانهایی همچون تخت جمشید و شوش در کاشیهای رنگی آن مشاهده میشود
(همان).
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استفاده از آجر لعابدار معبد چغازنبیل
منبعhttp://www.memarblog.com/ :

 -2نما
هارالد دایلمان و همکارانش در بررسی مختصر خود از پوسته به  1عمکرد که از آن انتظار میرود
پرداختهاند -3 :حفاظت  -9ایجاد ارتباط  -1معرفی  -1جزیی از فضای شهری( سنگلی و عبدلی )3133 ،بدین
ترتیب میتوان نتیجه گرفت که نمای یک ساختمانی بایستی انطباق پذیر ،کارآ ،همساز با محیط ،دوام و عمر
متناسب ،یکپارچگی و هماهنگی ،صرفۀ اقتصادی ،قابلیت ساخت داشته باشد.


دید به نما

توجه به ویژگیهای زمینۀ نما ضروری است .لبۀ برخورد بنا به بستر ،یکی از قسمتهای با اهمیت نمای
یک ساختمان به حساب آورده و نقش بسیاری در احساس حاصل از مشاهدۀ یک نما دارد .هیچ بنایی بی انتها نیست،
سرانجا بنا جایی است که به آسمان ختم میشود که اصطالحا لبۀ برخورد به آسمان و یا خط آسمان نامیده میشود.
در طراحی خط آسمان باید که به رابطۀ فرهنگ ،اقلیم ،عملکرد ... ،با آن توجه نمود .خط آسمان میتواند حالتهای
خاصی را برای بیننده تداعی کند.
انسان در برخورد با هر چیزی ،ممکن است که معنی خاصی را دریابد .از جمله در برخورد بهه نمهای یهک سهاختمان
بلند ،میتواند تداعیگر معنی باشد .نمای یک بنا هم میتواند تصورات گوناگونی را در ذههن یهک فهرد تهداعی کنهد و
انگیزهای باشد که قوه ی تخیل انسان را به فعالیت واداشتند و موجب شود تا اندوختههای متفاوتی از ذهن ،به صهحنۀ
آگههههههاهی شههههههخ حاضههههههر شههههههده و معههههههانی مختلفههههههی بههههههرای او حاصههههههل گههههههردد.
لکه های نورانی حاصل از تابش خورشید نیز ،یکی دیگر از عناصری است که در صورت پیوند با نما ،گونههای احسهاس
طبیعت را در بیننده پدیدار میسازد .در هنگام تعقل بر روی نما ،این امکان وجود دارد که سواالت مختلفی در ذههن
بییننده پدید آمده و باتوجه به پاسخی که در مقابل آن بیان میشود .بهه گونههای بهار ارزشهی مثبهت و یها منفهی در
ارزیابی شخ پیدا شد و از این طریق تأثیری در قضاوت نهایی بیننده حاصل میشود.
نمای ساختمان باید:
3ه انطباق پذیر و سازگار باشد ،انعطافپذیر در برابر نیاز متغیر کاربران و یا نوآوریهای تکنولوژی در آینده ،شرایط
اقلیمی.
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9ه انرژی -کارا باشد  ،استفاده از حداقل انرژی بر تأمین ،گرمایش.... ،
1ه همساز با محیط ،حداقل اثرات سوء برمحیط داشته باشد.
1ه از عمر و دوام متناسب برخوردار باشد ،مقاوم در برابر عوامل طبیعی ،رطوبت ،آتش.... ،
5ه سالمت و آسایش کاربران را تأمین کند ،تأمین کنندهی هوای تازه ،تهویۀ طبیعی.... ،
8ه یکپارچه و هماهنگ باشد ،واجد یکپارچگی فیزیکی ،بصری و اجرایی با دیگر اجزاء باشد.
7ه از نظر مالی قبل حصول باشد ،و همچنین دارای صرفهی اقتصادی در زمینۀ هزینههای اولیه ساخت نیز باشد.
1ه قابل ساخت باشد ،از مواد و مصالح و روش هایی استفاده شود که قابل دسترس باشند.
3ه هوشمند باشد ،توسط حس گرما و کنترل کننده ها و با استفاده از تکنولوژی پیشرفته بتواند کاراتر ،راحتتر ،با
صرفهتر ،انعطافپذیرتر باشد ( البته هوشمندی محدود به تکنولوژی پیشرفته نمیشود ،بسیاری از معماریهای سنتی
منعطف ،اقتصادی هستند).

 -3تکنیک جایگزینی مصالح در نما
با توجه به رشد تکنولوژی و شهر نشینان دیگر مانند گذشته و به روشهای سنتی نمیتوان بناهای معماری خلق کرد چراکه
هم نیاز انسان از فضای معماری عوض شدهاند و هم روشهای ساخت سنتی پاسخگو نیستند اما میتوان با توجه به فناوریهای
نوین معماری بومی را به زبان امروزی ترجمه و تبدیل کرد.
نمونه موردی:
 -3جایگزینی سازههای فضا کار به جای گنبد ایرانی
 -9تغییر مصالح گنبدها( مصالحی همانند :فلز ،بتن ،چادرهای مخصوص ،پلکسی گلس).. ،

استفاده از مصالح جدید در تکنینکهای ساخت گذشته
منبع(:سخن گو)3131،
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-4استفاده از مصالح در سبک مدرن با فنون قدیمی



نمای آجری
معماران امروز برای احیای آجر در بناها به فکر طراحی الگوهای متفاوت آجری افتادند .این الگوها به

صورت منظم و نامنظم چیده می شوند که آجر را از یک مصالح سنتی به یک سلول نوین تبدیل کرده است .ناگفته
نماند که طراحی الگو به صورت قابهای آجری از گذشته نیز وجود داشته اما این روزها به عنوان طراحی النه زنبوری
اجرا میگردد به این معنی که از یک سلول اولیه شروع میشود و به کل طرح تعمیم پیدا میکند.

نماهای اجری مدرن به سلیقه مدرن
منبعhttp://www.topinearth.co :، http://www.topinearth.co :

www.SID.ir

Archive of SID

نماهای اجری مدرن به سلیقه مدرن
منبعhttp://www.asremaskan.com :



نمای سنگی

ترکیب معماری سنتی آمیخته با مدرنیته یکی از ویژگیهای شاخ مجتمع ملکسویی میباشد میباشد که با
استفاده از مصالح بومی و سنگ با الهام از تاریخ و فرهنگ مشگین شهر ،کاری مبتکرانه و خالقانه در این مجتمع میباشد.
در حال حاضر رستوران این مجتمع که به صورت قلعه با الهام از کهنه قلعه مشکین شهر طراحی و اجرا شده است آماده
بهرهبرداری و پذیرایی از گردشگران میباشد.

استفاده از سنگ در بنای امروزی
منبعhttp://ilgarnews.ir/wp-content :
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استفاده از سنگ در مقبرهی سعدی
منبعhttp://www.chidaneh.com/ideabooks :



نمای آجری و فلزی

استفاده از ترکیب مصالح برای خلق فضای مدرن ،امروزه کاربرد فراوانی دارد .با توجه به اندازه کوچک این پروژه و محل
قرارگیری آن ایده اصلی با الهام از بافت شهری ،تبدیل عناصر سنتی معماری ایرانی یک فضای داخلی معماری ایرانی بود.
با توجه به قرارگیری بنا رو بروی ساختمان مرکزی صنایع دستی ایران که نمایی آجری دارد؛ از آجر برای شکل دهی فضا
استفاده شد .به عبارت دیگر :طراحی کلی پروژه ،بر اساس به کارگیری ایده و کانسپتی بر پایه مواد و مصالح سنتی در
هندسهای یکپارچه شکل گرفت است ،که با آغاز آن در فضای بیرونی و امتداد دادن آن به فضای داخلی وحدت و
هماهنگی در کل پروژه ایجاد شده است .با این کار مشتریهایکافه در مسیری که طراح آگاهانه ایجاد کرده قرار خواهند
گرفت.

استفاده از ترکیب مصالح در خلق فضا
منبعhttp://www.chidaneh.com/ideabooks/chidaneh-tour:
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نمای شیشه ای
مجتمع اداری شاه کرم توسط هومن باالزاده طراحی شده است .این مجتمع در فضایی به مساحت  1511متر مربع
در کرج احداث شده است .در طراحی پنجره این مجتمع از پنجره سنتی ایرانی( ارسی) الگوبرداری شده اس .با استفاده از بافت
شفاف و نیمه شفاف در نمای شیشهای ،ما قادر به ایجاد کیفیتهای متفاوت از نورهای مختلف با انعکاس و زاویه در شب و روز
میشویم .در هنگام شب ،با استفاده از سیستم نور مصنوعی که در هماهنگی با فرم ساختمان ایجاد شده است ،جلوهای زیبا از
نمای پویای شهری نمایان میشود.

کاربرد شیشه و فلز در نمای مجتمع اداری شاه کرم
منبعhttp://memarinews.com:

طرح نما با توجه به مربع بودن تمامی قسمتها ،سعی در ایجاد یک بافت سه بعدی نموده است و هدف از اینکار ایجاد پیامی
جدید از یک ساختمان اداری بر اساس ساختار ایرانی است .در طراحی داخلی مجتمع اداری شاه کرم برای انتقال نور به
فضاهای میانی از آجر شیشهای استفاده شده است .همچنین برای پوشش دیوارهای داخلی از سنگ تراورتن استفاده شده است.
در طراحی سقف ها ،معماری و تاسیسات با یکدیگر تلفیق شده است و در نهایت سطحی هماهنگ را پدید آورده است .در
طراحی داخلی البی ساختمان و همچنین برخی از واحدها از چوب ،استیل و سنگ استفاده شده است.
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مجتمع اداری شاه کرم
منبعhttp://memarinews.com/vdcf.:

نتیجهگیری
در طول تاریخ به دلیل اعتقاد به مصالح بوم آورد ،از مصالح همان منطقه برای ساخت هر بنا استفاده میکردند.
همانطور که در مناطق سردسیر از سنگ همان منظقه استفاده میکردند .در شمال کشور از چوب ،در مناطق مرکزی هم به
دلیل وجود مناطق کویری و بیابانی با در اختیار داشتن خاک فراوان اکثر ساختمانهای تاریخی این مناطق از خشت و آجر می
باشد ولی دلیل این امر آن نیست که ساختمانهای آجری نماد معماری ایرانی میباشد ،بلکه در تاریخ ایران باستان در آثار
تاریخی بزرگی همچون تخت جمشید ،پاسارگاد و  ...استفاده از سنگ و حجاری روی سنگ قابل مشاهده است .همانطور که در
فصلهای این بخش گفته شده است در تاریخ معماری ایرانی همه مصالح ،حتی به روز آن در آن دوران مختلف استفاده میشده
است .اما در هر منطقه ،مصالح محلی و بومی آن منطقه مد نظر بوده است .معماری ایرانی در کل تاریخ همراه با سلیقه و نظر
مردم پیش رفته است.
متأسفانه در ذهن برخی از معماران و طراحان این امر می گذرد که ،برای ایرانی بودن یک بنا ،آجری بودن آن کافی میباشد.
ولی آیا تنها نماهای آجری ایرانی می باشد؟ این در حالی است که در طول تاریخ با ارزش معماری ایران با توجه به نیاز مردم و
مصالح بومی آن منطقه نوع مصالح آن ساختمان تعیین میشده است .آن چیز که همیشه در معماری ایرانی حائز اهمیت بوده
است مردم ،ذهنیت و سلیقه آنها بوده است .همانطور که به عنوان مثال معماری دوره صفویه با دوره اشکانی و ساسانی از
لحاظ مفهوم و برخی از عناصر تشکیلدهنده آن همخوانی دارند اما شکل ظاهری آنها در مواردی با پیشرفت زمان تغییر کرده
است .معماری در اواسط دوره قاجار هم رفته رفته با نزدیک شدن سلیقه مردم به معماری غربی رنگ و بوی دیگری به خود
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گرفته و متفاوت شد و بعد از آن در معماری دوره پهلوی اول که دوره انتقال معماری سنتی ایرانی به معماری مدرن ایرانی
محسوب میشود .باز هم شکل معماری نزدیک به سلیقه مردم شد که در دوره پهلوی دوم با وجود معمارانی همچون میرمیران،
کامران دیبا ،هوشنگ سیحون و  ...معماری ایرانی سبکی التقاطی پیدا کرد و حتی در کنار نزدیکی به معماری مدرن در آن
زمان ،رنگ و لعاب معماری ایرانی و احکام و اصول معماری ایرانی را از دست نداد.
ه به طور خالصه میتوان تأثیر حضور تکنولوژی و مصالح مدرن را در معماری به شرح ذیل خالصه نمود:
الف  :کم شدن ضخامت دیوارها و جرزها و افزایش سطح مفید فضای زیستی
ب :از بین رفتن نقش باربری دیوارها
پ :امکان به کارگیری سطوح وسیع شیشهای
ت :به وجود آمدن دهانههای وسیع
ج :امکان ساختن ساختمانها بر روی ستونهای الغر به صورت پیلوت در طبقۀ همکف و استفاده از فضای آن.
چ :امکان طراحی پالن آزاد
خ :امکان به کارگیری سطوح طرهای ( کنسول)
ح :سبک شدن ساختمان و ...
منابع:



کریمی ،ذوالفقارزاده ،شیما ،حسن ،3139 ،اولین کنفرانس ملی و معماری و شهرسازی اسالمی ،زاهدان 91 ،بهمن



علی رضایی نژاد و حسن سجادزاده ، 3131 ،ارزش معماری بومی و اهمیت تاثیر آن بر شکل گیری شهرهای جدید ،اولین
همایش ملی افقهای نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری ،عمران ،گردشگری ،انرژی و محیط زیست شهری و
روستایی ،همدان ،انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه



محمدجواد مهدی نژاد؛ هادی رضایی راد؛ فهیمه یاری و سیدعلی حسین پور ،3131 ،ارزیابی تجلی فن آوری درسازه ی
ساختمانهای معاصر شهر تهر ان ،نخستین همایش معماری و مصالح ساخت ،ساری ،آموزشکده فنی و حرفه ای سما  -واحد
ساری،



صادقی پی ،ن .3118 ،الگوپذیری از معماری سنتی برای دستیابی به معماری امروز .مسکن و محیط و روستا ،شماره  ،391ص
95-31



مهرجردی ،نگار کالنتر ،3113 ،فصلنامه معماری و ساختمان ،شماره  ،95زمستان ،ص9



فرشاد ،م .3189 ،تاریخ مهندسی در ایران ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات گویش.



سینگری ،م و عبدلی ،ن ،س .3133 ،مقایسه تطبیقی پوستههای بیرونی بناهای مسکونی در بافتهای سنتی و مدرن
شهر تبریز با رویکرد پایداری .فصلنامه علمی -پژوهشی شهر ایرانی اسالمی ،شماره هفتم ،ص.89-51
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