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In the world architecture literature, Islamic architecture features as an important and noteworthy historical tradition. This tradition is regarded far beyond a
purely historical tradition by Iranians. Iranian architecture represents a manifestation of unity in plurality
and an attempt to achieve unity in the plurality world
through uniting the opponents via an order; this kind
of architecture, is considered as a part of architectural
identity in Islamic Iran. In the Iranian-Islamic culture,
architect as a devotee worshiper and bystander in this
world, would design and implement the capsule of
human living in harmony with the facts of the universe and not for the sake of showing off, as he relied
on a power beyond human will and control. It is not
through wealth, dexterity and expertise but through
the amount of transparency, capability and requirement is able to get a glimpse of the infinite truth and
manifest it in his work, with respect to the physical,
historical, climato-geographical and socio-cultural
contexts of the architectural context. “Islamic architecture”, unlike Renaissance architecture, does not
make man aware of the function of each part of
building, as this is a mixing between two realms of reality from the Islamic view point and means lack of intellectual honesty. Accordingly, it is through
considering “identity” in the context that brings plurality close to “diversity,” and it is the diversity that
makes life attractive and beautiful. Nowadays, religion and religious teachings have been however marginalized in the body of the contemporary Iranian city,
resulting in a body shaped entirely based on the patterns of modernity (especially contemporary western

civilization) or globalization. This, and the available literature on contextualism, warranted a study on this
field of Islamic view and Muslim thinkers. The present
study consists of two parts: in the first part, using the
“meta-analysis” method, addresses the previous
works on the “Islamic city” and its subsets as well as
“contextualism” in the Islamic thought and the available literature of eastern thinkers. In the second, the
components are analyzed based on the types of “contextualism” in the contemporary architecture before
the “model of Islamic view on context” is presented in
a diagram. Based on the results, considering the design processes and patterns practiced and formed by
“experienced and thoughtful architects” represents a
way to grasp socio-cultural roots of contemporary society. Because, these projects adhere to simple and
consistent patterns that stem from the culture, beliefs, nature and lifestyles of the community, and the
conversion of these factors into architectural patterns
should be explained to the public and should be acted
in a way that the simple and consistent principles become context of the architectural designs spontaneously. This study aimed at obtaining a single source,
guiding principles and executive guidelines to be used
by designers in designing new buildings in the valuable contexts of Islamic cities; as “future shapes and
patterns will be born in relation to the past and the
persistent and repeating past principles will take on
their new form with new experience and insight.”
Keyword: Islamic city, Responses architecture,
Reverence, Contextualism pattern, Context.
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سال پنجم ،شماره اول -بهار و تابستان ۹۹

بازشناسی الگوها و رویههای معماری زمینهگرا در اندیشه و
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شهرهای اسالمی در عصر جهانیسازی
1

عرفان خصمافکن نظام ،3فرشته نویدی مجد ،*2بابک فدوی انبیائی
 .1دانشجوی دکتری معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،ایران.
 .2استادیار دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر ،ایران.
 .3استادیار دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله ،1331/11/11 :تاریخ پذیرش مقاله)1333/12/12 :

چکیده
معماری ایرانی در دوران اسالمی ،تجلی وحدت در کثرت و تالش برای رسیدن به یک وحدت در عالم کثرت با متحدد
کردن اجزا بر اساس نظم است؛ این نوع معماری ،بهعنوان بخشی از «هویت معماری» در ایران اسالمی شناخته میشدود
میتواند با توجه به زمینههای کالبدی ،تاریخی ،اقلیمی -جغرافیایی و اجتماعی -فرهنگی زمینۀ معمداری و در محدی
پیرامون و دریافت پیامِ بستر طرح ،ذرهای از بینهایت حقیقت را دریابد و در اثر خود متجلی کند بر همین مبنا توجه به
«هویت» در زمینه است که «کثرت» را به «تنوع» نزدیک میکند و تنوع است که زندگی را جذاب و زیبا میسازد امدا در
عصر حاضر ،دین و آموزههای دینی در کالبد شهر معاصر ایرانی کامالً به حاشیه رانده شده است که نتیجه ،کالبدی است
که کامالً متأثر از الگوهای مدرنیته(بهویژه تمدن معاصر غرب) یا جهانیسازی ،شکلگرفته است ازاینرو و با مطالعدات
پیشین در حوزۀ زمینهگرایی ،نیاز به پژوهش در این حوزه از دیدگاه اسدالمی و متفکدران مسدلمان احسداس شدد ایدن
پژوهش ،در قالب دو بخش به این موضدوع مدیپدردازد؛ در «بخدش او » بدا اسدتفاده از روش «فراتحلیدل» بده ادبیدات
موضوعی تحقیق در حوزۀ «شهر اسالمی» و زیرمجموعههای آن پرداخته میشود و «زمینهگرایی» در اندیشده اسدالمی و

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.8.4

در فرهنگ ایرانی -اسالمی ،هنرمند ،نه برحسب مکنت و مهارت و توانمندی که به میزان شفافیت و قابلیت و نیازمندی،

ادبیات متفکران شرق موردبحث و بررسی قرار میگیرد؛ در «بخش دوم» مؤلفدههدا بدر اسداس اندواع «زمیندهگرایدی» در
معماری معاصر مورد تحلیل قرارمیگیرند و سپس «مد نگاه اسالمی به زمینه» در قالب یک دیاگرام ارائه میشود

شهر اسالمی ،معماری واکنشگرا ،احترام ،الگوی زمینهگرایی ،زمینه
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واژگان كلیدی

مقدمه

تاریخی مهم و قابلاعتنا ،مطرحشده اسدت ایدن سدنت بدرای

معماری پایددار مطدرح مدیشدود؛ بدر همدین مبندا توجده بده

ایرانیان ،جایگاه بهمراتب باالتری از صِرف یک سنت تداریخی

زمینههای کالبدی ،تاریخی ،اقلیمی -جغرافیدایی و اجتمداعی-

دارد و بهعنوان بخشی از هویدت معمداری در ایدران اسدالمی

فرهنگی زمینۀ معماری و در محی پیرامون و دریافت پیدامِ

شددناخته مددیشددود ( )Fazelian & Eqbali 2017, 57ایددران

بسددتر طددرح ،از اصددو مهددم در معمدداری پایدددار اسددت

معاصر ،کشوری است که دارای دو گفتمان مهم اما رقدابتی از

(

Hashempour, Nezhadebrahimi, and Yazdani 2018,

هویت ملی اسدت :یکدی برگرفتده از آدابورسدوم و اسداطیر

 )106از دیگر موارد مهم در زمینهگرایی ،توجده بده «هویدت»

باستانی پیش از اسالم و دیگری با شیوهها و اعتقادات شدیعی

است که «کثرت» را به «تنوع» نزدیک میکند و تنوع است کده

اسالمی ( )Mozaffari 2014در فرهنگ ایرانی -اسدالمی ،بده

زندگی را جذاب و زیبا میسازد ()Islami 1998

انسان را هماهنگ با حقایق عالم و نده بدهمنظدور خودنمدایی،

نیازهای روزانۀ مدردم و فنداوری موجدود را در نظدر گیدرد و

طراحدی و اجدرا مدیکدرد( )Taghvaie 2016همدانطدور کده

محیطی سرزنده خلق کند جنبش روش نوین طراحی ،امروزه

پاالسما نیز بیان کردهاسدت« :معمداری از حکمدت شدهودی و

در تالش است مردم را در طرح ،درگیر کند مانند کریسدتوفر

زیستۀ معمار نشئت میگیدرد ،نده از واقعیدتهدا ،نظریدههدا و

الکساندر که به دنبا طرحهایی با محوریت بیشتر مردم است

روشهددا ( »)Pallasma 2013, 11اگددر فددری بگیددریم کدده

رویکردهایی که علوم رفتاری ،اجتماعی و محیطی را در نظدر

رسالت نبوی از طریق وحی برای انتقا حقایق الهی به انسدان

مددیگیرنددد ،جمعیددت بیشددتری از مددردم را در طددرح دخالددت

محقق میشود و تمددن اسدالمی ،در حقیقدت ،تجلدی تحقدق

میدهند در ادبیات متفکران شرق نیز ،بر مشدارکت مدردم در

جامعۀ دینی مطلوب خداوند است ،هنرمند در این جامعده در

طراحدی تأکیدد شدده اسدت ( )Rezaei 2014, 64- 66اسدناد

دستگاه عبادی ،نه برحسب مکنت و مهارت و توانمنددی کده

باالدستی و دیدگاههدای رهبدران و تصدمیمگیدران جمهدوری

به میزان شفافیت و قابلیدت و نیازمنددی ،مدیتواندد ذرهای از

اسالمی ،نشان میدهد که آنها بهصدورت صدریو و ضدمنی،

بینهایت حقیقت را دریابد و در اثر خود متجلی کندد ( Hojat

تمدنسازی و ایجاد تمدن نوین اسدالمی را بدهعندوان هددف

 )2012, 179معمدداری ایرانددی در دوران اسددالمی ،تجلددی

انقالب اسالمی و نظام جمهدوری اسدالمی معرفدی کدردهاندد

وحدت در کثرت و تالش برای رسیدن بده یدک وحددت در

()Ghasemi 2018, 2؛ ازاینرو و با مطالعات پیشین در حدوزۀ

عالم کثرت با متحد کردن اجزا بر اساس نظم اسدت؛ بدر ایدن

زمینهگرایی ،نیاز به پژوهش در این حوزه ،با دیددگاه اسدالمی

اساس ،در اسالم بر عالم هستی با تأکید بدر وجدود آفریددگار

احساس شد در این راستا اساس پژوهش را میتوان در قالب

بهعنوان منشأ یگانه و همچنین ،بر سلسلهمراتب وجدودی ،کده

دو بخددش بیددان کددرد« :بخددش او » بددا اسددتفاده از روش

خود متکی به اصل وحدت بوده و بده امدر الهدی هماهندگ و

«فراتحلیل» بهعنوان یکی از روشهای توصیفی که با ارزیدابی

انتظام یافته است ،تأکید مدیشدود ( )Nasr 1990, 54رویکدرد

تحقیقات انجامشده ،به ترکیب و یکپارچهسدازی نتدایآ آنهدا

«معماری زمینهگرا» ،که بر ویژگیهدای «بسدتر» و «زمینده» اثدر

میپردازد ( )Seddigh 2000, 69 Quoted by Shahidi 2008و

بهعنوان مهم تدرین رکدن در خلدق معمداری تأکیدد مدیکندد،

همچنین به ادبیات موضوعی تحقیق در حوزۀ «شهر اسدالمی»
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به عنوان عابد سالک و رهگذر در این جهدان ،ردرف زنددگی

گرفتن آحاد جامعه و فرهنگهدای گونداگون اسدت کده بایدد

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.1.8

دلیل اتکا به نیرویدی بیدرون از اراده و قددرت انسدان ،معمدار

در عصر جهانیشدن ،معماری ندوین متعهدد بده در نظدر

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

در ادبیات معماری جهان ،معماری اسالمی بهعنوان یک سنت

بهعنوان یک حلقۀ اصلی از روندد تکداملی بدرای رسدیدن بده

بازشناسی الگوها و رویههای معماری زمینهگرا در اندیشه و شهرهای اسالمی در عصر جهانیسازی

و زیرمجموعههای آن پرداخته مدیشدود و «زمیندهگرایدی» در

توصیفی -تحلیلی ،رویکرد «زمینهگرایی» در معمداری معاصدر

اندیشۀ اسالمی و ادبیات متفکران شرق موردبحدث و بررسدی

موردبررسی و تحلیل قرارمیگیرد و سپس «مد نگاه اسدالمی

قرار میگیرد سپس در «بخدش دوم» بدا بهدرهگیدری از روش

به زمینه» در قالب یک دیاگرام ارائه میشود

 .3مبانی نظری پژوهش

شهرسازی معاصر ایران ،نتیجۀ ایدن موضدوع مهدم اسدت کده

 .3-3ضرورتهای استفاده از معماری زمینهگرا در

کالبدی که توس این نظام بدرای زیسدت ،عرضده مدیشدود،

عصر جهانیشدن (یکسانسازی)

کالبدی است که کامالً متأثر از الگوهای مدرنیته(بهویژه تمددن

را انجام میدهد و از سوی دیگدر ،انعکداس همدین رفتدار بده

و تبعات آن را در نظام معماری و شهرسدازی معاصدر ایدران،

بدازمیگدردد ( Gharehbaglou & Nari Ghomi 2015,

پیجویی کرد -اما نظام بینشی و ارزشیِ حاکم بر شهر ایراندی،

 )19امددروزه «بافددت محددالت» بدده دنبددا بددیاهمیددت شدددن،

همچنان اصالت اسالمی خود را تا حدودی(البتده بدهصدورت

به طدورکلی ارتبداخ خدود را بدا ذهنیدت انسدان سداکن در آن

نسبی) حفظ کدرده اسدت و هندوز ،انگدارههدای غیرمدادی در

ازدست داده و او را با بحران هویت جدی مواجه ساخته است

بسددیاری از مناسددبات مختلددف شددهر و شددهروند ایرانددی ،از

(« )Pirbababei et al. 2016, 56بحران هویت در معمداری و

مؤلفههای مهم حیات شهری است؛ ازاینرو ،بهرغدم تحدو و

شهرسازی معاصر ایران» موضوعی است که تداکنون ،تألیفدات

الگوبرداری تمام و کما کالبد شهر ایراندی از شدهر غربی(کده

متعددی پیرامون آن نگاشته شدده اسدت در شدهر و معمداری

در نمودهایی مانند :بزرگراهها ،برجها ،پلهدا و تغییدر الگدوی

امروز «بیتناسبی ،بدیهدویتی ،خودنمدایی ،تقلیدد ،فردگرایدی،

سکونت و

بروز یافته است) ،بداطن(و درواقدب بیدنشهدا و

مصرفزدگی ،سعی در تشابه بده بیگانده ،اهتمدام در تمدایز از

ارزش های حاکم بر شهر ایرانی) ،تبعیدت کداملی از مابدهازای

همگددان ،فشددار روانددی ،آلددودگی ،زشددتی ،فقدددان دوسددتی و

غربیِ خود نداشته اسدت و هندوز رگدههدای قابدلتدوجهی از

آشددنایی» و بسددیاری از کمبودهددا کدده الزمدۀ زندددگی انسددانی

اصددالت اسددالمی را در نظددام بینشددی و ارزشددیِ معمدداری و

هستند ،عرصه را بر انسان تنگ کرده است تکلیف نهایی هدر

شهرسازی معاصر ایران میتوان دید نتیجۀ این امر؛ بر اسداس

چیز را ،ماشین تعیین میکندد محدی و فضدای بدیهویدت و

تصویر شماره  ،1عدم سنخیت بین نظام بینشدی و ارزشدی بدا

تقلیدی از مغرب زمین ،تأثیرات نامیمونی بر فرهندگ و رفتدار

کنشها و سبکهای کالبدی در معماری و شهرسازی معاصدر

جامعدده نهدداده اسددت ( )Naghizadeh 2002, 70دیددن و

ایران و بالتبب ،بروز بحران هویدت اسدت ( Raeesi 2017, 69-

آموزههای دینی ،در کالبد شهر معاصر ایرانی ،بهطورکامدل ،بده

)70

محی

حاشیه رانده شده است که برای این موضدوع مهدم ،مدیتدوان
مصادیق متعددی را با تطبیق بافتهای شهری سنتی و معاصدر
ایران ،بهروشنی تبیین کرد کنشهای کالبدی شدهر ،محصدو

 .2-3پیشینۀ مطالعات صورت گرفته در حوزۀ
«زمینهگرایی» در ایران

شهر معاصر ایرانی را با نظام کالبددیِ مدورد تأییدد مدرنیتده و

زمینهگرایی ،در بازۀ زمانی بین سدا  ،1831کده تقریبداً اولدین

تمدن مدرن تطبیق داد ،مگر آنکه نظام بینشهدا و ارزشهدای

مقالۀ علمی به زبان فارسی در این حوزه منتشر شدد ،تدا سدا

حاکم بر شهر ایرانی نیز متناسب با نظام تمدن مدرن ،متحدو

 1833نشان میدهد که نیداز بده تحقیدق و مطالعده در حدوزۀ

شود بر همدین اسداس ،بحدران هویدت در نظدام معمداری و

«زمینددهگرایددی در اندیشدده اسددالمی» یددا در «حددوزۀ شددهرهای
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بینشها و ارزشهای مولد آن است و نمیتوان نظدام کالبددیِ

در بررسی و تحلیل مطالعات صورت گرفته در حوزۀ رویکرد

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

سطوح مختلفی است و در برابر هر یک از آنها رفتار خاصی

رهور هر سبک در معماری و شهرسازی غرب ،میتدوان آثدار

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.8.4

انسان ،همواره در تعامل با محیطی است که متضمن معدانی و

معاصر غرب) یا جهانیسازی اسدت -تدا جدایی کده پدس از

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

تصویر  :1بروز بحران هویت در نظام معماری و شهرسازی معاصر ایران ،به دلیل عدمتجانس و تناسب مبانی بینشی و ارزشی این نظام با کنشها و
سبکهای کالبدی آن؛ اقتباس از (.)Raeesi 2017, 69, 73

یکی از مهمترین و بنیادیترین گفتمانهایی اسدت کده رهبدر

دیگری بخش حقیقی ،نرمافدزاری و اصدلی تمددن اسدت کده

اندیشمند انقالب اسالمی ،آن را بهعنوان بلندترین آرمان امدت

همان سبک زنددگی ،مدتن زنددگی ،عقدل معداش و فرهندگ

اسالم ارائه کرده است؛ آرمدانی کده ملدت ایدران ،بدا انقدالب

زندگی است»( )Molavi 2018, 142زمینهگرایدی در معمداری

اسالمی سدنگ بندای آن را نهداد «شدهر اسدالمی»« ،معمداری

اسالمی که از آن با عنوان «احترام» به بستر طرح(اعم از :زمینه

همگددی زیرمجموع دۀ ایددن تمدددن ،محسددوب

فرهنگی ،انسانی ،کالبدی و ) یاد مدیشدود ،درواقدب ،بخدش

میشوند مقام معظم رهبری ،در دیددار بدا رئدیس و اعضدای

نرمافزاری تمدن اسالمی محسوب میشود و به همدین خداطر

مجلس خبرگان رهبری ،در شهریور سا  ،1831ضدمن بیدان

بررسی و تحلیدل آن مطدابق جددو شدماره  ،1بسدیار حدائز

آرمان نظام اسالمی ،تمدن اسدالمی را نیدز ایدنگونده تعریدف

اهمیت است

اسددالمی» و

میکنند«:تمدن نوین اسالمی دو بخش دارد :یک بخش ابزاری
که میتوان آن را بخش سختافزاری دانسدت؛ از قبیدل علدم،

 .2شهر اسالمی

اختراع ،صنعت ،سیاسدت ،اقتصداد ،اقتددار سیاسدی و نظدامی،

شهر اسالمی (به معنای شهر ایدهآ از منظر اسالمی) ،شدهری
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اسالمی» احساس می شود اصطالح «تمددن ندوین اسدالمی»،

اعتبار بینالمللی ،تبلیغ و ابزارهای تبلیغ کده همده وسدیلهاندد؛
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Fig. 1: The Identity Crisis in Contemporary Architecture and Urban Development of Iran due to Incompatibility and
Proportion of Insights and Values of this System with its Physical Actions and Styles (Raeesi, 2017: 69, 73).

بازشناسی الگوها و رویههای معماری زمینهگرا در اندیشه و شهرهای اسالمی در عصر جهانیسازی

جدول  :1بررسی «مطالعات صورت گرفته در حوزۀ «زمینهگرایی» در ایران
Table 1: Review of 'studies in the field of "contextualism" in Iran

1

رهنمودهای طراحی برای
ساختارهای جدید در زمینه
تاریخی )1331( ،

یلدا شاهتیموری،
حامد مظاهریان

1

بازشناسی اصل افقیگرایی
در معماری اسالمی)1331( ،

سیدغالمرضا
اسالمی ،مهنوش
شاهینراد

1

بناهای میانافزا در بافتهای
طراحی
تاریخی(مبانی
شهری و معیارهای ارزیابی)،
()1332

محمد مسعود،
مسعود بیگزاده
شهرکی

1

تبیین
بر
جستاری
دیدگاههای منطقهگرایی و
سیر تحول آنها در معماری
معاصر)1332( ،

قادر بایزیدی ،ایرج
اعتصام ،فرح حبیب،
سیدمصطفی مختاباد
امرئی

3

1

محمدرضا پورجعفر،
احسان رنجبر ،آرین
امیرخانی
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اهمیت هماهنگی میان صورت پدیدار و مفهوم و ساختار عمقی آن در هنرهای اسالمی
انکارناپذیر است .در این زمینه ،بهکارگیری اصول و قواعد برخاسته از این مفاهیم،
هماهنگی مذکور را تضمین میکند« .اصل افقیگرایی» ،یکی از اصول و قواعد راهنمایی
است که بهکارگیری آن در معماری اسالمی ،تمایز بیانیِ این هنر را بر اساس شالودۀ
معنیاش برآورده میسازد(.)Islami & Shahinrad 2012
رویکردهای مختلف طراحی بناهای میانافزا در مجاورت «بافتهای تاریخی»:
)1رویکرد تضاد و تباین بیشینهای و صراحت سبکی؛ )2رویکرد تشابه بیشینهای و سبکی و
همافزایی جدید و قدیم؛ )3رویکرد حفظ نما(نماسازی تزیینی)؛ )1رویکرد شباهت نسبی،
عناصر و خطوط وحدتبخش؛ )1رویکرد معماری خنثی(درجه صفر)؛ )1رویکرد همنشینی
معماری موقت و ناپایدار ،مضحک و فانتزی؛ )1رویکرد ایجاد ساختمانهای
ناآشکار(آیینهای)؛ )1رویکرد منسجم و متداوم معماری زمینهگرا؛ )3رویکرد
ترکیبی(.)Masoud & Beigzadeh Shahraki 2013
نظریه منطقهگرایی از رویکردهای بومیگرایانه و تأکید بر برداشتهای کالبدی و مباحث
سبکی ،شکلی و زیباییشناسی منطقه ،به سمت رویکردهای نوین و توجه به مباحث
اجتماعی ،فرهنگی ،زیستبوم و ارتباطات انسانی تغییر رویه داده ،در پی تعدیل اندیشههای
تعصبگرایانه و محدودیتزای پیشین و تقویت نگرش تعاملی و استفاده از مزایای جهانی
است .تأکید بر مشارکت مردم و طراحی با تمرکز بر نیازها و قابلیت محلی در راستای
تحقق توسعه پایدار ،روش پایین به باال در طراحی به جای روش متمرکز از باال به پایین،
توجه به نیازهای واقعی انسان و ارزشهای فرهنگی ،اجتماعی و هنجاری در راستای
مقاومت در برابر یکسانی محیط مصنوع ،تقویت حس مکان ،حفاظت خالق به جای نگاه

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

2

معماری زمینهگرا (سازگاری
ساختمانهای جدید با
قدیم))1311( ،
مدیریت در محوطههای
جهانی(راهنمای
میراث
مدیریت در محوطههای
میراث فرهنگی جهان)،
()1311
بررسی چگونگی بهکارگیری
مفاهیم و آداب سنتی -آیینی
در خلق فضاها و آثار
معماران معاصر ژاپن،
()1311

برنت برولین
(ترجمه:راضیه
رضازاده)
برنارد ملشیور فیلدن،
یوکایو یوکیلتو
(ترجمه :پیروز
حناچی)

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.8.4

ردیف
1

نام پژوهش و تاریخ آن
زمینهگرایی در شهرسازی،
()1311

نویسنده
نوین توالیی

موارد مطرحشده
دستهبندی رویکردهای «زمینهگرایی در شهرسازی»)1 :زمینهگرایی کالبدی(متعهد به
«شکل کل از قبل موجود»)؛ )2زمینهگرایی تاریخی(متعهد به «میزان و نظم رابطه اجزای
شهر در طول زمان»)؛ )3زمینهگرایی اجتماعی -فرهنگی(متعهد به «معانی ،ارزشها و
اهداف مشترک») (.)Tavallaei 2002
در طول «تاریخ معماری» ،همیشه «تفسیر جدیدی» از معماری وجود داشته ،ولی هر اثر
معماری به شیوۀ خود «تأثیری از گذشته» را نیز حفظ کرده است؛ یک روش طراحی که به
دلیل الهام از «روحیۀ مکان» ،موجب «تقویتِ هویت محله» شود(.)Brolin 2007
بناهای جدید در زمینه تاریخی میبایست بیانگر «روح زمان حاضر» و «القاکنندۀ آن»
باشند ولی درعینحال طرح آنها باید به «زمینه تاریخیای که بنا در بستر آن» قرارگرفته،
توجه کند .شیوههای طراحیای گونه از بناها ،مبتنی بر «ارزشها و سنتهای فرهنگی
خاص منطقه تاریخی» موردنظر« ،نوع وضعیت ساختارهای موجود»« ،میزان همگونی با
محل» متفاوت خواهد بود(.)Feilden 1998
بررسی آثار معماران معاصر ژاپنی ،بهوضوح اهمیت رجوع به معماری گذشته و استفاده از
اصول و مفاهیم معماری «سنتی -آیینی» ژاپن را نشان میدهد .به دلیل وجود مفاهیمی
غیرکالبدی نظیر اوکو( ،)Okuما( )Maو میگاکور( )Miegakureدر معماری کهن ژاپن؛
معماران معاصر با انعطافپذیری بیشتری توانستهاند کالبد این مفاهیم را در آثار خود متبلور
کنند ،همچنین استفاده از کیفیتهای فضایی ادیان و آیینهای مختلف مانند :شینتو و
بودیسم(.)Pourjafar et al. 2008
شاخصهایی جهت حفظ و ارتقای ارزشهای موجود در بستر )1 :خصوصیات زمینه
تاریخی؛  )2موقعیت قرارگیری؛  )3مقیاس؛  )1شکل؛  )1مصالح و جزئیات( Shahteimori
.)& Mazaherian 2013

چگونگی مداخله زمینهگرا در
پایداری و باززندهسازی
بافتهای تاریخی با
بهرهگیری از روش چیدمان
فضا)1331( ،
تبعیت فرم از داده :معماری
زمینهگرا در عصر دیجیتال،
()1331

3

11

معصومه زارعزاده،
سارا دانشمند ،محمد
علیآبادی

محمدتقی پیربابایی،
اصغر موالئی

رویکرد طراحی شهری و منطقهای زمینهگرا ،مبتنی بر توجه و احترام به زمینههای ارزشمند
است .این امر ،طی فرآیندی منعطف و پویا با جامعنگری به ابعاد تاریخی ،فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،طبیعی و  ...به تقویت کیفیات محیطی در ابعاد مذکور و
پایداری محیط میپردازد(.)Pirbabaei & Molaei 2016
 دستهبندی معیارهای «زمینهگرایی» :الف)«جنبه فضایی»)1 :حجم :تودهساختمان در سه بعد؛ )2موقعیت :محل قرارگیری ساختمان نسبت به سایت آن و ارتباط آن
با خیابانها ،فضاها و ساختمانهای دیگر؛ )3ارتفاع :ارتفاع ثابت بین خط آسمان
ساختمانها؛ ب)«جنبه بصری»)1 :عقبنشینی :عقبنشینی بنا از خیابان برای احترام؛
)2جهتگیری :در نظر گرفتن احترام در قرار دادن قسمت ورودی نسبت به ساختمانهای
اطراف؛ )3ریتم :سازماندهی و اندازه عناصری از ساختمان که معموالً در نما تکرار میشوند؛
)1تناسب :در نظر گرفتن ارتباط بصری بین عناصر؛ )1ساختمایه و رنگ :بهعنوان
بیانیههایی برای نمایش سنتهای بومی؛ )1مقیاس :اندازه و تناسب ساختمان نسبت به
سوژههای اطراف آن؛ )1جزئیات :پاسخ به جزئیات متمایز از ساختمانهای موجود در
همسایگی.

13

بازشناسی نگرش به زمینه
در بناهای ساختهشدۀ میدان
مشق تهران در دوره پهلوی
اول)1331( ،

کاوه بذرافکن،
علیاکبر اکبری،
فرهاد تهرانی،
حسین سلطانزاده

11

زمینهگرایی در آثار معماران
غیرایرانی در دورۀ پهلوی
اول)1331( ،

سعید بابایی ،مهدی
خاکزند

 دستهبندی معیارهای «منطقهگرایی»)1 :مصالح بومی :استفاده از مصالح بومآورد؛)2ساخت بومی :استفاده از تکنولوژی ساخت بناهای گذشته؛ )3دارای عناصر منطقهای یا
ملی :استفاده از کهنالگوها؛ )1همساز با اقلیم :شکلگیری فرمی بنا بر اساس شرایط خاص
هر منطقه؛ )1هندسه و تناسبات معماری بومی :استفاده از هندسه و تناسبات پرتکرار در
پالن و نما(.)Bazrafkan et al. 2017
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 معیارهای واجد اهمیت در زمینهگرایی :الف)«عملکرد»)1 :پویایی :زمینه،شرایطی با ارتباطات پویا است(اسپیرن .)1331 ،زمینۀ معماری زمینهگرا ،متغیر و
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سیدامیر میرسجادی،
هیرو فرکیش

نگرشهای مطرح «الگوشناسی معماری» در ارتباط بستر:
«)1نگرش اقلیمی»؛ «)2نگرش شکلی»؛ «)3نگرش تاریخی -تکاملی»؛ «)1نگرش
فضاگرا»؛ «)1نگرش زیستی -اجتماعی» (.)Mirsajadi & Farkisch 2017

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.8.4

ابوالفضل
گنجیخیبری ،داراب
دیبا ،آزاده
شاهچراغی

دستهبندی «زمینه» در طرح معماری«)1 :زمینۀ بصری( : »)Visual Contextشامل
دادههایی وابسته به «اندازه ،مقیاس ،ریتم ،توده ،رنگبندی و نوع مصالح مصرفی»؛
«)2زمینۀ فرمال( :»)Formal Contextشامل دادههایی وابسته به فاکتورهای فیزیکی
ساختمان ،دادههای اقلیمی و زیستمحیطی ،ویژگیهای محلی و خصوصیات توپوگرافی؛
«)3زمینۀ انسانی( :»)Human Contextشامل دادههایی وابسته به «هویت ،فرهنگ و
اجتماع» و عواملی که در بازسازی حس نوستالژی و انتزاع فضا در سوژه انسانی مؤثر
هستند؛ «)1زمینههای دیگر( :»)Other Contextual Factorsشامل دادههایی وابسته به
«الگوهای فرهنگی -اجتماعی» و «اقتصادی»(.)Ganji Kheibari et al. 2015

ارزیابی الگوها و شناخت
فاکتورهای کالبدی تأثیرگذار
در معماری خانههای تاریخی
نیشابور جهت دستیابی به
راهکارهای طراحی و الگوی
ساخت منازل در بافت
مسکونی سنتی)1331( ،
طراحی شهری و منطقهای
زمینهگرا در مسیر سفر امام
رضا(ع) به ایران)1331( ،

12

رجعتگرا ،منطقهگرایی انتقادی و منطقهگرایی تعاملی از راهبردها و گفتمانهای غالب
منطقهگرایی در قالب رویکردهای کالبدی ،بومشناختی و معنایی به شمار میروند( Bayzidi
.)et al. 2013
معماری زمینهگرا نه تأکید بر تقلید دارد و نه مانع نوآوری و خالقیت است و پیام آن،
ضرورت توجه به محیط کالبدی پیرامون اثر معماری است که میتواند هم برای خود اثر
معماری و هم برای زمینه ،عاملی مثبت و تقویتکننده باشد(.)Zarezadeh, et al. 2015
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مسجدمحور است و رکن کالبدی و ماهوی آن ،مبتنی بدر ایدن

را در جهت جغرافیایی قبله قرار دهند ،بلکه منظدور آن اسدت

فضای عبادی است که این امر ،ریشه در آمدوزههدای اسدالمی

که همه تحوالت و مناسبات شدهر اسدالمی (حتدی مناسدبات

مبنی بر اصالت عبادت و قرب به خددا در مدتن نظدام هسدتی

غیرعبادی نظیر سکونت) باید بر حقیقتِ محور قبله که هماندا

دارد ( )The Holy Quran, Zariat: 56بددر همددین اسدداس،

عبودیت است ،شکل گیرد (جددو

شدماره Mirbagheri ( )1

کنشهای کالبدی شهر اسالمی باید متأثر از اصدالت عبودیدت

)2014, Quoted by Raeesi 2017, 63- 69
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11

نقش مهندسان آلمانی در
معماری معاصر ایران(با
تأکید بر دوره پهلوی اول
بین سالهای  1311تا
)1331( ،)1321

مرتضی
میرزاحسینی ،حسین
سلطانزاده ،فریبا
البرزی
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11

تحلیل نظریات معاصر در
مواجهه با زمینه در طراحی
معماری)1331( ،

پویان نقوی ،حامد
مظاهریان

متحرک(بهمنی و همکاران)1331 ،؛ )2ارتباط بصری با زمینه :معماری در زمینه دارای
ارتباط بصری قوی با زمینه(قدیری)1311 ،؛ ب)«كالبد»)1 :تناسبات و مقیاس انسانی:
ارزشهای کالبدی برای برآمیختگی متناسب توده و فضا برای ایجاد یک کل
استوار(توسلی .)1311 ،مقیاس انسانی(بهمنی و همکاران)1331 ،؛ )2روح مکان :روح
مکان(شولتز .)1332 ،کالبد به مثابه جامعهای برای روح مکان( ،)Heidegger 1954توجه
به ارزشها و روح مکان در وابستگی به زمینه()Fritsch 2001؛ )3ارتباط با پیرامون :طرح
در هماهنگی با زمینه( ،)Ibidتوجه زمینهگرایی به ویژگیهای خاص یک مکان و
بهکارگیری آنها در طراحی(میرمقتدایی)1313 ،؛ )1زیرساخت :توجه به زیرساخت یک
زمینه طراحی( ،)Wetzel 1962نظام ارزشهای زیرساختی زمینه ،باعث شکل گرفتن طرح
معمارانه()Le Corbusier 1927؛ ج)«فرهنگی -تاریخی»)1 :جنبه تاریخی :توجه به
ارزشها و کهنالگوها( ،)Frampton 1995جاری بودن نظام ارزشها و کهنالگوها در
اثر( ،)Fritsch 2001زمینهگرایی به دنبال رویدادهای تاریخی(توالیی)1311 ،؛ )2ارزشهای
اجتماعی :معنادهی به محیط به کمک فرهنگ و تبدیل فضا به مکان()Rapaport 1997؛
د)«طبیعت»)1 :بستر طبیعت :توجه به ارزشهای یک زمینه در طراحی ،در تقلید کامل از
طبیعت ( ،)Frampton 1995اهمیت فرآیندهای اجتماعی و طبیعت در طول سالیان در
بستر()Harvey 2005؛ ه)«معماری»)1 :نقش طراح :تأکید بر نقش طراح برای دستیابی
به مقصودی آگاهانه( ،)Wetzel 1962برخورد با زمینه وابسته به مهارت و تجارب طراح
()Fritsch 2001؛ )2طرح معماری« :زمینه» مولد طرح ( ،)Fritsch 2001زمینه یک منبع
اساسی برای طراحی( ،)Yorgancioglu 2004وظیفه طراحی ،سازگاری میان فرم و زمینه
زمینه و زمینهگرایی از دو بُعد «قیزیکی» و «انسانی» برخوردار است؛ از میان سه راهکار
اصلی مواجهه با زمینه شامل «زمینهگرایی(نوع ارتباط با زمینه :تجانس ،تعامل ،هماهنگی و
پیوستگی)»« ،زمینهگریزی(نوع ارتباط با زمینه :تمایز ،تباین ،گسستگی و بیارتباطی)» و
«زمینهستیزی(نوع ارتباط با زمینه :تعارض ،تقابل ،ناسازگاری و رودررویی)» ،رویکرد
زمینهگرایی از ابتدای تاریخ معماری همراه طراحی معماری و عموماً مالک مثبتی برای
ارزیابی آن بوده ،از مقبولیت بیشتری برخوردار است(.)Naghavi & Mazaherian 2019
استخدام باستانشناسان آلمانی ،اکتشاف ،برداشت و ثبت آثار تاریخی نظیر پرسپولیس،
خدمت باستانشناسان آلمانی در کنار سایر متخصصان خارجی برای «کمک به استفاده از
مضامین باستانی» در «معماری» (.)Mirzahosseini et al. 2019

و بینشهای معنوی باشد کما اینکه این انگارهها ،نده تنهدا بدر
بود در همین راستا ،برخی از علمدا از آیده«وَ جَعَلدوا بیدوتکم

كالبدی و عملکردی در قرآن و احادیث

قبله» ( )The Holy Quran, Yunes: 87چنین استنباخ کردهاندد

در دهههدای اخیدر ،متدون متعدددی در مدورد شدهر اسدالمی

که منظور این آیه ،این نیست که همه شهروندان مسکن خدود

منتشرشده اسدت اندیشدمندان مسدلمان کمتدر بده مطالعداتی
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مساجد ،بلکه بر سایر ابنیۀ شهر ،مؤثر و در کل متن آن جداری

 .3-2بایدهاونبایدهای «شهر اسالمی» از نظر

جدول  : 2تحلیل «شهر اسالمی»

انواع «شهر اسالمی»

()Pourjafr, Pourjafar, & Safdari 2015, 8

«شهر اسالمی» مفهومی برای معرفی شهرهایی متأثر از فرهنگ و آموزههای دینی و ارزشهای اسالمی است( Pourahmad & Mousavi

 .)2011, 1شهر اسالمی به شهرهایی اطالق میشود که در سرزمینهای دارای فرهنگ و اعتقادات نشئتگرفته از دین اسالم ایجادشده و یا
رشد یافتهاند« .شهرنشینی و شهرهای اسالمی ،دورهای مشخص و محدود(چهارده قرن پیش تاکنون) را در برمیگیرد و با کمال شگفتی بر
پهنهای بسیار وسیع در سه گوشۀ جهان و کموبیش مهم و باستانی گسترش یافتهاست .این پهنه از اقیانوس اطلس تا دریای چین ،از خلیج
گینه تا آسیای مرکزی ،از بالکان تا اندونزی و از شاخ آفریقا تا خلیج بنگال گسترده شدهاست(.»)Cumeo 2005, 14- 15
شهری است که مسلمانان هر دیار آن را تا حدودی بر اساس قرائت خود از اسالم ،منافع و فرهنگ پیشین خود(زرتشتی،
شهر
هندو ،مسیحی و  )...برنامهریزی ،طراحی ،اجرا و مدیریت کردهاند و میکنند(موجود و یا پیشنهادی).
مسلمانان
ایرانی ،هندی
و ...
شهر اسالمی

شهری است که برای رسیدن به آن بر اساس آموزههای دین مبین اسالم و نه براساس خردهفرهنگها و عرف
جوامع(جهت برنامهریزی ،طراحی ،اجرا و مدیریت) تالش شود.
شهری است که بر اساس آموزههای دین مبین اسالم و فرهنگ مشترک اکثریت مذاهب و فرق اسالمی ساکن در آن،
بهصورت جهانی و گلوبال؛ برنامهریزی ،طراحی و اجرا و مدیریت شود.

شهر آرمانی

مدینه فاضلهای است بهشتگونه ،ایدهآل و آرمانی که برای رسیدن به آن تالش میکنیم و کامالً بر اساس اصول دین
مبین اسالم و نه بر اساس خردهفرهنگها و عرف جوامع؛ برنامهریزی ،طراحی ،اجرا و مدیریت شود.

شهر امت
اسالمی
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ارکان شهر عبارتاند از :اول« :انسان» ،متشکل از
«اهل شهر» و «مدیران شهر» ،که در این زمینه(یعنی
دربارۀ انسان) اصلیترین موضوع ،جهانبینی و باورهای
انسان یا جامعۀ موردنظر است؛ دوم«:ارتباطات» ،که
ارتباط هر دو جزء موجود در شهر را موردتوجه قرار
میدهد و شامل فرهنگ ،اخالقیات ،رفتارها ،قوانین و
عُرف جاری در جامعه میشود .ارتباطات «انسان(که شهر
برای زندگی او ساخته میشود)» با «هستی (که شهر در
آن پدید میآید)» ،عبارتاند از :ارتباط با خالق هستی،
ارتباط با طبیعت ،ارتباط با اجتماع ،ارتباط با محیط
مصنوع و ارتباط با خویش (نکتۀ بنیادین در همه این
ارتباطات این است که نهتنها قبل و حین ارتباط نباید از
خداوند غافل بود ،بلکه نتیجه ارتباط نیز باید سبب تقویت
رابطۀ انسان با خداوند سبحان باشد)؛ و سوم« :کالبد
شهر» قرار میگیرد.
«بنیانهای اجتماعی زندگی شهری» در دورۀ اسالمی شامل« :محله ،انجمنهای اخوت و اصناف ،اجتماع مذهبی یا امت و دولت» بود.
«محله» ،واحد اصلی روابط اجتماعی بود و پس از آن انجمنهای اخوت و سایر انجمنهای سری قرار داشتند .محالت و اصناف از نظر
اداری کمابیش همانند یکدیگر بودند و رؤسای آنها واسطهای بودند میان «مردم» و «حکومت» .هر دو این اجتماعات بیشتر جنبۀ محلی
داشتند و قلمرو فعالیتشان دیوارهای شهر بود .مذهب و حکومت قلمرو وسیعتری داشتند و حدود فعالیتشان ،کُل مناطق شهری بود ،یعنی
شعاع عمل آنها تا مناطق زیر نفوذ گسترده میشد .از آنجا که هر محله برای خود شهرکی جداگانه بود و بیشتر اوقات کشاکش میان
محالت وجود داشت و اصناف نیز قدرت چندانی نداشتند ،مهمترین عامل همبستگی اجتماع شهری« ،مذهب» و «دولت» بود .در مواردی
که هر محله ،جایگاه پیروان یکی از فرقههای مذهبی بود ،مذهب نیز نمیتوانست یکپارچگی جامعۀ شهری را نگاه دارد .از این رو ،تنها نشانۀ
همبستگی شهری ،وجود «حکومت» بود .دستگاه قضایی نیز کمابیش با دستگاه حکومت همبسته بود و دادگاههای شهری از استقالل
بیبهره بودند .دستگاه کالنتر شهر نیز ،که اساسا برای حمایت از منافع مردمِ محالت و اصناف شهری ایجاد شده بود ،در عمل ،واسطهای
برای گردآوری بدون سر و صدای مالیاتها ،عوارض و بیگاریها بود.

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.1.8

بنیانهای اجتماعی زندگی شهری در دوره
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اسالمی()Ashraf 1975: 49

اركان شهر
()Naghizadeh 2015, 47- 48

اسالمی

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

ادبیات

«شهر اسالمی»

"Table 2: Analysis of "Islamic City

آنچه در قرآن کریم ،نهآالبالغه و دیگر احادیدث معتبدر آمدده

برای قوم سبا در شهرشان آیتی بود ،و آن دو باغستان از راست

است) پرداختهاند ( )Pourjafar 2015, 3دین مبین اسدالم ،در

و چپ محل بود ،که گفتیم رزق پروردگارتدان را بخوریدد ،و

عرصه های مختلف زندگی انسدان اصدو و معیارهدایی دارد؛

شکر بر او بگزارید ،شهری پاکیزه ،و پروردگاری آمرزنده» در

بالشک این معیارها شامل برنامهریزی و طراحدی شدهری نیدز

تفسیر المیزان آمده که منظور از «بلده طیبه» سرزمینی است پر

میشود مبانی تئوریک شهرسازی اسالمی میتواند مبتندی بدر

از چیزهای خوب برای زنددگی کدردن و «جنتدان عدن یمدین

اعتقادی در آیین مقدس اسالم باشد ( Mortada 2005,

شما کلوا من رزق ربکم» نشاندهنددۀ آن اسدت کده رزق و

 )7- 8با تکیهبر آیات قرآنکریم ،اوصاف و مال هدایی بدرای

روزی آنها ،از این دو باغ تأمین میشد ،پس به شکر در مقابل

تعریف و ساختن شهر به معنای قریه مطلوب اسدالمی وجدود

آن نعمتها مدأمور شددند ( )Tabatabaie 1948و منظدور از

دارد برخی از این اوصاف شاخص را در آیاتی همچون «آیده

«بلده طیبه» بنا بر داللدت لفظدی آیده ،شدهری اسدت از آیدات

 111سورۀ مبارکۀ نحل ،آیه  83سورۀ اعراف و آیه  88سدورۀ

خداوند که از طرفین (چپ و راسدت) در میدان بداغهدا قدرار

ابراهیم» می توان مشاهده کرد این کلیدواژگان عبدارتاندد از:

داشت همچنین باید توجه کرد کده خداوندد در آیدۀ  18سدبا

«امنیت ،اطمینان ،دین الهی(رسالت و نبدوت) ،فراواندی رزق و

فرموده است« :اشکروا له بلده طیبه و رب غفور» که بدا توجده

زراعت ،طیب ،آمن(در معندی «آمدن» را متفداوت بدا «امنیدت»

به معنای آیه ،نتیجه میشود که برای شهری که صفت «طیبده»

دانستهاند و آن را بیشتر به ایمان اهل شهر مربوخ مدیدانندد)»

بر آن قرار میگیرد ،شکر الزم است خداوند در سوره اعراف،

( )Ghorbani 2012, 22در سدددورۀ سدددبأ ،آیدددۀ  18نیدددز

آیه  83فرمودهاست«:وَ البَلَدُ الطَّیِّب یَخدرُجُ نَباتُدهُ بِدإِذنِ رَبّدهِ وَ

اصو
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اسالمی کردن و تبلور فیزیکی آموزه هدای دینی(بدهخصدو

شِما ٍ کُلُوا مِن رِزقِ رَبِّکم وَشکُروا لَهُ بَلدَه طیبه وَ رَبُّ غَفُدور::
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پیرامون تعریفی شفاف از شهر اسالمی ،شاخصسازی ،نحدوه

آمدهاست«:لَقَد کَانَ لِسَبَإٍ فی مَسکَنهِم آیه جَنَّتدان عَدن یمدین وَ
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موضوعات قابل پیجویی «شهر اسالمی» در متون اصیل اسالمی(قرآنكریم)؛ مأخذ:
()Naghizadeh 2015, 52

بازشناسی الگوها و رویههای معماری زمینهگرا در اندیشه و شهرهای اسالمی در عصر جهانیسازی

الَّذی خَبُثَ ال یَخرُجُ إال نَکِدداً کَدذلِکَ نُصَدرفُ اتیداتِ لِقَدومٍ

سپاس مدیگزارندد ( »)The Holy Quran, Eraf: 58سدرزمین

یَشددکُرونَ :و سددرزمین پددا  ،گیدداهش بدده اذن (تکددوینی)

پاکیزه و شیرین ،گیداهش بدهفرمدان پروردگدار مدیرویدد امدا

پروردگارش (فراوان و پُربار) بیرون میآیدد ،و آن(سدرزمینی)

سرزمینهای بدطینت (و شورهزار) ،جز گیاه ناچیز و بیارزش،

که پلید است(گیاهش) جز اند و بیخبر بیرون نمیآیدد (از

از آن نمددیرویددد ایددنگوندده آیددات(خود) را بددرای آنهددا کدده

طینت انسانی پا  ،باورها و ملکات و کارهای زیبا ،و از طینت

شکرگزارند ،بیان میکنیم ( Pourjafar, Pourjafar, & Safdari

پلید ،عقاید و صفات و اعما پلید برمیخیزد) ایدنچندین مدا

 )2015, 13- 14در جددو شدماره  ،8بده اصدو بنیدادین در

آیات(توحید خود) را گوناگون میآوریدم بدرای گروهدی کده

شکلگیری و تکامل شهر ایرانی-اسالمی پرداخته شده است

)Table 3: Basic principles in the formation and evolution of Iranian-Islamic city (Ardalan et al. 1976, 147 Quoted by Izadi 2019
اصول

تعریف

احساس تعلق

س اصیلِ ایرانیِ تعلق داشتن به مکان ،بر پایۀِ مفهوم «ظرف و
احسا ِ
مظروف»
استفاده از آب و سایه و نیز هدایت نسیمهای خنک ،عناصر اصلی برای
ایجاد خرده اقلیمی مطبوع در خانه و شهر ایرانی هستند.

به مکان
اقلیم

دروازه

«دروازه» بهعنوان عنصر اصلی در معماری ایرانی و طراحی شهر باید برای
ایجاد «حسِِّ ورود» و «وجود قلمرو» و «جداسازی فضاهای محصور پنهان»
از فضاهای خارجی مورداستفاده قرار گیرد.

راهها

شبکۀ راهها ،سامانۀ حرکت پیاده در اجتماع ،باید متناسب با ساختمانها و
دیوارهایی که ساختمانها را محاصره کردهاند ،شکل بگیرند.

باغچه

تقاطع

تخت

شاخصهای
بومی
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رواق

«حیاط و باغچه» ،خواه در مقیاس منزل و خواه در مقیاس اجتماع ،باید
حسی از آبادی یا «باغ بهشت» را به وجود آورد و مأمنی در گریز از شرِّ اقلیم
طاقتفرسا باشد.
«تقاطع راهها» یا خیابانها باید بهصورت فضایی متناسب با ویژگیهای
نمادین معماری سنتی ایرانی که فعالیتها در آن تشدید میشوند ،طراحی
شود.
استفاده از «تخت» ،که سنت بسیاری از فرهنگهای قدیمی است ،باید با
نیاز معاصر به جداسازی عمودی کارکردهای متفاوت و محافظت از فشردگی
شهرکهای جدید سازگار باشد.
«رواق» ،روش سهبُعدی تعدیل نفوذ نور به ساختمان است که برای استفادۀ
بیشتر از فضاهای نیمهبیرونی میتوان از آن سود جست.
«شاخصهای بومی» باید در شهرکسازیهای جدید بهعنوان «نشانههای
جهتدار» و «عالئم سرزمینی» مورداستفاده قرار گیرند.

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.8.4

جهتیابی

برای به حداقل رساندن تأثیرات آفتاب سوزان و حداکثر ساختن تأثیرات
نسیمهای خنک

تصویر

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

جدول  :3اصول بنیادین در شکلگیری و تکامل شهر ایرانی -اسالمی (اقتباس از )Ardalan et al. 1976, 147 Quoted by Izadi 2019

بازشناسی الگوها و رویههای معماری زمینهگرا در اندیشه و شهرهای اسالمی در عصر جهانیسازی

جدول  :1برخی نمودها و ساحتهای اخالقی (احترام یا زمینهگرایی) در معماری اسالمی )(Nezhad Ebrahim & Farshchian, 2014, 120
& Table 4: Some appearances and ethical aspects(respect or contextualism) in Islamic architecture (Nezhad Ebrahim
)Farshchian, 2014, 120
مؤلفه معماری

اثر گذاشته شده بر محیط و افراد

اثر اخالقی منتج شده

سلسلهمراتب حضور

ارزش نهادن بر افراد مهمان و افراد ساکن مکان معماری با توجه به سنت و مذهب
آسودهخاطر بودن افراد در مکان معماری ازلحاظ ارزشی و مذهبی
زیبایی محیط زندگی برای تأثیر بر نرمخویی و آرامش روانی افراد ساکن در مکان
معماری
ایجاد محیطی آرام و به دور از هیاهوی بیرون برای آرامش خاطر ساکنان
احترام به مقام انسان و فاخر نمایش ندادن مادیات در مقابل معنویات

محترم داشتن دیگران بر خود
آرامش روانی و فکری
نرمخویی در رفتار و کردار

محرمیت
تزئینات
درونگرایی
تناسبات

«اسالم» بهعنوان یک دین کدامالً اجتمداعی ،تمدام توجده

تعددامالت اجتمدداعی و همسددایهداری ،سددتون فقددرات امددت،

خود را بهمراتب زندگی و تحقق امت واحددۀ اسدالمی مندتآ

محسوب میشود و اصو اسالمی که شامل رواب مستحکم

شده از تعامالت مطلوب ،معطوف میدارد مقاصددِ رفتداری-

اجتماعی و همسدایگی و حفدظ حقدوق شدهروندان اسدت؛

اجتماعی کده از کالبدد انتظدار مدیرود آن را بدرآورده سدازد،

میتواند موجب ارتقاء وضعیت اجتمداعی در شدهرها شدود

برحسب میزانِ وابستگی به حوزۀ فردی و جمعی در پدنآ رده

در اسالم به «تواضب» به عنوان یکی دیگدر از تکدالیف مهدم،

طبقهبندی میشود« :خلوت ،قلمروپایی ،ابراز هویدت ،ارتبداخ

توصیه شدهاست در قرآنکریم آمدهاسدت«:وَ عِبداد الدرحمن

معنددایی بددا محددی  ،تعامددل اجتمدداعی (جدددو شددماره )8

الذین یمشون علی األری هونا اذا خاطبهم الجداهلون قدالوا

(»)Gharehbaglou, Farshchian, & Alian 2016, 1

The Holy Quran,

میشود :الف)«بُعدد فدردی» بدهعندوان یدک انسدان مسدلمان؛

 »)Forghan, 63در اسالم ،هرگونه غرور ،تکبر و خودستایی

ب)«بُعد خانوادگی» بهعنوان ندانآور خدانواده و تعلدیمدهندده

که سبب آزار عاطفی دیگر شهروندان شود؛ نفی شدهاسدت

فرزندان؛ ج)«بُعد شغلی» بهعنوان یدک صداحبهندر؛ د)«بُعدد

این ،خود ،از شاخص هدای برگزیددۀ مددنیّت و شهرنشدینی

اجتماعی» بهعنوان عضوی از جامعدۀ بدزر

اهدل خددمت و

است به تجلی «تواضب» (بده عندوان یدک ویژگدی اسدالمی)

صناعت کشور با آرمانهای بلند ملی و دینی چنین حرفدهای،

میتوان هم در رفتدار و هدم در بسدتر رفتدار یعندی کالبدد و

بیش از هر چیز به سودمندی معنوی اثر و مسدئولیت در برابدر

طراحی آن توجه کرد ساکنان محالت یک شهر ،باید نسبت

سنت اجتماعی ،تاریخی ،طبیعی و کانون همۀ آنها یعنی ذات

بدده یکدددیگر «متواضددب» باشددند ازنظددر دیددن مبددین اسددالم،

بدداریتعددالی مددیاندیشددد (

& Noghrekar, hamzenejad,

منحصربهفرد بودن ،بیهوده بودن ،تجملگرایدی ،خودسدتایی،

 )Forouzande 2009, 41سعی معماری سنتی بر آن است که

غددرور و امثددا آن چندددان مقبددو نیسددت اسددالم ،زندددگی

معنا را در خود مجسم کند تالش معمار بر این بوده است تدا

تجمالتی را سبب ضعف ،ناتوانی و انحطاخ جامعه و نشدانه

صفات انسانی در بنا را بهصورت وجودی با حیات و جاودانه

بی عدالتی می داند اسدالم بدر «اعتددا و میانده روی» تأکیدد

متجلی سازد هدف اخالق اسالمی ،رساندن نفدس آدمدی بده

مددیکنددد و امددت اسددالمی را امددت میانددهرو مددیخواهددد

آخرین افقهای انسانی است اخالق در معماری ازآنجا نمدود

( )Pourjafar, Pourjafar, & Safdari 2015, 4- 5در ایدن

پیدا میکند که مرد با کوبیدن در کوبۀ مخصو

مردان ،نشان

راستا برخدی نمودهدا و سداحتهدای اخالقدی در معمداری

میدهد که مرد ایراندی شخصدی دارای خلدقوخدوی انسدانی

اسالمی در جدو شماره  ،4ذکر شده است

است وارد هشتی میشود؛ بعد میانسرا و دیگر فضاها ،تمام

خطابشدان کنندد سدخن مالیدم گویندد (
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تواضب بدر زمدین راه مدی روندد و چدون جهالدت پیشدگان،

اخالقی اهل این حرفه و هنر در چهدار بُعدد زیدر ،محسدوب

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.1.8

سالما :بندگان خدای رحمدان آن کسدانند کده سدنگین و بدا

اخالق در معماری اسالمی ،تبیدینکننددۀ مسدئولیتهدای

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

 .2-2زمینههای «شهر اسالمی»

آرامش اعصاب و رفتار
تقویت فروتنی معنویت

جدول  : 1تأثیر هنجارهای اجتماعی اسالمی در پذیرا یا غیرپذیرا بودن افراد برای تحقق تعامالت اجتماعی( Gharehbaglou, Farshchian, & Alian 2016,

)1
Table 5: The impact of Islamic social norms on whether or not individuals are receptive to social interactions(Gharehbaglou,
)Farshchian, & Alian 2016, 1

جامعه اسالمی
نتیجه توجه به هنجار از طرف

اخالق

انجام فرائض دینی -الهی در خصوص نوع رفتار
فرد

خلق نیکو

حفظ عزت

صرفنظر از خواستههای شخصی و تالش در
حفظ عزت و احترام

نفس فروتن

اهمیت دادن به آدابورسوم «فرهنگی-
سرزمینی»

هویتمند

حسنِ معاشرت

تلطیف داشتن در نوع ارتباط با دیگر افراد
همنوع از هر طبقهای

محترم شمرده شدن توسط
افراد جامعه

عطوفت طبع

(احترام متقابل)

تعصب ورزیدن

تقید به ارزشها و هنجارهای اجتماعی جامعۀ
خود

رعایت کنندۀ حقوق
شهروندی

مسئول بودن

احساس وظیفه و مسئولیت داشتن نسبت به
دیگران و هویت سرزمینی

قابلاعتماد بودن

احترام به
سنتها

فردی که ازلحاظ اجتماع
دارای باالترین ضریب
ایجاد روابط اجتماعی و
حفظ و حراست جامعه
است و قادر به برقراری
تعامالت اجتماعی سالم در
بین جامعه خود است

این مراحل سیر اخالقیات است و بس هددف آن دور کدردن

ما زنده میکندد و شدناخت مدا از مکدان را ممکدن مدیسدازد

پلیدیها و ارزشگذاری بر خوبیهدا اسدت (Nejad Ebrahim

(جدو شماره )7

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

هنجار اجتماعی

پیامد حاصل از رعایت هنجار

خصیصه اكتساب شده

اجتماع و دین

ثمره در تعامالت اجتماعی

) and Farshchian 2014, 120جدو شماره  ،6به چکیددهای
از دیدگاه متفکدران دررابطده بدا راهبردهدای زمیندهگرایدی در

مکانی» در شهرهای اسالمی
پدیدهای که امروز با آن مواجه هستیم را شاید بتوان «مقاومت

 .1-2عوامل شکلدهنده به «هویت مکانی» در
سازمان شهر اسالمی

هویتی» نامید؛ بدین معنی کده کششدی کده از جاندب عوامدل
خارجی از قبیل حرکت به سمت مددرن شددن(یا بده عبدارت

اسالمی که ما را بهسوی در هویت مکان رهنمون میسدازد،

تالش برای امروزی جلوه دادن راهر بنا و عوامل دیگر باعدث

بهصورت «سیما و چشمانداز ،نظم فضدایی ،رویدداد ،خداطره،

شدهاند تا نوعی مقاومت در الیههای گوناگون برای بازگشدت

جهتگیری و یگانهپنداری» قابلتفکیک اسدت ( Taban et al.

و نگاهی دوباره به پیشینۀ موجود ،به وجود آیدد (

Hooshyar

 )2011, 15در خلق مکانهای بامعنا ،نقدش حافظدۀ طدراح از

 )Yousefi 2015بددرای رهددایی از ایددن مقاومددت بهتددر اسددت

محی های واجد معندا را نیدز بایدد در نظدر گرفدت بسدیاری

روشی خالقانهتر در جهت الگدوبرداری ،نده صدرفاً الگوهدای

تجربۀ مکان را نشئتگرفتده از نحدوۀ ارتبداخ بدین شدخص و

فرمی ،پیدا کرد ،راهبردهایی که هر یدک مدیتواندد بدهعندوان

محی مدیدانندد «شدناخت مکدان» در لحظدۀ حضدور در آن

فرآیندی در جهت «الگوبرداری هوشمندانه از «هویت مکانی»

صورت میگیرد که ساختار کالبدی با خصوصیاتش ،تجدارب

در بافت تاریخیِ شهرهای اسالمی» مورداسدتفاده قدرار گیدرد

ما از مکان ،خاطرهها و احساسهای وابسته به مکدان را بدرای

(جدو شماره )3
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خصوصیات مکان در بافت و سازمان یدابی شدهریِ شدهرهای

بهتر بهروز بودن یا مدد روز بدودن) ،تطدابق بدا فنداوری روز،
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اندیشۀ اسالمی میپردازد

 .4-2راهبردهای الگوبرداری هوشمندانه از «هویت
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جدول  : 1راهبردهای زمینهگرایی در اندیشۀ اسالمی از دیدگاه متفکران
Table 6: Contextualism strategies in Islamic thought from the perspective of thinkers

حس وحدت:
سنت عرفانی در
معماری ایرانی

گفتارهایی در
مبانی و تاریخ
معماری و هنر
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مهرداد قیومی بیدهندی

نادر اردالن

حسن بلخاری قهی

«وحدت وجود»:
مبانی عرفانی
هنر و معماری
اسالمی

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.8.4

پنج اصل
معماری ایرانی-
اسالمی

«)3درونگرایی» :درونگرایی در جستجوی «حفظ حریم محیطی» است که در آن شرایط کالبدی با پشتوانه تفکر،
تعمق و عبادت بهمنظور رسیدن به اصل خویش و یافتن طمأنینۀ خاطر و آرامش اصیل در درون ،به نظمی موزون و متعالی
رسیدهاست .بهطور اعم و بر اساس تفکر شرقی و در سرزمینهای اسالمی؛ «جوهر فضا» در «باطن» است و «حیاط
درونی» ،به وجود آورنده اساسِ فضا است«)2 .پرهیز از بیهودگی» :در این معماری ،تالش میشدهاست تا کار بیهوده
در ساختمانسازی نکنند و از اسراف پرهیز میکردند .این اصل هم پیش از اسالم و هم پسازآن ،مراعات میشده است؛ در
قرآنکریم آمده«:مؤمنان ،آنان که از بیهودگی روی گردانند(مؤمنون«)1 .»)3 :مردمواری (محوری)» :به معنای رعایت
تناسب میان «اندامهای ساختمانی» با «اندامهای انسان» و توجه به نیازهای او در فرآیند ساختوساز است.
«)4خودبسندگی» :معماران ایرانی تالش میکردند ساختمایه موردنیاز خود را از نزدیکترین جاها به دست آوردند و
چنان ساختمان میکردند که نیازمند به ساختمایه جاهای دیگر نباشد و «خودبسنده» باشند .بدین گونه کار ساخت با
شتاب بیشتری انجام میشده و ساختمان با طبیعت پیرامون خود «سازگارتر» درمیآمدهاست و هنگام نوسازی آن نیز
همیشه ساختمایۀ آن در دسترس بودهاست .معماران ایرانی ،بر این باور بودند که ساختمایه باید «بوم آورد» یا «ایدری»
(اینجایی) باشد«)5 .نیارش» :نیارش به دانش ایستایی ،فن ساختمان و ساختمایه (مصالح)شناسی گفته
میشدهاست(.)Pirnia 2004
اسالم دین توحید است؛ گوهر و ماهیت حقیقی این دین« ،اصل وحدانیت و یکتایی حق» است .این اصل ،بر تمامی ابعاد و
اجزاء دین اسالم حاکم و در یک کالم ،روح و حقیقت اسالم است .چنین وحدتی در تمامی ابعادِ زندگی امت اسالمی ریشه
دارد .در معماری اسالمی ،مفاهیمی چون« :غلبه ،سلطه ،سلسلهمراتب قدرت ،باال و پایین» جایی ندارند و در مقابل،
مفاهیمی چون« :همنشینی ،تکثر ،رابطه ،شبکه ،بیپایانی ،بیجهتی و همهجهتی» موردتوجه قرارگرفته است( Bolkhari
.)Ghahi 2005, 39
در هنر و معماری جامعۀ سنتی؛ اصول سنت (خود) ،الهامبخش نیروهای خالقه آدمی است .عالم شهادت ساخته شد تا
همسان عالم غیب باشد و هر چیزی در این عالم ،هیچ نیست جز رمز و نماد چیزی در آن عالم( Ardalan and Bakhtiar
 .)2001, 2- 3قرآن ،الگو و ضابطه مستقیمی برای آثار هنری ارائه نکرده ،به این اعتبار ،زمینۀ مناسبی برای خالقیت و
نوآوریهای هنرمندان ،شرایط برای تغییر در زمینه و محتوی ،متناسب با نیاز زمانی و مکانی ،در اختیار هنرمند قرار
دادهشدهاست .هنرمند ،تنها برای حفظ «سازگاری با روح اسالم» ،ملزم به پایبندی و وفاداری به اصول اساسی هنر اسالمی
است (.)Islami, 2011
«معماری اسالمی» ،برخالف معماری رنسانس ،انسان را متوجه به کارکرد هر قسمت از بنا نمیکند زیرا این امر ازنظر
اسالمی خلط بین دو مرتبه از واقعیت و بهمنزلۀ نداشتن صداقت فکری و عقلی است .در معماری اسالمی ،ماده سنگین و
بیشکل را با تزئینات گوناگون سبک میکنند و بدان حالت غیرمادی میدهند؛ چندانکه گویی بلوری تراشیده از نور است.
گویی ماده درونی آنها نه سنگ ،بلکه «نور الهی» یا «عقل خالق» است که در همهچیز منزل دارد .سه ویژگی معماری
اسالمی«)1 :تبدیل فضا از امری صرفاً کمی به امری کیفی»؛ «)2ایجاد حال وجد در مخاطب»؛ «)3ایجاد زمینه و فضایی
مساعد برای تفکر و تعقل»(.)Qayyoomi 2011, 295- 296

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.1.8

اصل افقیگرایی
در معماری
اسالمی

اصل افقیگرایی در معماری اسالمی بر پایۀ درک هماهنگی عمیق میان صورت بیانی ،مفاهیم و پیامهای معنوی ،بهعنوان
شالوده و اساس ،بازشناسی شدهاست .بهکارگیری افقیگرایی در آفرینش آثار هنری سبب میشود این آثار از هر سو ،مستقل
از جهت نمایش ،قابل خوانش باشند و ارزشهای بصری و معنایی یکسانی را عرضه کنند .این ویژگی را میتوان بارزترین
وجه تمایز اینگونه آثار با دیگر آثاری دانست که با تأکید بر محور عمودی ،نظامی جهتدار و سلسلهمراتبی را به نمایش
میگذارند (در نظام عمودی ،ارزشگذاری یکسان بر بخشها و اجزاء مختلف مجموعه در جهات گوناگون ،امکانپذیر
نیست و اجزاء دارای مفاهیم و ارزشهای متفاوتی هستند) .آنچه «افقیگرایی در هنرهای اسالمی» را از دیگر گونهها
متمایز میکند ،ریشهدار بودن این اصل ،در عمق اعتقادات و جهانبینی اسالمی هنرمند و جامعه است .این نگرش ،هنرمند
و مخاطب را به «رازآموزی و رمزگشایی» دعوت میکند؛ رازی که حضورش در آثار هنری و معماری ،موجب خلق مکان
مقدس (مکانی برای خداوند) میشود(.)Islami and Shahinrad 2012, 42- 43

محمدكریم پیرنیا

سیدغالمرضا اسالمی

متفکر

انگاره(دیدگاه)

موارد مطرحشده

جدول  :1عوامل شکلدهنده به «هویت مکانی» در سازمانیابی شهر اسالمی
Table 7: Factors Shaping "Spatial Identity" in Organization of Islamic City
عوامل شکلدهنده
پیکره و سیما
(چشمانداز
بهعنوان نماد

چشمانداز روشن ،امکان رویارویی ،ارتباط درون و بیرون ،هماهنگی شکل و پیوستگی فضایی ،وضوح ،روشنی و سادگی،
توالی و تداوم در دیدهای پیاپی ،عناصر نشانهای مشخص

هویت)
نظم فضایی

هویت
مکانی

رویداد
هویت فردی

کیفیتهای بصری و هنری،
مالحظات زیباشناختی ،ریشه داشتن،
معنایابی ،همپیوندی فضا و انسان

جهتگیری

توالی نشانهها جهت سنجش موقعیت ،وضوح مسیر حرکت

یگانهپنداری

کاراکتر مشخص مکان ،موتیفهای معنادار در پیکربندی

جدول  :1راهبردهای الگوبرداری هوشمندانه از «هویت مکانی» در بافت شهر اسالمی (با اقتباس از )Chokhachian 2015, 58
Table 8: Clever modeling strategies of "spatial identity" in the context of Islamic city (Adapted from Hooshyar Yousefi and
)Chokhachian 2015, 58

راهبرد عملگرایانه

در این روش از طراحی تالش در جهت استفاده عملی و کاربردی از مجموعه اصول و قواعدی است که از معماری سنتی استخراج
شدهاند .در این روش «بازسازی الگوهای موجود در گذشته» ،بهصورت «کپی و جایگذاری مستقیم و بدون تغییر» انجام میگیرد.
بهنحویکه بهطور کامل الگوها و المانهای موجود در معماری سنتی به شکلی کامالً عملی استفاده شوند.

راهبرد نمادین

هدف اصلی در این فرآیند« ،باززندهسازی و ایجاد دوباره تصویری از معماری سنتی» با استفاده از «المانها و ادبیات و الگوهای
سنتی» در جهت ایجاد «بناها و عملکردهای امروزی» است.

راهبرد تشابهی

در این روش طراحی؛ سعی بر این است که معماری تولیدشده« ،منعکسکننده پیشین و ارزشهای سنتی خود» باشد اما بدون
استفاده مستقیم از کپیبرداری از المانها و اشکال فرمال.

راهبرد منطقی

در این استراتژی از طراحی ،معماری هویتی بهگونهای نمایش داده میشود که «اصل و مبانی معماری سنتی» بدون الگوبرداری
مستقیم فرمی از المانها جلوه نماید .بهعبارتدیگر «قواعد طراحی» الگوبرداری میشوند نه «احجام هندسی».

راهبرد اختصاری یا
رمزی
راهبرد استعاری

در این روش از طراحی تالش بر این است که «قواعد موجود در معماری سنتی نیز دوباره تفسیر شده» و بعد از بازنگری بهصورت
«الگوهای مفهومی در کالبد بنا» اعمال شوند که این رویکرد نیز کپیبرداری هندسی را نفی میکند.
در این راهبرد ،طراح بهطور عمدی طرح را از «اصول و مبانی سنتی» جدا ساخته و بهنوعی تالش در به «نمایش گذاشتن تجربیات
شخصی و یا امروزی از هویت در معماری» است.

توان خردورزی و قدوای عقالندی طراحدان امدروز ،بایدد

موجود ،فرصتهای بیشتری را پیش رو دارند تا بتوانندد آثدار

بیش ازپیش ،از محددودیتهدای دسدتوپدا گیدر و باورهدای

خالقانه و نابتری را به وجود آورندد و بدهطدور آگاهانده در

نادرست در معماری فاصله بگیدرد تدا بتواندد خدود را هرچده

معمدداری و شهرسددازی نددوین ایرانددی تأثیرگددذار باشددند

بیشتر درگیر مباحدث و مطالعدات فرهنگدی کندد ایدن بداور،

()Hooshyar Yousefi & Chokhachian 2015, 58- 59

دادههای بومی به معمداری قابدلقبدو در سدطو بدینالمللدی

 .1زمینهگرایی و روشهای طراحی وابسته به زمینه

دستیافت( )Lim, 2004بهعبارتدیگر معمداران امدروزی ،بدا

 .3-1معماری واكنشگرا به زمینه

پدیشزمینددههدای فرهنگددی و باورهددای متفداوت بددا امکانددات

عنددوان «معمدداری واکددنشگددرا بدده زمیندده» ترجمدده عنددوان
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امروزه به ضرورتی تبدیلشده تا بتدوان بدا اسدتفادۀ منطقدی از

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.8.4

راهبردها

توضیح

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

خاطره

تجانس بصری -عملکردی ،نظم ادراکی ،گروهی دیدن عناصر همخوان ،محصور کردن فضا ،ایستایی و پویایی ،مقیاس و
تناسب ،قلمرو ،ترکیب ،فضاهای متباین
سلسلهمراتب فضایی ،باورهای فردی و اجتماعی ،نیاز ،حضور در مکان ،شناخت مکان
مکانهای فردی در کنار مکانهای جمعی ،گسترش مفهوم «خود» ،خودانگیختگی ،امنیت عاطفی و کالبدی

بازشناسی الگوها و رویههای معماری زمینهگرا در اندیشه و شهرهای اسالمی در عصر جهانیسازی

جندداب آقددای دکتددر بددذرافکن متددرجم کتدداب«مقدددماتی بددر

ترکیددب « »Contextبدده مفهددوم «محددی اطددراف ،شددرای ،

روشهای طراحی» ،تحت عنوان«واکنشهایی به بستر» ترجمه

محی زیست ،پسزمینه» و یا «تنظیماتی که معنای یک رویدداد

کردهاند و همچنین دکتر رضایی نویسدنده کتداب «آنالوطیقدای

یا واقعه» را مشدخص و روشدن مدیکندد و پسدوند « »Ualبدا

طراحی» ،ایشان نیز با عنوان«واکنش به بسدتر» ترجمده و بیدان

مفهوم کلی «از نوع ،مربوخ به ،داشدتن فدرم و یدا شخصدیت»

کردهاند اما «معمداری واکدنشگدرا بده زمینده» یدا «روشهدای

تشکیل یافتهاست زمینهگرایی بر زمینمداری و پیوند بدا فضدا

طراحی وابسته به زمینه» چیست؟ در پاسخ به این سؤا ازنظر

تأکید دارد و با در پیامِ بسترِ خود شکل میگیدرد و درواقدب

یورماکا؛ زمینهگرایی و منطقهگرایی ،واکنش به زمیندهای اسدت

پیامی را که بستر معماری و شهری به او انتقدا مدیدهدد ،بده

که طرح ،در آن شکل مدیگیدرد او بدر ایدن بداور اسدت کده

عینیددت مددیرسدداند و طراحددی مددیکنددد

(Hashempour,

زمینهگرایی شیوۀ دیگر یافتن راهحل طراحی بر اساس مدتن و

) Nezhadebrahimi, & Yazdani 2018, 109زمینددهگرایددی

زمیندده اسددت کدده در آن دیدداگرامهددای انتزاعددی دربددارۀ

بینشی فلسفی است که هر رویدادی را بهمثابه عملدی الینفدک

ریختشناسی محی  ،ترسیم و تالش مدیشدود بدا ترکیدب و

از زمینددۀ موجددود و تدداریخی مسددتمر و مددداوم مددیدانددد و

کالژ آن ها ،طرحدی ندو بدا همدان خصوصدیات محلدی پدیدد

رویکردی کارکردی و بنیادگرایانه دربداره حقیقدت و معندا در

آید( )Jormakka 2017, 60- 62در معنای کلی میتوان گفدت

نظر گرفته میشود ریشۀ استعاری زمینهگرایی «عمل در زمینه

که آغاز زمینهگرایی« ،محله» است اما زمینهگرایی در دو جهت

( »)Act in contextاست مال و معیار حقیقدی زمیندهگرایدی

خُرد و کالن بس مییابد زمینهگرایی در «مقیداس کدالن» بده

«کارِ موفق یا عمل مؤثر» است ( J.Fox, 2008, 55 Quoted by

«منطقهگرایی» میرسد و در «مقیداس خُدرد» بده حدا وهدوای

 )Pirbabaei & Molaei 2016, 108برخددی از اندیشددمندان

«درونی بنا» میرسد اما وجه جهانی منطقهگرایدی نیدز از حدد

معتقد هستند که «طراحیِ زمینهگرا» با توجده بده «ارزشهدای

منطقه فراتر رفته و بُعدی جهانی مییابد و به «معماری پایدار»

یک زمینه» به دو شیوه صورت میگیرد که عبدارتاندد از)1 :

میرسدد ()Sayyadi, Maddahi, & Mohammadpour 2011؛

محاکات (حکایت گدری) و تقلیدد کامدل از طبیعدت و زمینده

بدینسان معماری زمینهگرا خود را اگرچه عمیقاً در مکان فرو

(اُرگانیک)؛  )1ارزیدابی ارتبداخ فیزیکدی و توصدیفات فُرمدا

میبرد اما حضور خود را تا دوردستها تا شهرها و کشدورها

(پیادهسازی ارزشها و کهناُلگوها در قالب فدرم) (

تا جهان و کیهان برمیافدرازد تمرکدز ایدن پدژوهش نیدز ،بدر

et al. 1992 Quoted by Babaei and Khakzand 2019,
 )176بر اساس این تقسیمبندی ،اولین مورد« ،زمینه» را مولدد

زمینهگرایی در تفکر و اندیشه اسالمی است

و شکلدهندۀ تمامیت یک اثر میداند و دومین مورد ،بهعنوان
یک «مکان» بسترساز ایدههای معین ،بر اساس شبکۀ ارزشهدا

 .2-1الگوی «زمینهگرایی»
سدداختار کلمدۀ فارسددی «زمینددهگددرا» متشددکل از ترکیددب واژۀ
«زمینه» ،به معنی «طرح ،پیکدره ،گَدردَه ،پشدتوانه ،مایده اعتبدار
( »)Dehkhoda 1998بهعالوه پسوند «گدرا» بدهعندوان صدفت
فاعل ساز است معاد انگلیسی واژۀ «زمیندهگدرا» در فرهندگ

(مجموعه ارزشهدای موجدود) عمدل مدیکندد (

Frampton

 )1995نظریهپردازان زمینهگرایدی ،ایدن موضدوع را در چهدار
بُعد «کالبدی ،تاریخی ،اجتماعی -فرهنگی و زیسدتمحیطدی»
بررسی میکنند (جداو شماره  3و )11

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.8.4

Gregotti

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

« »Responses to Siteاز کتاب یورماکا گرفته شددهاسدت کده

همین واژه اسدتفاده مدیشدود سداختار واژه « »Contextualاز

آریانپور »Contextual« ،است کده در متدون تخصصدی نیدز از
] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.1.8
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جدول  : 3انواع زمینهگرایی (اقتباس از )Tavallaei 2002; Pirbabaei and Molaei 2016
)Table 9: Types of contextualism (Adapted from Tavallaei 2002; Pirbabaei & Molaei 2016
نوع

متعهد
به

گرایش

میزان و نظم رابطه اجزای شهر در طول زمان

نوسنتگرایی
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معانی ،ارزشها و اهداف مشترک

اجزای شکل شهر را به واژهها تشبیه کردند .گرچه هر یک از
واژهها بهتنهایی واجد معنی است اما زمینه ،یعنی کلمات قبل
و بعدازآن نقش مهمی در درک معنی آن دارد .بنابراین
هنگامیکه عناصر از هم متمایز ،به هم بپیوندند تا یک هدف،
غایت یا معنی را برسانند ،انسجام حاصل میشود .در این
دیدگاه برای دریافت معنی به «فرهنگ» مراجعه میکنند که
به نوبۀ خود میان مردم ،مشترک است .پژوهشگران برای
«فهم» این معنی سعی دارند خود را به جای مردم فرض
کنند و از دریچۀ دید آنها به شهر بنگرند .فهم مکان به فنونِ
«مشاهدۀ مشارکتی ،انجام مصاحبهها و تکمیل
پرسشنامهها» وابسته است (.)Tavallaei 2002, 42

معنیشناسی

زمینهگرایی اجتماعی -فرهنگی

در «معنیشناسی» ،شکل شهری متنی است که باید تفسیر
شود؛ شهرسازان برای آنکه در شکل شهر ،انسجام ارتباطاتی
ایجاد کنند ،بهنوعی آنالوژی یا تشبیه روی آوردهاند و «الگوهای
شهری» را به «زبان بصری» تشبیه کردهاند« .منطق اجتماعی
فضا» نشان میدهد که طراحی یک شیء دستساختۀ انسان
منطق خاص خود را دارد .این شکلگیری در چند مرحله
انجامشده است )1 :در مرحلۀ اول «اهداف عملکردی» در نظر
بودهاست و «عناصر یا مصالح» در قالب یک شکل به یکدیگر
متصل شدهاند تا یک «هدف» کامالً تعریفشده یا مجموعهای
از اهداف ،تحقق یابد )2 .پس از انجام این کار ،بُعد دوم ،یعنی
«سبک» ،به آن اضافه میشود .منظور این است که «تزیینات»
یا «تغییر شکلها» میتوانند اهمیتی بیش از کاربردهای عملی
به دستساختهها بدهند و به عرصۀ «هویت فرهنگی» یا
«معنی» وارد شوند (.)Tavallaei 2002, 41

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.8.4

زمینهگرایی با تاریخ ،فرهنگ و اجتماع پیوند دارد؛ ازاینرو،
مفهوم مکان را جایگزین واژۀ فضا میکند .مکانها کلهای
انسان -محیطی محسوب میشوند که ازنظر زمانی ،ماندگار
هستند و روح جامعه را در ویژگی تاریخی -جغرافیایی سیمای
شهر عینیت میبخشند .زمینهگرایی تاریخی ،ویژگیهای
تاریخی را در نظر میگیرد و به مکان و جوهرۀ تاریخی آن
توجه دارد .ازاینرو« ،سنت» را محترم میشمارد اما برای
آنکه «گذشته» برای «حال» قابلاستفاده باشد ،به «سنت
زنده» رجوع میکند« .زمینه تاریخی» به خاطر دنیای از قبل
موجود ارزشها و خاطرهها اهمیت مییابد« .خاطره بصری»
قادر است در طول فضا و زمان پیوندهایی ایجاد کند
(.)Tavallaei 2002, 42

سنتگرایی

زمینهگرایی تاریخی

به اعتقاد صاحبنظران «کوالژ شهر»؛ در شهر سنتی« ،بناها»
زمینه هستند و «فضاها» اشکال متصلبههم و الگوی
درهمبافتهای از تناوب فضایی را نمایان میسازند .در «کوالژ
شهر» ،روش ترکیب ویژگیهای «فضایی -شکلی» شهر سنتی
با شهر معاصر و ترکیب نوع آرمانی و زمینۀ تجربی سنتی
موجود ،در دو مرحله انجام میشود :الف) در مرحله اول ،فرآیند
طراحی مبتنی بر روش قیاس است و از طریق تجرید و تحلیل
شکل -زمینه ،ابتدا الگوها و خصوصیات هر حوزه را مشخص و
سپس ویژگیهای حوزههای مجاور را تعیین میکنند .ب) در
مرحله استقرایی ،فرآیند طراحی بهصورت انتخاب یا تحمیل نوع
آرمانی به زمینه انجام میشود (.)Tavallaei 2002, 38
سنتگرایی از سیمای شهر گذشته الهام میگیرد و بر این باور
است که توسعۀ جدید باید با محیط پیرامون رابطۀ تنگاتنگی
داشته باشد .کانون تفکر آنان ،متوجه محیط شهری است که
برای مردم مأنوس باشد (.)Tavallaei 2002, 38
گرایش جدیدی که برای طراحی شهرها از جنبش «حفاظت
تاریخی» الهام گرفت و «سنت» را الهامبخش اندیشههای نو
قرار داد ،نوسنتگرایی است .نوسنتگرایی(Neo-
 )Trditionalismبه اهداف اجتماعی نظر داشته است و بازگشت
به نهادهای قدیمی عرصۀ عمومی آگورا ،معبد یا ورزشگاه را به
دلیل فایده و اهمیت فضایی آنها در حیات اجتماعی مهم
شمرده است(.)Tavallaei 2002, 39

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

شکل کل از قبل موجود

کوالژ شهر

زمینهگرایی كالبدی

در زمینهگرایی کالبدی طراح نهتنها خود شیء بلکه رابطه
متقابل آن را با سایر اشیای موجود در زمینه ملحوظ میدارد؛
زیرا معتقد است که «شکل بناها» بر اشکال مجاور و نزدیک
آن تأثیر میگذارد .در تکمیل عناصر این رویکرد ،رابطه بناها
و فضاها را باهم در نظر میگیرند .در آنها طراحی شهری
مجموعهای از اصول برای ایجاد رابطه متقابل یا پیوند میان
ساختارهای چندگانه شهرهای معاصر از طریق طراحی
تکهبهتکه و در مقیاس خُرد است(.)Tavallaei 2002, 41

دیدگاه

زبانشناسی
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)Table 10: Components and sub-components of a variety of contextualism(Hashempour, Nezhadebrahimi, & Yazdani 2018
نوع

مؤلفهها

شبکه دسترسی
(معابر و گرهها)

عرض معابر و درجهبندی شبکه دسترسی سواره
نسبت عرض به ارتفاع در معابر
الگوهای سلسهمراتبی در شبکه دسترسی سواره
الگوهای سلسهمراتبی در شبکه دسترسی پیاده
الگوهای سلسهمراتبی در محل اتصال شبکه سواره و پیاده
الگوهای سلسهمراتبی در محل اتصال شبکه سواره و گرهها
الگوهای سلسهمراتبی در محل اتصال شبکه پیاده و پیاده
مصالح و کفسازی معابر و شبکههای دسترسی

گرهها و میادین باز شهری
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زمینهگرایی كالبدی

فضا
(فضای مابین)

زیرمؤلفهها

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.8.4

جدول  :11مؤلفهها و زیرمؤلفههای انواع زمینهگرایی ()Hashempour, Nezhadebrahimi, & Yazdani 2018
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ظرفیتهای محیطی
طراحی اکولوژیکی

عالوه بر سه زمینۀ فوق ،زمینه طبیعی یا زیستبوم نیز
بهعنوان یکی از زمینههای موردتوجه طراحان و برنامهریزان
بوده است .بشر ازآنجاکه جزئی از طبیعت است حتی اگر اراده
کند ،قادر نخواهد بود هرگز از طبیعت چشمپوشی کند.
سازگاری با زیستبوم طبیعی ،بسترِ اصلی طراحی فضای
شهری پاسخده است .توجه به یکپارچگی اکولوژیکی و
ریشههای اکولوژیکی از رئوس زمینهگرایی زیستمحیطی
است (.)Behzadfar et al. 2005, 67

بومگرایی

زمینهگرایی زیستمحیطی

در «زبانشناسی» ،معماری زبانی است که «شهر» ،متن آن
است .این مطالعات در زمرۀ تحقیقها در زمینۀ قیاسهای
ساختاری است که «ساختار زبان» را با «ساختار شهر» تطبیق
میدهند؛ به نظر آنها ،رابطه میان اجزای شکل شهر یا کلمات
برای تشکیل سلسلهمراتبی از کلها یا جمالت باید بهگونهای
باشد که مخاطب به لحاظ تولید معنی اقناع کند .زبان نمیتواند
متشکل از اجزای پراکنده باشد؛ انسانها واژهها را که جملهها را
میسازند ،واژه به واژه ترجمه نمیکنند بلکه کل جمله را
میخوانند و از طریق رابطۀ متقابل واژهها است که معنی
وسیعتری از آن را درک میکنند .مهمترین چیزی که معنی را
میسازد «نشانه» نیست بلکه کل گفته یا بیان است که در
ترکیببندی آن نشانه واردشده است ( King 1996 Quoted by
.)Tavallaei 2002
معماری «بومی یا سرزمینی» میتواند به هر نوع معماری که به
یک مکان خاص تعلق داشته باشد ،گفته شود« .معماری بومی»
بهعبارتدیگر معماری سادهتر ،مردمیتر و درمجموع ،معماری
محسوب میشود که جوابگوی نیازهای قشر عام مردم است
) .(Rapoport 1969: 1- 4نامهای دیگر «معماری بومی»:
معماری ناشناخته ،معماری سُنتی ،معماری مردمی ،معماری
عامیانه و معماری بدون معمار است« .معماری بومی» ،بدون دارا
بودن سبک و بهدوراز فرم و «مدل» خاص ،خصیصۀ بدیههساز
بودن را حفظ کرده است.
رویکرد اکولوژیکی بهزعم «ایان مک هارگ» ،در کتاب
«طراحی با طبیعت» در نظر دارد کیفیتهای ذاتی یک مکان را
کشف کند و به کار گیرد ( .)Trancik 1986: 98زمینهگرایی
اکولوژیک همانا احترام به «ظرفیت محیطی» مورد مداخله و
چرخۀ کامل حیات ساختمان و مجموعههای ساختمانی است
( .)Golkar 2008, 108- 109همچنین احترام به طبیعت و
عناصر طبیعی در آیات و روایات متعدد دین اسالم تأکید شده
است (.)Pirbabaei & Molaei 2016, 112

سنت زمینه

111

نیازهای انسان

│

مقیاس انسان
آناتومی و سیستم بدنی انسان
نیازهای زیستی
نیازهای امنیتی
نیازهای اجتماعی
نیاز به خودشکوفایی
نیاز به احترام
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زمینهگرایی اجتماعی -فرهنگی

اکولوژی انسان

عناصر نشانهای خاطرهساز ،نقاط مکث و تأکید
کاااربریهااا ،فعالیااتهااا و رویاادادهای :مراسم ماذهبی ،ویاژه و اعیااد و جشانهاا/
«فرهنگی ،سیاسی ،ماذهبی ،اجتمااعی ،اعتراضات مردمای /گاذران اوقاات فراغات/
تعامالت چهره به چهره
اقتصادی ،روزمره زندگی ،تفریحی»

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.8.4

کاربریها،
فعالیتها و
رویدادهای
فراموششده
گذشته
فیزیولوژیک انسان

الگوهای عملکردی

زمینهگرایی تاریخی

الگوهای موجود در
شکل شهر گذشته

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

نحوۀ تداخل توده و
فضا

الگوهای کالبدی

نما و جدارههای ابنیه

کلیت حجم ابنیه معماری

توده
(کالبد معماری و
فضای پُر)

منظر طبیعی در فضا
منظر مصنوعی در فضا
سبک و تاریخ ابنیه
مقیاس و ارتفاع
دانهبندی ،تراکم و نسبت فضاهای پُر و خالی احجام
تناسبات کلی احجام
نوع و جنس
مصالح
رنگ
بافت
نحوه ترکیب مصالح
خط آسمان
خط کف
بازشوها و ورودی
تقسیمات ،خطوط نمای جداره و ریتمهای افقی و عمودی
بازی نور و سایه بر روی نماها
جزئیات اجرایی
آرایههای تزئینی
کاربری ابنیه
عقبنشینی ابنیه نسبت به معابر
تقسیمبندی قطعات زمین
جهتگیری ابنیه
فاصله بین ابنیه
دیدها ،سکانسها و چشماندازها به عناصر منظر و تودهها
سنت مقدس(سنت دینی  +سنت نبوی)
سنت مجرب
سنت افسانهای
بستر «طبیعی» توپوگرافی محدوده /نشانههای طبیعی /عناصر سبز /عناصر طبیعی مؤثر در شکل بافت/
دیدهای ویژه
شهر گذشته
مشخصات کالبدی و شکلی توده و فضا در گذشته
بستر
«انسانساخت» اجزای شهر گذشته و نحوه ارتباط آنها
شهر گذشته
میراث تاریخی بهجامانده با تاریخچه تاریخی خاص آن مکان و نام مکان

بازشناسی الگوها و رویههای معماری زمینهگرا در اندیشه و شهرهای اسالمی در عصر جهانیسازی

فرهنگ انسان

کلیماتولوژی

مشخصات اقلیمی زمینه

درجه حرارت
نور خورشید

باد و جریان هوا

هیدرولوژی
ژئومورفولوژی

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.8.4

بارش
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زمینهگرایی زیستمحیطی

رطوبت هوا

معانی معانی اشکال و پدیدهها
معانی حاصل از روابط بین پدیدهها
ایدئولوژی ،باورها ،ارزشها و جهانبینی
دین و مذهب
کنش و حاالت و رفتارهای انسان
واکنش روابط متقابل اجتماعی
ارتفاع از سطح دریا
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
میانگین حداقل و حداکثر درجه حرارت در سال ،در ماه ،در شبانهروز
موقعیت خورشید
زاویۀ حرکت خورشید در فصول
شدت تابش خورشید
تعداد روزهای آفتابی در سال
تعداد روزهای یخبندان در سال
رطوبت مطلق
رطوبت مخصوص
رطوبت نسبی
فشار بخار
انواع باد بادهای تجاری
بادهای غربی
بادهای قطبی
بادهای موسمی
بادهای محلی
نسیمهای دریا و خشکی
جهت وزش بادهای غالب در فصول سال
سرعت وزش بادهای غالب در فصول سال
فشار وزش بادهای غالب در فصول سال
تعداد دفعات وزش بادهای غالب در فصول سال
نوع بارندگی غالب
میانگین حداقل و حداکثر بارندگی در سال ،ماه و شبانهروز

آبهای جاری سطحی
آبهای زیرزمینی
شکل ناهمواریهای زمین
جهت و مقدار شیب زمین
جنس خاک
پوشش گیاهی غالب

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.1.8
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 .4-1شاخصهایی جهت حفظ و ارتقای ارزشهای موجود در معماری زمینهگرا
جدول  :11شاخصهایی جهت حفظ و ارتقای ارزشهای موجودِ «بستر» در معماری زمینهگرا (با اقتباس از )Shahteimori & Mazaherian 2013
Table 11: Indicators for preserving and enhancing the existing 'context' values in contextual architecture (Adapted from
)Shahteimori & Mazaherian 2013
عوامل موردتوجه
توضیح
شاخص

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09
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مصالح و جزئیات

شکل

مقیاس

موقعیت قرارگیری

112

│
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 خصوصیت یک مکان از عوامل بسیاری همچون تغییرات طبیعی و مهم در سطح زمین (توپوگرافی) ،عناصرمشخص در منظر طبیعی مکان ،زمان و سبک بناها ،مقیاس و شکل بناها ،خیابانها و الگوهای سلسلهمراتب
دسترسی ،مصالح ،تکنیکهای ساختمانی و جزئیات اجرایی ،رابطۀ فضاهای پر و خالی و بازی نور و سایه بر روی
نماها و تناسبات بازشوها ،دیدها ،چشماندازها و خطوط آسمانی ،ناشی میشود.
 كاربریهای غالب و موجود در منطقه :عملکرد ساختار پیشنهادی جدید نهتنها نباید سبب تضعیف کاربریهایموجود شود بلکه باید ضمن سازگاری با کاربریهای موجود ،آنها را تقویت کند.
 هر زمینه تاریخی دارای هماهنگی مشخصی در عقبنشینیها ،جهتگیریها ،تقسیمبندیها و فاصلۀ بین بناهای عقبنشینی ،جهتگیری،تقسیمبندی ،فاصلهبندی،
موجود است.
 موقعیت قرارگیری ساختمان جدید باید منظر طبیعی موجود و دیدهای بااهمیت را محترم بشمارد .ویژگیهای فضای پُر و خالی ،دید وبااهمیت طبیعی ،همچون شکل طبیعی دریا و درختان کهنسال ،ضمن قرارگیری ساختمان جدید باید حفظ و امکان چشمانداز ،عناصر شاخص
طبیعی ،منابع
تخریب منابع باستانشناسی شناختهشده در طول ساخت ،باید به حداقل برسد.
باستانشناسی
ارتفاع ،حجم ،تراکم،
 مقیاس یک بنا ،عاملی نسبی است و به اندازه ظاهری یک بنا در ارتباط با بناهای مجاور آن بستگی دارد .ازاینروطراحی جدید باید مقیاس غالب در زمینه ارزشمند(شامل :ارتفاع ،حجم ،تراکم و دانهبندی منطقه) را تشخیص دهد و تناسبات ،دانهبندی ،دید و
چشمانداز
بهصورت سازگاری با آن منطبق شود ،بهطوریکه بناهای ارزشمند مجاور را تحتالشعاع قرار ندهد و از ارزش دیدها
و چشماندازهای بااهمیت نکاهد.
سبک ،خط آسمان،
 فرم کلی ،جرم ،حجم ،تناسبات و آرایش بخشهای مختلف یک بنا ،شکل آن را تشکیل میدهد .طراحی جدیددر یک زمینۀ ارزشمند باید با شکل غالب بناهای مجاور سازگار باشد؛ شکل بنای جدید نیازی ندارد که از بنای سازگاری و تمایز ،فضای
واسط ،بازتعریف
مجاور خود کپیبرداری کند اما باید بهصورت مناسبی با آن در ارتباط باشد« .خط آسمان» ممکن است نقش مهمی
در تعیین خصوصیات بناهای مجاور داشته باشد ،بنابراین ضمن در نظر گرفتن مقیاسی سازگار با خط آسمان موجود ،خصوصیت ،روحیه مکان
نه روحیه زمان،
فرم طراحیهای جدید باید با خطوط آسمان غالب در زمینه هماهنگ باشد و آنها را تقویت کند.
همخانوادگی احجام،
 آنچه مهم است یافتن رابطهای بین ساختار جدید و زمینه ارزشمند به صورتی پیوسته است .بدین منظور ایجادارتباط نزدیکتر طراح با استفادهکنندگان با بهکارگیری «نمادهای آشنای فرهنگی» ،میتواند به این موضوع مهم ،نمادهای آشنای فرهنگی،
ویژگیهای بصری نما
کمک کند.
مانند :در ،پنجره
رنگ؛ جنس ،مقیاس،
 سازگاری ساختمانهای جدید در «پوستۀ بیرونی» آنها بسیار مهم است .مطمئناً انتخاب مصالح خارجی مناسب،به درکی از سازگاری مصالح پیشنهادی در ترکیب ،مقیاس ،مدول ،الگو ،بافت ،رنگ و درخشندگی آنها وابسته بافت و ترکیب مصالح؛
سایه و روشن؛
است .در یک مکان با خصوصیات ثابت ،اغلب ،مصالح ساختمانی و دامنههای رنگی غالبی ،مخصوصاً در جزئیات و
درخشندگی؛ جزئیات
تزئینات ،وجود دارد .ازاینرو طراحیهای جدید باید مصالح و رنگهایی که بهصورت محلی و در بناهای مجاور
اجرایی؛ آرایههای تزئینی
استفادهشدهاند را تشخیص دهند و از مصالحی با ترکیب رنگهایی که هماهنگی
بیشتری را با بناهای مجاور سبب میشود ،استفاده کنند.
 مصالح پیشنهادی الزم نیست که عیناً شبیه به مصالح بنای تاریخی باشند ،بلکه آنها باید هماهنگ باشند وبهعنوان یک مرجع استفاده شوند اما از طرف دیگر نباید آنقدر متفاوت باشند که نسبت به بنای تاریخی ،برجسته،
محسوب شوند و دید را از بنای تاریخی منحرف کنند.
 «آرایهها ،بافت بصری و تداعی» حاصل از آن ،غالباً روش مطمئنی برای ایجاد رابطۀ بصری سازگار میانساختمان است .ازاینرو جزئیاتی که نقش مهمی در خصوصیات منطقه دارند ،باید مشخص شوند .این جزئیات
میتوانند در طراحی بناهای جدید الهامبخش باشند و بهعنوان مبنا برای طراحیهای جدید در نظر گرفته شوند اما
نباید عیناً از آنها کپیبرداری شود.

خصوصیات زمینه تاریخی

فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی
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تصویر  :2دیاگرام الگوی زمینهگرایی در اندیشه و شهر اسالمی
Fig. 2: Contextualism pattern diagram in thought and Islamic city

در بازشناخت یک اثر معماری سه گونده فضدای متفداوت در

ذهنی خود ،رمزگشایی یا رمزشکنی میکندد او پیدام را از راه

تقابل با یکدیگر به میددان مدیآیندد :الدف) فضدای فرهنگدی

تأویل کدها میشناسد این کدها ،ریشه در رواب اجتمداعی و

شخص سازندۀ بنا ،ب) فضای فرهنگی شخصدی کده بده بندا

فرهنگی جامعۀ مصدر خود دارند مؤلف و مخاطدب ،هدر دو

مینگرد و ج) فضای فرهنگی شخصی که یافتههای ارهارشده

مقید به زمینه و شرایطی هستند که معمداری در چدارچوب آن

از سوی سازنده و استفادهکننده از بنا را به بستر نقد میبدرد و

وضعیت پدید آمده است معنای هر متن همواره از مدتنهدای

بر مبنای شناخت و بینش شخصیاش نسبت به بنا ،هدر آنچده

از پیش موجود آنکه به غیاب راندهشدهاند ،دریافت میشود

میگذارد بهمنظور تأویل هر الگو نیاز بده دسدتیابی معیارهدای

فرآیندهای طراحی که توس «معماران باتجربده و دارای فکدر

زیباشددناختی و معناشددناختی موجددود در مکددان -زمددان هددر

صحیو» ساخته میشود؛ یکی از راههای دستیابی به ریشههای

متن(معماری) اجتنابناپذیر است زیرا مؤلف ،هر مدتن را بدا

اجتماعی و فرهنگی جامعۀ معاصر است ،زیرا این پروژهها ،از

توجه به قراردادها و در حیطۀ ادبیات جامعۀ خود ،رمزگدذاری

الگوهای ساده و پردوامی تبعیت میکند که از فرهنگ ،عقاید،
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را از ماهیت اثر درمییابد ،برای شخص چهدارمی بده نمدایش

ازاینرو برای در کاملتر از موضوع ،توجه به الگوها و
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 .4تحلیل و بحث

میکند؛ گیرندۀ پیام نیز متن را با توجه به آموزههای رمدزین و

طبیعت و روشهدای زنددگی جامعده سرچشدمه گرفتدهشدده

جهانیسازی(یکسانسازی) بهمنظور دستیابی به منشدأ واحدد،

است؛ که تبدیل این عوامل به «الگوهای معماری» بایدد بدرای

اصو راهنما و رهنمودهای اجرایی ،جهت اسدتفادۀ طراحدان

مردم تشریو و آنچنان عمل شود که اصدو سداده و پدردوام

به منظور طراحی ساختمانهای جدید در زمینهها و بافتهدای

خودبهخود زمینۀ طرحهای معمداری شدود و کدار از تفدنن و

ارزشمند شهرهای اسالمی است؛ زیرا «شکلهدا و قالدبهدای

نوآوری مغشوش و بازی با فضاها و امکانات محددود جامعده

آینده در ارتباخ با گذشته ،زاده خواهند شد و اصو پُدردوام و

به دور باشد هدف از این پژوهش ،تحلیل الگوها و رویههای

تکرارشوندۀ گذشته باتجربه و بیدنش جدیدد ،صدورت ندوین

«معماری زمینهگرا در اندیشه و شدهرهای اسدالمی» در عصدر

خود را خواهند یافت»

زایندۀ زشتی میداند؛ هر آنچه که از سدر انگشدتان انسدان بده

مراتب متعالی وجود بود و از منبعی ملکوتی ارتزاق میکدرد و

منصه رهور میرسد ،تجسمی از شخصیت پنهدانی و تبلدوری

آیینۀ آن صورت حقیقی بود که خود ،ماوراء صدور محسدوب

از وجود روحانی وی است به تعبیر دیگر میتوان گفدت کده

میشد و هنرمند در چنین جامعهای ،همچدون «ندی» بدود کده

زیبددایی و شددکوه هنددر گذشددتگان ،نتیجدۀ حلددو معنویدت و

«نِیزننده» در آن مدینواخدت« :مدا چدو نداییم و ندوا از مدا ز

باورهای دینی و اتصا بدا حقیقدت اسدت و ایشدان ،بدر ایدن

توست /ما چو چنگدیم و صددا از مدا ز توسدت(مولوی)» بدر

«اتصا » مواربتی در خور و شایسته داشتند آنچه که قابل ذکر

اساس دیدگاه پژوهشگران حوزۀ معمداری اسدالمی در ایدران،

است تمامی روشها و شیوههدای معمارانده در «زمینده» در

هنرمند ،هنر خود را وسیلهای برای ابراز وجدود و بیدان نفدس

شهر اسالمی که به صورتهای «کالبدی ،تداریخی ،فرهنگدی،

نمیدانست زیرا «سخن» مهم بود نه «گویندده آن» ،بده همدین

اجتماعی و » اتفاق میافتد در یکسو و در سوی دیگر فهدم

دلیل ،هنرمند این آثار «گمنام» میماند حاال بدرای احتدرام بده

بینش شکلدهنده به ایدن ندوع معمداری و شهرسدازی ،حدائز

چنین زمینهای باید خدود را آمدادۀ قرارگدرفتن در آن محضدر

اهمیت است؛ بینشی که هم «توانمندی شهر» و هم «شکیبایی»

کرد ،منظور ،بیشتر ،تأکید بر مبانی نظدری اسدت کده در پدس

آن ،در چهرۀ شدهر و در رفتدار شدهروندان ،قابدل شدناخت و

بینش عرفانی معمار و هنرمند ایرانی بوده است
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«فرهنگ دینی» ،روح زیبا را زاینددۀ زیبدایی و روح زشدت را

سنجش است صورت هنر اسدالمی ،محملدی بدرای شدناخت
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گنجیخیبری ،ابوالفضل ،داراب دیبا ،و آزاده شاهچراغی  1834تبعیت فرم از داده :معماری زمینهگرا در عصر دیجیتا ماهنامه علمی انجمدن

شاهتیموری ،یلدا ،و حامد مظاهریان  1831رهنمودهای طراحی برای ساختارهای جدیدد در زمیندۀ تداریخی نشدریه علمدی هنرهدای زیبدا-
معماری و شهرسازی 41 -13 :)4(17

شریفشهیدی ،محمد ،محمدرضا بمانیان ،و مهزاد یالپانیان  1837نقش پژوهش در فرآیند آموزش طراحی معماری فصدلنامه علمدی هویدت
شهر 31 -31 :)1(1
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118 -67 :)18(18
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فیلدن ،برنارد ملشیور ،و یوکایو یوکیلتو  1836مدیریت در محوطههای میراث جهانی (راهنمای مددیریت در محوطدههدای میدراث فرهنگدی
قاسمی ،حاکم  1836آیندهنگاری تمدن نوین اسالمی دوفصلنامه علمی آیندهپژوهی ایران 1 -1 :)1(1
قرآنکریم  1831ترجمه مهدی الهی قمشه ای تهران :سازمان چاپ و نشر
قربانی ،رحیم و همکاران  1831شاخصهای معماری و شهرسازی اسالمی مرکز بررسدیهدای راهبدردی ریاسدت جمهدوری و پژوهشدگاه
بینالمللی المصطفی(

) ،تهران

قرهبگلو ،مینو ،و مسعود ناریقمی  1834الگوواره دانش روانشناختی محی در تعامل با اندیشه اسالمی فصلنامه علمدی-پژوهشدی معمداری
اسالمی 83 -13 :)1(8

قرهبگلو ،مینو ،امیرحسین فرشچیان ،و زهرا محمدعلیان  1838تأثیر و تأثیرات تعامالت اجتماعی بر خلق مکان در معماری اسدالمی ماهنامده
شبا (مطالعات هنر و علوم انسانی) 3(1و13 -1 :)3
قیومی بیدهندی ،مهرداد  1831گفتارهایی در مبانی و تاریخ معماری و هنر تهران :انتشارات علمی و فرهنگی،
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جهان) ترجمه پیروز حناچی تهران :انتشارات دانشگاه تهران

آیندهپژوهی ایران 161 -141 :)8(1
مرتضی ،هشام  1837اصو سنتی ساختوساز در اسالم ترجمه ابوالفضل مشکینی و کیومرث حبیبدی تهدران :انتشدارات مرکدز مطالعداتی-
تحقیقاتی شهرسازی و معماری
انتشارات آذرخش
میرباقری ،سیدمحمد مهدی  1838هنر ،دین ،تجدد ،گفتارهایی در مبانی هنر قم :انتشارات کتاب فردا
میرزاحسینی ،مرتضی ،حسین سلطانزاده ،و فریبا البرزی  1833نقش مهندسان آلمانی در معماری معاصر ایران (با تأکید بدر دورۀ پهلدوی او
بین سا های  1814تا  )1811ماهنامه علمی باغ نظر 71 -88 :)78(16

میرسجادی ،سیدامیر ،و هیرو فرکیش  1838ارزیابی الگوها و شناخت فاکتورهای کالبدی تأثیرگذار در معماری خاندههدای تداریخی نیشدابور
جهت دستیابی به راهکارهای طراحی و الگوی ساخت مناز در بافت مسکونی سنتی فصلنامه علمی پژوهشهدای معمداری اسدالمی
31 -71 :)4(4

نژاد ابراهیمی ،احد ،و امیرحسین فرشچیان  1838رابطه اخالق و فناوری در معماری برای جامعده اسدالمی فصدلنامه علمدی پدژوهشهدای
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بازشناسی الگوها و رویههای معماری زمینهگرا در اندیشه و شهرهای اسالمی در عصر جهانیسازی
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83 -84 :11 تخصصی طراح
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