
 

 "مفهوم معماری سنتی و نگرشی بر آن"

 معماری سنتی چیست؟

ای رایج و محبوب است که در گذشته در هر منطقه یا ناحیه معماری سبکی از معماری سنتی

 .بوده است

 .هاستی مصالح کاربردی در ساختمان و چگونگی عملکرد آندر این سبک، توجه بیشتر درباره

های جهان بوده ترین معمارینقصشده، یکی از بیایرانی که در گذشته انجام می معماری سنتی

 .است

ای چنین زیرا در این سبک از معماری، بدون استفاده از هیچگونه وسایل و ابزارآالت پیشرفته

 .شدهای با ظرافت و جذابی ساخته میخانه

 .گرفتندحتی طراحان امروزی هم از آن الهام می

شد، به نوعی تجلی و نمایی از فرهنگ جامعه در آن زمان که استفاده می ایرانی معماری سنتی

 .آن زمان بوده است

اند و ها نداتشتهتوجه زیادی به نمای بیرونی خانه معماری سنتی معماران و طراحان قدیمی، در

 .ها بودبیشتر تمرکزشان روی طراحی داخلی خانه

 .رودت که زمان گذشته را دربر گرفته و به سوی جلو پیش میسبک سنتی روشی اس
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 :اصول معماری سنتی

 جا و گونه بیهودگی و شکوه بیربرد مقیاس انسانی و پرهیز از هرواری: کامردم

 .فایدهبی

 اند آنچه که معماران گفتهگیری از امکانات و مصالح محلی و بسندگی: بهرهخود

 .و پرهیز از هر گونه وابستگی و نیاز

 ها و معیارهایی که تناسب پیکره و کالبد بنا را از لحاظ درستی، پیمون: اندازه

 .کرده استاستواری و زیبایی تضمین می
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  درون گرائی: این اصل بویژه در منازل مسکونی که همیشه مورد توجه مردم

 .اند که چهار دیواری اختیاری باشدش داشتهاین سرزمین بوده و خو

 های بیش از نیاز که باعث هدر رفتن مصالح و کنج و نیاز: پرهیز از کاربرد اندازه

 .شده استباال بردن هزینه می

نقش حیاتی ایفاء  سنتیمعماری  در …عالوه بر اصولی که ذکر شد عناصری چون آب، نور، باد و

 .اندکردهمی

 

 :شناخت معماری سنتی

و پیدایش  سنتی معماری ایران انقطاع فرهنگ سنتیمعماری  یکی از مسائل مهم در شناخت

های جدید معماری و شهری است که غالبأ با فضاهای سنتی کامال متفاوت هایی از فضاگونه

 .هستند
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اند و بسیاری از های شکلی و بصری اندیشیدهزیرا بسیاری از معماران بیش از هر چیز به پدیده

 .اندمسائل، مباحث و نکات فرهنگی، تاریخی و اجتماعی را به اندازه کافی مورد توجه قرار نداده

 :سنتیمعماری 

هر شکل و به هر  قبل از پیدایش تکنولوژی و مصالح جدید ساختمانی در تمام نقاط کشور و به

های متمادی رفت که در طی سالیان دراز و قرنکیفیت نوع معماری افقی و با هویت بشمار می

 .های فنی ویژه خود را داشتمصالح و شیوه

 .نمود و به موقع و کامال ارزنده و منطقی و با شکوه بوداین نوع ساخت و ساز بومی بسیار بجا می

 .ف و برخوردار از مقیاس انسانی دارای همان ارزش و اعتبار استهنوز هم بعنوان یک معماری شری

دهد که به رغم کثرت و تنوع و پیچیدگی بناها، اصول و مفاهیم و تحلیل معماری ایرانی نشان می

 .اندهای مختلف در این معماری بکار گرفته شدهالگوهایی در طول زمان به گونه

بیشتر بر تعالی اصولی و مفاهیم و الگوهای جدید در  نتیجه بدست آمده که تکامل معماری ایران

 .جریان نوعی فعالیت هوشمندانه و ماهرانه معماری استوار بوده است

توان در معماری امروز ایران نیز به همان اصول و مفاهیم و الگوها پرداخت و ، میبا پذیرش این امر

 .دآنها را در جریان یک فعالیت خالق تکامل بخشید و پیش بر

با بررسی و تحلیل الگوهای تاریخ معماری ایران و عناصر اصلی تشکیل دهنده آنها این نتیجه 

 شود،حاصل می

 .اندکه این عناصر و الگوها اگر چه هر یک در دوره معینی از تاریخ معماری این سرزمین خلق شده
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تی مستقل از زمان های بعدی، تکامل و پاالیش یافته و دارای هویلکن با حضور ممتد در دوره

 .اندشده

کنند که شأن تجریری یافته و دارای و یا یک عنصر در معماری ارائه می الگو مفهوم عامی را از یک

 .تصویر ذهنی و حامل بار خاطره عاطفی است

بدون هویت و  Modernism ها و مکاتب معماری، معماری دوران نهضتبکبا نگرشی بر سایر س

 .بدون گذشته تاریخی و ریشه فرهنگی قادر نیست که پاسخگوی باورهای فرهنگی مرز و بوم باشد

 

 :های معماری سنتی ایرانالمان

 .معماری بومی و سنتی ایرانی برای سازگاری یافتن با شرایط اقلیمی متفاوت است

 .های فراوانی را به کار گرفته استنوآوری و خالقیت
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 ایرانی سنتی هایی از معماری پایدارهای زیرزمینی آب نمونهها و مخازنها، بادگیرها، یخچالقنات

 .است

 :از است عبارت های بنیادی معماری ایرانیاز جمله ویژگی

 .شناسی، تقارن و عدم تقارن، مینیمالیسمبرونگرایی، تناسبات همگون، انسان

ایرانی مورد  سنتی معماری در درک بصری در جهان همچنین نور طبیعی به عنوان عامل کلیدی

 .استفاده قرار گرفته است

های کاربردی معماری با نور است وحدت از جنبهمراتب، مرکزیت، تعادل و  مفاهیمی نظیر سلسله

 .ای از آسمان، خورشید، بهشت و حقیقت در این سبک استو نور استعاره

 .ها سبب خنک نگاه داشتن هوا شده استاستخرها و فوارهدر مناطق مرکزی ایران با اقلیم گرم، 

تنها سبب بازتاب نور شده بلکه به عنوان عنصر تزئینی است که بر روی محورهای بصری آب نه 

 .تاکید دارد
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 :نقش اقلیم معماری سنتی

های محلی شکل در جهان مبتنی بر نیازهای محلی، مصالح بومی و سنت سنتیمعماری 

 .گیردمی

 .یابدمعماری بومی بر اساس گذر زمان تکامل می

 .بافت محیطی، فرهنگی، فناوری و تاریخی در معماری بومی نقش حیاتی دارد

های هوشمند طراحی هستند که در خالل فرآیند ی ویژگیهای سنتی در برگیرندهتمانساخ

 .تاریخی و تطبیق آن با شرایط اقلیمی و عملکردهای اجتماعی شکل گرفته است

تکنیک ساخت و ساز این سبک بر اساس خالقیت و دسترسی به مصالح ساختمان شکل گرفته 

 .است
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هایی از بامبو و چوب ساخته شده ای گلی با اندود گچ و سازهاین سبک در جهان عموما از دیواره

 .است

 :بومی معماری سنتی یا

های ساخت و آوری داده مربوط به روشها در رابطه با شرایط اقلیمی محلی جمعآوری دادهجمع

 .ساز و مصالح ساختمانی سنتی

 .ساختمان های طراحی سنتیی ویژگیتجزیه و تحلیل در رابطه

 .های شرایط اقلیمی و سنتیسازی مدل اجرایی از ساختمان با استفاده از دادهایجاد و شبیه

بینی سنتی و پیش های بومیهای دیجیتالی برای ارزیابی عملکرد ساختماناستفاده از مدل

 .های جایگزینپیامدهای و گزینه

ها و غیره بایستی مبتنی بر ها، بامجرهها، پنساخت اجزای اصلی ساختمان نظیر دیوارها، درب

 .های کارشناسی محلی باشدداده

معماری  آوری شده مبتنی برای بایستی بر اساس اطالعات جمعو مصالح بومی و تناسبات سازه

 .شکل گرفته باشد سنتی

یط ها با هدف سازگاری با شراآوری داده در رابطه با الگوهای سنتی مسکن و انواع ساختمانجمع

 .اقلیمی

 :روستا معماری سنتی

انتخاب  گیری، طراحی معماری ساختمان وعواملی نظیر مشخصات سایت، بافت روستا، جهت

 .مصالح از اهمیت خاصی در معماری سنتی روستا برخوردار است
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با توجه به کاربرد مصالح و روش  ی انرژیآسایش حرارتی و مصرف بهینه سنتی معماری در

 .ساخت سنتی بسیار با اهمیت است

 .کم هزینه است روستا های سنتی در معماریتکنیک

رگانیک است در نتیجه طرح معماری نامنظم شکل گرفته و برای حیاط مرکزی در بافت روستاها ا

ها فرم منظم هندسی بایستی در ابتدا مدنظر باشد و سپس چیدمان اتاق های سنتی روستاییخانه

 .و سیرکوالسیون

 .پیرامون حیاط مرکزی در نظر گرفته شود

 .نمای ساختمان سنتی مانعی در برابر شرایط ناخوشایند اقلیمی است

 :ویژگی معماری سنتی

 دهدسنتی بخش مهمی از میراث فرهنگی را نشان می معماری. 

  های متفاوتی است که زندگی به های کلیدی گروهسنتی یکی از نشانهمعماری

 .آنها نفوذ کرده است

 اختار اجتماعی یک منطقه گره خورده های زندگی و سسنتی با شیوه معماری

 .است

  سنتی با شرایط طبیعی منطقه سازگار استمعماری. 

 سنتی، پویا است معماری. 

 سنتی ذاتاً به میراث فرهنگی نامحدود وابسته است معماری. 
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 سنتی به طور کلی هیچ منبع یا سرچشمه خاص یا فردی ندارد معماری. 

 ساخته شده است های سنتیسنتی با تکنیک معماری. 

  باشدسنتی، پایدار میمعماری. 

 باشدسنتی به خودی خود، درسی برای معماری معاصر می معماری. 

 اشدبسنتی میهای معماری استفاده مجدد از مصالح، یکی از ویژگی. 

 

 

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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