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 چکیده 
یان دیگر د. به بو هنر می باشد می توان دریافت که معماری جنبه های گوناگونی داراز آنجا که معماری ترکیبی از فن 

نند زیبا ما وناگونیهای گ معماری علم میان رشته ای می باشد که با علوم دیگر ارتباط دارد. در نتیجه مطالعه معماری از جنبه

هنگی ه های فراین پژوهش در جهت واکاوی جنبتکنیکی ، فرهنگی و ... امکان پذیر می باشد.  _شناسی، پایداری، فنی 

اهمیت  گاهی ازآی آن در معماری سنتی و مدرن ایران شکل گرفته است. در واقع هدف اصلی این پزوهش معماری و مقایسه

تی و عماری سنی فرهنگی معماری در مچگونگی توجه به جنبه"جنبه فرهنگی معماری می باشد. سؤال اصلی این پژوهش : 

مروز در معماری ا یکی از از دالیل نابسامانی وضعیت "فرضیه شکل دهنده این پژوهش این است که . "باشدیران میمدرن ا

-نه ای جمعکتابخا برای انجام این پژوهش داده ها از طریق مطالعات ی فرهنگی معماری است.جامعه ما، عدم توجه به جنبه

 مورد مطالعه قرار گرفته اند. آوری گردیده و بصورت کیفی 

 

 

  فرهنگ، معماری، معماری سنتی، معماری مدرن، ایران. های کلیدی:واژه
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 مقدمه 
ان تو یانم نمد یم مارا شناخته  شهیر نی. من که استیدر قلبمان گواه آن ن یاحساس م،یدانیم میکن یاگر گمان م ای دانمینم

نجمد به صورت م ول جست خود را تنها در خاطرات مبهم واگو شده از زبان نسل قب تیتوان هو یدر رهگذر باد نگهبان الله بود؛ نم

 پرسشها گذشت: نیاعتنا از کنار ا یتوان ب یداد؛ نم رارق شینسل بعد از خو اریدر اخت

 ه دادند؟خود را به چ یاز خانواده بودند جا یکه جزئ ییآن خانه ها -

 ند؟یکجا یانسان یرپایآشنا و د یها یگیآن همسا -

 است؟ ختهیگر مانیمحله ها یچرا رنگ تعلق از چهره  -

بجا زاره ها جاگر ها یمعمارانه گردند. چرا که حت ییجستجو یبرا یسئواالت ارزش آن را داشته باشند که بهانه ا نیا دیشا

 [1]دن است. ند بوم تیداشتن مستلزم هو شهیو ر وندیداشتن در پ شهیپابرجاست. سکونت با ر دنیگز یانسان به سکن ازیشوند، ن

ار ببه  میاقل انندم یسازنده اش که در کنار عوامل نیافکار، سنن و آداب افراد و سرزم ،یجز تجسم ماد ستین یزیچ یمعمار

 باشد. یمن است م طیمن، که حاصل مح نشیفکر، ب یکند. مرز به معن یم ییو خودنما ندینش یم

در  یعمارملماً مس مییفرهنگ و منش خاص نما کیرا قائل به  یمحدوده ا میاست. اگر بتوان یهمان مرز فرهنگ یمعمار مرز

 یها شابهتتواند م یتر باشد م یدارد. حال هر چه محدوده کوچکتر و فرهنگ جزئ یخاص و شکل مشخص فیتعر زیآن حوزه ن

 ک شکل تر است.یو  کسانی زیآن ن یداشته باشد و معمار یشتریب

  [2]. زیمتما یمعمار= متفاوت  میفرهنگ مشابه +اقل

در  یت ولا اوسب شهیوجود انسان که هم یرهاییاز متغ یکیباشد.  یدر رفتارها م رگذاریفرهنگ از جمله عوامل مهم و تأث

 شود. یبه آن توجه نم میموارد بطور مستق شتریب

 ایو  یباشناختیز یها هقیسل ایها  تیفعال رییپاسخ به تغ یبرا یکالبد طیمح رییرفتار، شامل تغ یبا الگو طیمح قیتطب ندیفرا

 نییتع مردم ازین مورد یرفتار یرا الگوها طیمح یاهداف طراح نیاست. بنابرا یکالبد طیموارد و مح نیا نیب یسازگار جادیا یبرا

 [3]کنند.  یم

 یهنگو فر یفناور ،یعلم راتییتغ طیمح یروان شناس ی هیبه موازات تحوالت اول یالدیم ستمیآخر قرن ب یدر سه دهه 

ار برخورد یا ژهیو تیو ارتباطات از اهم یبوم شناس ی نهیتحوالت در دو زم نیآمد. ا دیانسان پد یزندگ یکالبد طیدر مح یمهم

 ردند.ک جادیو رفتار ا طیمسائل مربوط به مح تیمعاصر و ماه یکالبد طیدر مح یبزرگ راتییتغ نهیاست. هر دو زم

 میت ارتباطن، اهدر این پژوهش سعی شده است با واکاوی جنبه فرهنگی معماری و مقایسه آن در معماری سنتی و مدرن ایرا

صورت ده اند و بوری شردآبین فرهنگ و معماری بیان گردد. برای دستیابی به این مهم، داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای گ

 کیفی مورد بررسی قرار گرفته اند.

 یتوجه یب انند:مپاسخ آن شدند،  یب یجنبه ها یگرفته شدن برخ دهیمتوجه ناد یعده ا یعمر زبان مدرن معمار شیبا افزا

ا را در هاسخ آن در آمدند که پ ییموضوعات به شکل گم گشته ها نی. ایبوم اتیهر اجتماع و نقش فرهنگ و تجرب یبه گذشته 

 ی ارزنده اتیاز تجرب یبه عنوان کوله بار یمعمار خیبازگشت به تار لیدال نیتر یاصلاز  یکی. افتندی یاز معاصر م شیپ یمعمار

 ایملت  کی خیذف تارمدرن است. ح یمعمار ی لهیبه وس یطراح ندیدر فرا "یمعمار خیتار یگرفته شده ا دهیناد گاهیجا"گذشته، 

 ای تیشخص از یپاک کردن بخش یبه معنا افظهآن ملت است و حذف ح یاز حافظه  یپاک کردن بخش یاز آن به منزله  یبخش

 [4]آن مردم است.  تیهو

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 بدنه اصلی

 یرفتارها م در اررگذیاز جمله عوامل مهم و تأث فرهنگ .است خیتار ،یزندگ وهیش ات،یادب خ،یفرهنگ شامل تمدن، سنت، تار

 یجامعه ا هر شود. یمبه آن توجه ن میموارد بطور مستق شتریدر ب یبا اوست ول شهیوجود انسان که هم یرهاییاز متغ یکیباشد. 

آن  ینیع ریصوتآن جامعه  یکند و معمار یم یگذار هیآن جامعه را پا یمعمار یفرهنگ خاص خود است. فرهنگ شالوده  یدارا

 ریت. تأثداراس متعلق به خود را اتیخصوص به مخصوص به خود به آن جامعه است و خصوصهر جامعه م یباشد. معمار یفرهنگ م

 طیبا شرا دیابگذر  نیاز پس ا یاست، اما معمار یمعمار یگر نشان دهنده عبور فرهنگها از مرزهایهر فرهنگ از فرهنگ د یریپذ

  [2]کند.  دایآن جامعه مطابقت پ اتیو خصوص یاجتماع

ل ه در آن شکک ییاه تیافتد. فعال یاست که در آن اتفاق م یدادهائیو حاصل رو ریهر بنا تحت تأث تیو هو اتیح یبه طور کل

 وآن، نقشه  یالبدک بیو صرف ترک یرونیدارد شکل ب تی. آنچه در بنا اهممیآور یکه در آن بوجود م ییها تیو موقع رندیگ یم

 افتد. یق مکه در آن اتفا تاس ییدادهایبلکه رو ست،یآن ن نیتزئ

نمود  قیرط از  را یذهن یآلها دهینشان دادن ا فهیاست و فرهنگ آن جامعه وظ ییآلها دهیاهداف و ا یدارا یجامعه ا هر

نجش فرهنگ س یقعوا لهیوس یکند. معمار یم یباز ینقش اساس یاستحاله معمار نیا ندیفرآ نیبر عهده دارد.در ا ینیاشکال ع

 فرم خود قیاز طر را یذهن شهیاند کیرا دارد که  فهیوظ نیا ،یاز فرهنگ معمار یملت بوده و هست. هر بنا به عنوان جزئ کی

 [5]سنجش فرهنگ.  یاست برا ینمود نیبخشد و بنابرا تینیع

نند. ک یم یزندگ یگونگونا یرفتار یدارند، در قرارگاهها یمتفاوت یرفتار ینظام ها نکهیا لیمختلف به دل یبا فرهنگها مردم

 کرده است: یخانه ها مؤثر بوده معرف یداخل یفضا یریفرهنگ را که در شکل گ یاصل یراپاپورت پنج جنبه 

 یاصل یها تیانجام فعال ی نحوه

 خانواده ساختار

 ها تیجنس نقش

 به خلوت نگرش

  [3] .یروابط اجتماع ندیفرا

ن آ یمارکند و مع یم یگذار هیآن جامعه را پا یمعمار یفرهنگ خاص خود است. فرهنگ شالوده  یدارا یهر جامعه ا

تعلق م اتیصهر جامعه مخصوص به مخصوص به خود به آن جامعه است و خصو یباشد. معمار یآن فرهنگ م ینیع ریجامعه تصو

ز پس ا یا معمارست، اما یمعمار ینشان دهنده عبور فرهنگها از مرزها گریهر فرهنگ از فرهنگ د یریپذ ریتأثبه خود را داراست. 

 یریشکل گ یچگونگ یهر جامعه پاسخگو فرهنگکند.  دایآن جامعه مطابقت پ اتیو خصوص یاجتماع طیبا شرا دیگذر با نیا

 فیتعر یرابخاص  ییفضاها زیاز فرهنگ، آداب و رسوم آنهاست. و هر کدام از آنها ن یاست. بخش یو خانوادگ یاجتماع یفضاها

 راوت داز تف یمرزهاست و تفاوت در معمار یریشکل گ ی. فرهنگ عامل اساسیخلق معمار یعنیفضاها  نیا جادیخود دارند. ا

 [ 2]. ردیگ یفرهنگ نشأت م

 رفتارها و دامهاباشند. در  یفرهنگ ها هستند که مشخص کننده عادت ها و رفتار روزمره انسان ها م نیموارد ا شتریب در

 دهند. یقرار م ریعادت ها نحوه استفاده از فضاها را تحت تأث

 یم دادهایرو یفضا منجر به الگو یکه نه الگو رفتینکته را پذ نیا دیو فضا با دادیرو ریناپذ کیو تفک قیعم وندیبا توجه به پ

متعلق به فرهنگ انسانها  یبا هم عنصر دادیجامع فضا و رو یبخشد. بلکه الگو یفضا را سامان م یالگو دادهایرو یشود و نه الگو

 نیبخشد. بد یدهد و در فضا استقرار م یآورد و انتقال م یم دیفضا( را فرهنگ پد یو الگوها تیعالف یالگو )الگوها نیاست. ا

 هیخواهد بود. در واقع الگو پا تیفضا و فعال بیترکو  دادیجامع فضا و رو یمنظور الگو دیآ یم انیهر جا سخن از الگو به م بیترت

و الگو  ستین یهمسان یبه معن یریحال تکرارپذ نیجهان مصنوع ماست. به ا مالکساندر ات ستوفریکر دهیهر بنا و به عق یریشکل گ
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را دارند و  کرانیب یتنوع جادیاست. الگوها قدرت ا یاندک متفاوت دارد و در نحوه ظهور خود دچار تنوع و ناهمسان یهر بار ظهور

ناب و پنهان، معنادار و  یو جوهره ا الیژرف و س وهابدان علت است که الگ نی. ااورندیبوجود ب بیترک تینها یتوانند بارها و ب یم

راه  تینها یهر مسئله ب یو ارتباطات فضا است. مسلماً برا روهاین نه،یزم انیکشف ارتباط م ی. کشف الگو به معنازندیحس برانگ

خواهد انجام  یم گوکه ال یهمه آن راه حل ها مشترک است. کار انیوجود خواهد داشت که در م یحل وجود دارد اما مشخصه ا

مطلب است که  نیبر ا دیتوان گفت تأک یکه درباره الگوها م ینکته ا نیوجه اشتراک است و باالخره آخر نیدهد نشان دادن هم

دارد و عالوه بر  یکالبد یتیهر الگو ماه گریبه عبارت د میبر یو بکار م میکن یبه شئ م لیرا تبدما آن یعنیاست.  ینیع یزیالگو چ

 دهد. یآورد را نشان م یم دیکه پد یکند و احساس یمسئله را حل م نیکه ا یکالبد ی، اقسام شکل ها مسئلهشناخت 

نظم  یو به نوع شود یم جادیاز نسبت ها و روابط و کنش ها ا ینظام هیبر پا "بنا"امر توافق دارند که  نیهمه معماران بر ا

ر دتوان  یا مربت ها روابط و نس نی. منشاء ادیبنا نام ییفضا یالگو ای ییفضا یتوان آن را سازمانده یانجامد که م یم ییفضا

بنا در  در یستیز یها و عرصه ها تی. فعالافتی رندیگ یدهند و شکل م یم یکه در بنا رو ییها تیو فعال یستیز یعرصه ها

 گریبارت دع. به دیسکونت نام یتوان آنرا الگو یخواهد رساند که م یتر یتر ما را به چهارچوب کل قیتر و عم عیوس یمفهوم

ام داده و قو یا شکرفرم  تیو در نها ییفضا یو الگو ندر مرحله بعد سازما یستیز یو عرصه ها تهایالگوست که فعال نیا رشیپذ

 یت قرار مد غفلمور لیدل نیبه هم ستیطرح بنا، چندان ملموس و قابل دسترس ن جهیکننده، در نت نییمرحله تع نیبخشد.ا یم

 .ردیگ

اشت. د میخواه رایختاآنها در  یبررس یبرا یروش خاص میکن ییشناسا شانیبناها را با توجه به الگوها میاگر بتوان قتیحق در

الب ود را در غخد که باش یافراد نم یجدا از فرهنگ و نحوه زندگ یزیالگوها چ نیهمه بناها مشترک است. ا انیکه در م یساختار

 لیها تحم ا بر انسانر طیرابناها هستند که روابط و ش نیا ،یمتناسب با زندگ یبه الگوها یتوجه یبنا نشان داده است. امروزه با ب

 .کنندیم

 

 اریلص، بسخا ییامعن ریتفس یحت ای یشناس ییبایز ،یآن، از فناور یان، فضا و عناصر محصور کننده روزمره انس یزندگ در

اء هم است. فضمدن ما ارتباط برقرار کر یمطلب در چگونگ نیسازد. ا یآورد و هم پراکنده م یمهم ترند. فضا هم ما را گردهم م

است، در  تفاوتممختلف  یفضا، در فرهنگ ها یکه زبان انسان یو جهانشمول ارتباطات است. در حال نیادیصورت بن یجزء اساس

 [ 6]مشهود است.  ند،یآ یتمام جهان هر جا و هر زمان که مردم گردهم م

 بدون توجه به  فضا:  دادیرو

 ینم نطوریمه. مینافتد تصور ک یکه در آن اتفاق م ییرا بدون جا یدادیرو یو الگو دادیرو چیه میتوان یاست که نم واضح

 .میدهد را ندان یم یکه در آن رو یزیبدون آنکه چ میفکر کن ییدرباره جا میتوان

 با توجه به فضا:  دادیرو

نده و ز یستمیس ایروح  ای یزیمجموعه بناها( در واقع چ ای) بنا  دینما یم یآنچه در اول هندسه مرده ا قتیدر حق پس

 د همراهند.کان خوشود و با م یاست که بارها و بارها تکرار م گریکدیهمجوار و متعادل با  یدادهایرو یاز الگو یمجموعه ا

 

ها  ونیلیود. مش یم افتینوع انسان  نیادیبن یها یژگیآن در و یها شهیاز ر یاریبس نیفضا جهانشمول است، بنابرا زبان

ست.زبان ا یالملل نیبن فضا در واقع، زبا یکنند، ول یصحبت م ییایو اسپان یسیانگل ن،یاز کشورها به زبان ماندار یاریانسان در بس

  [6]را در خود دارد.  یمحل یفهم فرهنگ ها یها یژگیو ،یمنطقه ا شیفضا با گو

خشد و ب تینیعفرم خود  قیرا از طر یذهن شهیاند کیرا دارد که  فهیوظ نیا ،یاز فرهنگ معمار یبنا به عنوان جزئ هر

  [5] سنجش فرهنگ. یاست برا ینمود نیبنابرا
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متفاوت  ختلفم یفضا، در فرهنگ ها یکه زبان انسان یو جهانشمول ارتباطات است. در حال نیادیصورت بن یجزء اساس فضا

-مکان شنیا، آفرفض هایاز نقش یکی یبه روشن پسمشهود است. ند،آییاست، در تمام جهان هرجا و هر زمان که مردم گردهم م

 تیو هو تینام زش،ینگا ازیبه ن شهیهم فضاها، کند. لیرا تسه یزندگ یمورد استفاده هایتیاز هو ایاست که بروز دامنه هایی

 [3] کنند. یکمک م

 

ست به دست دمان در طول ز اًیداشته باشد و ثان یخاص یکه اوالً بار فرهنگ یعبارت است از آن گونه معمار یسنت یمعمار

معه ده است. جاکر دایاست که در جامعه وجود داشته و در طول زمان استمرار پ یزیباشد و چ دهیرس گریبه نسل د یشده و از نسل

 ل است.سب کامو تنا یهاهنگ یایجو ،یو هم از لحاظ کم یفیکند که هم از لحاظ ک یم یزندگ ینظام معنو کیدر درون  یسنت

چه ز آنکند که ا یمطرح م یرا به گونه ا یمعمار یشکل فضا رییدر طول حرکت شخص در فضا، تغ یسنت یمعمار یفضا

لکه از ب ،ییاقض یعمل نه تنها از معرف نیخواهد داشت مطلع بوده و شناخت داشته باشد. ا یرو شیلحظه بعد در پ کیشخص 

 .[7]. ردیپذ یصورت م رفتهحرکت قرار گ ریعناصر معرف که در طول مس هیارا قیطر

 

 
 [8]جهان بینی معمار سنتی -1شکل 

 

ر دعه بوده و ن جامدر معماری سنتی معمار، برای ساختن از ایدئولوژی های خود بهره می برده است. معمار خود عضوی از ای

 ه ساختن میبشروع  جامعه میزیسته است. وی خواسته ها و نیازها را درک میکرده و با توجه به ایدئولوژی خویس بستر فرهنگی

 کرده است.
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 [ 8]یمعمار سنت ینیجهان ب -2شکل 

 در بنای سنتی و درون رونیب وحدت

ه در ک یتکنند.در صور یم نییرا تع یگریاست که هر کدام شکل د وستهیآنچنان به هم پ یو درون معمار رونیب یفضا

خود واجد  یعنیود ش یم دایپ گریکدیاز نحوه قرار گرفتن ساختمانها در کنار  رونیب یاکثر فضاها یامروز یاز طرحها یاریبس

 یه که مچا هر آنه نیحاصل ب یمطابق اصول خودشان صورت گرفت فضا ختمانهااستقرار سا یبلکه وقت ستند،ین یارزش و اصالت

و  ونرداز  یجزئ چیه همان نظم و قواعد درون را دارد. رونیب یفضا یسنت یمعمار درشود. یم دهینام یرونیب یاهد باشد، فضاخو

نظم  اطیح و دانیسازند، خود م یرا م رونیب یشود و همان طور که ساختمانها فضا یخارج از قاعده و انتظام طرح نم رونیب

 یمذهب یابناه وشهرها  یمیکه در بافت قد تآرامش و احساس وحد ،ییبایاز ز یدهد. قسمت عمده ا یرا به ساختمانها م یخاص

 [7]است.  یسنت یدر معمار یو درون یرونینظام ب ونیشود مد یم دهید میقد یو فرهنگ

، ی ساخت بنابرا ردر معماری سنتی عالوه بر کالبد فیزیکی بنا، به محتوای آن نیز توجه خاصی می کردند. بطوری که معما

ین اکیل دهنده صلی تشاسناریو طراحی میکرده و این سناریو چیزی جدا از زندگی روزمره افراد جامعه نبوده است. و فرهنگ عنصر 

 سناریو بوده است.
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 [ 8]یمعمار سنت ینیجهان ب -2شکل 

 

 

نحوه  به یه( دارد. نگایو محل ی)مل یفرهنگ یتهایهو بیوتخر یساز کسانیبه سمت  شیگرا یروند حاکم بر تحوالت شهر

  [9]در شهرها باشد. یتیهو یبحران ب شهیدر جهت شناخت ر یتواند گام یدر شهرها م یکالبد یتهایهو جادیا

 میل نر طود ینفت یشدن  درآمدها ریشتاب زده بوده است که با سراز یروند رانیمعاصر در ا ینیکه شهر نش ستین یشک

 یها بیسآاست:  در خود داشته یادیز یابعاد تاسف آور و منف زین لیدل نیکشور به وجود آمده و به هم نیقرن گذشته در ا

سبب   دیامر نبا نیما ااابعاد نامناسب هستند.  نیاز ا ی.... برخ،یطیمح ستیز یها یآلودگ ،یکژکارکردها، مشکالت شهر ،یاجتماع

 یجامعه مدن کیرفتن گگسترده و شکل  یبه صورت یشهر یساختارها ریو آن  به وجود آمدن ز مینیرا نب وانیپر ل مهیشود که ما ن

 یعتالشد و ار یبرا ینظر ما ضامن اساس بهکشور است که  نیشکل آن در ا نیتر قیو عم نی( در گسترده تریشهر ی)به معن

ارغ از آنها ف اینند ک یم لیکشور تحص یدر دانشگاه ها که امروز یها جوان ونیلیما است. م یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس

به  شهر و نام به  یا دهیچیپ اریبس دهیکنند هر چه زودتر خود را با  پد یکه  تالش م ینیها شهرنش ونیلیشده اند. م لیالتحص

گاه  وشوار سخت و د یراه اموزند،یرا ب یجمع یو نظم  سخت آن سازش داده و زندگ یخصوص شهر بزرگ با تمام  سازمانده

کم  یقط به معنفه نه امر البت نی. ادیآ یما به حساب م یرشد فرهنگ و بالندگ یاست که تنها امکان برا یزا است اما راه بیآس

وانند به ت یم اشکال نیآن است که ا یایبلکه گو ست،ی( نیریعشا ،یی)روستا یشهر ریغ ستیز شکالو ارزش ا تیپنداشتن اهم

از  که بتواند رندیگقرار ب یماد ریو غ یماد یعوامل فرهنگ بیاز ترک دیشده و در نظام  کامال جد فیباز تعر یدیجد یصورت ها

 [10] .میکرده انکه ما هنوز چندان در آن همت  یخود بکند. کار ندهیساختن آ یاستفاده را برا نیشتریب یمنابع درون نیا
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 نیدر زم شهیرکه  یاز خانه ا یذهن ریاز سکونت در کشور ما مطرح شد، با تصو یکه آپارتمان به عنوان به عنوان شکل یروز

 رفتهیکن پذمس جیاشکل ر کینمود که امروزه در حکم  تیحضور خود را تثب عیو وس ریداشت. اما چنان فراگ یادیدارد تفاوت بن

ط شده ارتبا ت باعثسرع نیبرند. ا یدر خانه به سر م ییکنند که گو یم یپنان زندگ مانآپارت کیهنوز مردم در  یشده است. ول

 یهنذ ریبا تصو وستند ما ه روزید یذهن ریاز تصاو یکه ناش میدار یتوقعات رایشود. ز ختهیو توقعات از هم گس یذهن ریتصو انیم

  [1] .ندید و به دور از تزلزل کمک نمایتوقعات جد یریکه هنوز نتوانسته اند به فرد در شکل گ میمواحه یا

 

 :بایداراب د دگاهیدر دوره معاصر از د یرانیا یسنت لیاص یمعمار یها یژگیو یرینحوه بکارگ

مان و قتصاد ساختا ،یانسان یرویمصرف، عملکرد، مصالح، فنون، ن م،یمانند: اقل یعوامل گوناگون یمعمار یریدر روند شکل گ "

 ،یرهنگفنا در بعد ب یضافمکان و  ،یمیاقل ،یکیزیف ،یعوامل ماد یرگذاریگذارند. در کنار روند تأث یم ریتأث ی... بر کالبد نهائ

 ."جامعه برخوردار باشد. کی یآرمان ها و ارزش ها هیاز کل دیبا یو هنر یلیتمث

و  جادیمکان ااژوهش پالزم است که  ایو پو لیاص لیتخ زیقبل از هر چ رانیآن هم در ا د،یجد یپرداختن به معمار ی... برا"

  [4]برد.  ینم یراه به جائ راههیب اریجزء اخت ب،یظاهر فر یاز معمار دیسازد و تقل یرشد آن را فراهم م

به  یشتریب یستگر وابشدن و در دوران مدرن، هن یپس از صنعت ژهیو به و میآمد شیبه پ یجوامع انسان ریهر اندازه در س اما

« سوژه»ر ب هیا تکبدر نظر گرفت که  یگفتمان سطح یآشکار با نوع یدر تضاد  دیرا با نیو ا ابدی یم یاسیو س یحوزه اقتصاد

و  یمواز یندیفرا رایدر نظر گرفته شود. ز ینسب یبه صورت دیتحول البته با نیراند. ا یمسخن  یفرد  یمدرن، از انفجار آزاد

ن دوم بر آ یگ جهاناز پس از جن  رمنگامیب یبوده است. مکتب مطالعات فرهنگ انیدر جر ستمییدر طول قرن ب زیمعکوس با آن ن

ن را در د و آانجام یشدن هنر و فرهنگ م زهیوکراتبه گسترش  و دم یبه گونه ا ،یکرد که  گسترش  مصرف فرهنگ یم دیتاک

نند رابطه را توا ید و مانستنتو یم ،یوجه نیهتربودند که به ب ییمکتب،  ابزارها  نیدهد: رسانه ها در نگاه ا یهمگان قرار م اریاخت

که  یختلفمامکانات   و رنتنتیا روزمطبوعات و ام و،یراد ون،یزیکنند: تلو جادیواژه و فرهنگ ا نیا یمعنا نیمردم در عام تر  انیم

ض هم متناق یورتصبه   سازند که یساخته و م یرا م یدیجد یدهد، در واقع،  نظام ها یهمگان قرار م اریدر اخت یانقالب اطالعات

ا ه زهه آن حوسبت برا ن یشتریب یکنند و هم وابستگ یفراهم م یاسیو س یبه قدرت  اقتصاد یفرهنگ را از وابستگ یامکان آزاد

 [10] کنند. یم جادیا

 اریبس یماعه اجتمستلزم شناخت همه جانبه اماکن است و متأسفانه مطالع رانیا یمسکون هیابن ینقش اجتماع رامونیبحث پ

توانند با بته اند تا نداش یاز معمار یاطالع یعلوم اجتماع نیکدام از محقق چیه باًیصورت گرفته و به عالوه تقر نهیزم نیدر ا یکم

 رییه پس از تغاست ک ینید دهیپد زیو پره زیو گر ییدرون گرا نیگمان کرده اند ا یبعض. کنند یعدو امر مطالعه جام نیا قیتلف

بوده  نینچ شهیمکه ه دیتوان د یآشکارا م دیبه طرح تخت جمش ینظر سنج کیکه با  یبه وجود آمده در صورت رانیا یرسم نید

)با  نیستنخ یخ هاشود، آنجا که کا یم دهید یوب( به خیوانی)اغلب چهار ا اطیچند ح ای کی دیاست. در همه مجموعه تخت جمش

 گریجهت د و در یبطرف آن تاالر صد ستون چو کیوجود دارد که در  یوانیچهار ا یبایز اطی( قرار گرفته دو حیچوب یستون ها

خته ر تهران ساد ریخکه در قرن ا ییصفه مانند ساخته اند. درست مانند خانه ها یوانیا شیاست و روبرو یدو شبستان چهار ستون

 .[11]. شد یم

 یبرا یرصتالً فمعمو میده یم یو اجتماع یفرد یزندگ یکه ما به آداب و رسوم و تفکر خود درباره  یو تحوالت رییتغ در

 .میکن یو به آن چه راحت تر قابل اجراست عمل م میارزش ها ندار دنیسنج

 یم تیثبرا ت دهند و تفکر خود یخاطرات خود را شکل م شیخو یکالبد طیمح افتنیو با در دنیهمانگونه که با د افراد

که  یکالبد طیح، در مخود ندهیگذشته و نسل آ یرابطه خود را نسبت به نسل ها ز،یخودآگاه ن ریغ ایآگاهانه و  یکنند، به صورت

 .ابندی یکرده اند باز م یدر آن زندگ
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ک د تا به کمدار زایاستوار ن یوده است به شال یو همه جانبه ا عیسر یها یکه امروز دستخوش دگرگون رانیچون ا یجامعه ا

 تجو کرده وود جسخ یفرهنگ یها شهیرا ما در گذشته اغلب در ر یشالوده ا نیآن بتواند تعادل و توازن خود را حفظ کند. چن

ود خ یسنت یهاشهر ستیز طیدر مح گرید یبهتر و روشن تر از هر کجا میتوان یدرخت زنده را م نیا یها و تنه  شهیر م،یا افتهی

  [11] .میمشاهده کن

ت به فضا اس و مصرف یریبکارگ یها وهی، تفاوت در شمدرن معماریو  یرانیا یسنت معماریدو نوع  نیتفاوت موجود در ب

 ستوار است.ا میحر تیبر اساس رعا یرانیا یفضا در خانه سنت یشکل ده اریمعبه عنوان مثال: همان تفاوت در الگوها.  یریتعب

 یفضاها نیتر یدر حد فاصل خصوص میباشد. حر یکننده روابط فرد و جامعه م میحرمت است. تنظ یکه خود انعکاس فضائ میحر

 حاصل یعمارنام مبکه  یا دهیپد ه،یرابطه چند سو نیخانه است. به سبب ا ییشکل دهنده مراتب فضا اریمع یو متوال ینینابیب

 گوناگون است . یمعان یها هیال یو دارا یچند بعد یا دهیشده، پد

 اخت، بنا،سو پس از  میدهیاز ساخت، ما به آن شکل م شیتا پ رای. زکندیم یدهما را جهت یاز رفتارها یاری، بس یمعمار

 انیم م،ینک یرا طرّاح یانقشه یو بوم یبراساس فرهنگ خود ،یاگر در مرحله طرّاح ل،یدل نی. به همدهدیرفتار ما را شکل م

 ریو غ گانهیبفرهنگ  براساس ینخواهد آمد؛ اّما اگر معمار شیپ یتناقض کند،یم لیکه ساختمان بر ما تحم یفرهنگ ما و فرهنگ

ساز کلناقض در آغاز، مشت نیخواهد آمد. ممکن است ا شیتناقض پ فرهنگ فرد و فرهنگ ساختمان، انیم ساخته شود، یخود

 نی. اشودیم رهیچ شده، فرهنگ ساختمان، یوعاد ییزداتیحسّاساز فرهنگ فرد،  دهد؛ اّما به مرور زمان، زیست یباشد و رنگ و بو

 [4] .زاندیانگرا برنمی یتوجّه چیه دیاند که شاقدر آرام و خزندهآن رات،ییتغ

 

 گیرینتیجه
 گیری کرد: با توجه به مطالعات انجام شده در این پژوهش می توان موارد زیر را نتیجه

اری، ی معمفرهنگ یکی از جنبه های مهم و جدایی ناپذیر در معماری می باشد، بطوری که بدون توجه به جنبه فرهنگ

 عماری تأثیرگذار نخواد بود.م

 ن پدیده ایعنوا فرهنگ هر جامعه، از جمله نشانه های خاص همان جامعه است که دارای ویژگی هایی می باشد و معماری به

 اجتماعی، ریشه در فرهنگ جامعه دارد.

گ حاکم ه فرهنفرهنگی یک جامعه است که به نوعی می تواند بیان کنند _تاریخی  _معماری جزء مهمترین نشانه های ملی

 بر جامعه باشد.

 در معماری سنتی، فرهنگ یکی از عوامل اصلی شکل دهنده معماری بوده است.

 ت.روزه جنبه فرهنگی معماری در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته اسمتاسفانه بنا به دالیل گوناگونی، ام

 

 قدردانی
در  نجانبیا ییاهنمارا در ر ییبایلطف و شک تیکه نها یآهنگرکبود نایدکتر م یاستاد گرام غیدر یبا تشکر و سپاس از زحمات ب

 مقاله به خرج دادند. نینگارش ا
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 مراجع

 .  1383،، ا نتشارات روزنه"م؟یاهل کجا هست " د،یمروار ،یاصفهان یقاسم [1] 

 .1384، سروش دانش تهران،"یمعمار ینظر یدر مبان یریس" ن،یغالمحس ان،ی[  معمار2]

 .1393، نفر، دانشگاه تهرا ینیع رضای، ترجمه عل"طیمح یدر طراح ینقش علوم رفتار"یمعمار ی هینظر نشیآفر لنگ، جان،[ 3]

خی ایران، می و تاری، کنفرانس پژوهش های معماری و شهرسازی اسال"رانیو معاصر در ا یسنت یزبان الگو خانه ها یبررس"فتحی، ف، [ 4]

 .1396شیراز، 

 .1394 ،یدیات  شه، معصومه ، چاپ هفتم، تهران، انتشار یویراستة رسول ،یشهر یطراح ندیو فرآ ینظر یپاکزاد، جهانشاه ، مبان [5]

. 1391،چاپ اول، دانشگاه تهران ان،یمیفر، فؤاد کر ینیع رضای، ترجمه عل"زبان فضا"، انیالوسون، برا [6]  

 ، نشر تورنگ."یبا فرم فضا در معمار ییآشنا"، 1386رضا، ان،یشاطر [7]

 یرهن یفرهنگ و موسسه حسام، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات ،یتهران یویراستة جالل ،یمعمار یطراح یمبنا ن،یغالمحس ان،یمعمار [8]

 .1393  ش،زمستانینغمه نو اند

 .1389 راز،یش دیچاپ اول، انتشارات نو  راز،یش یشهر تیهو ن،یغالمحس -اریمه ان،یمعمار -یریاردش [9]

س ملی به کنفران ، نخستین"انیفرهنگ دانش بن جادیا یدر راستا یو شهرساز یآن از هنر، معمار یریرپذیفرهنگ و تأث"فتحی، ف،  [10]

 .1396سوی معماری و شهرسازی دانش بنیان، تهران، 

، ، نشر فضا چاپ دوم، تهران"1350سال  یخیتار یمراکز مسکون ندهیوجود و آ"ناریسم نیمحمد منصور، ، مجموعه مقاالت اول ،یفالمک [11]

1386. 
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