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چکیده اطالعات مقاله         
 روستاها کالبدی مفاهیم از مهمی بخش ها کهروستا کالبدی و جغرافیایی طبیعی، بستر حاضر حال در 

شده  سبب مسئله گیرند؛ ایننمی قرار توجه مورد های جدید، چندانطراحی دهند درمی شکل را

یکدیگر مشابه اکثر مناطق کشور در روستایی جدید هایبافت ای،های زمینهتفاوت علیرغم است

زوال و نابودی قرار گیرند؛  درمعرض بافت روستا، توسعه در روستاها بسیاری از منسجم شوند و ساختار

 خصوصیات بارزی آنها، شخصیت کالبدی از و نمانده مصون وضعیت این از نیز شمال ایران روستاهای

معماری در موجود مفاهیم به توجه و شناخت بدون و ناهمگون صورتی به بافت جدید، و نمانده باقی

 محیط کالبدی را در پی داشته است. هدف اصالت نابودی فرسایشی، روندی با طراحی شده که منطقه،

جامعه  با را شباهتش و را متمایز کرده روستا کالبد که مفاهیم و معیارهایی است این پژوهش، استخراج

 برای و بوده کارگشا و مفید بسیار ایزمینه هایارزش درک و فهم این مسیر، در آشکار نماید. همسان

شوند،  بنابراین در بخش اول مفاهیم اصلی پژوهش می تلقی مهم جدید، بسیار الگوی به شدن نزدیک

ا گرهای معماری روستایی زمینهشامل زمینه، روستا و معماری روستایی بررسی شده و در نهایت ویژگی

 0گرایی، ارائه شده است؛ در بخش دوم بـا انتخـاب رویکرد زمینهو معیارهای قابل بررسی از دیدگاه 

شهرستان آمل(، به سنجش و ارزیابی -های روستای بلیران )واقع در استان مازندراننمونه از میان خانه

دهد که های روستا پرداخته شده است.  نتایج این پژوهش نشان میاین مفاهیم و معیارها در خانه

هترین تواند بباشد و میی روستایی زمینه گرا، قابلیت تطبیق با کالبد روستا را دارا میهای معمارویژگی

ها گیری از این ویژگیبهره ترین الگو برای دستیابی به معماری در این منطقه باشد؛ بنابراین باو مناسب

 گذشته معماری تدادام در که ای از معماری وجود دارددستیابی به گونه و معیارهای بررسی شده، امکان

توسعه در صحیحی و منطقی جریان محیط، هایو پتانسیل امروزی امکانات کمک با و شده واقع

 نماید.ایجاد می بافت کالبدی
.گرایی کالبدیزمینه زمینه، روستا، معماری روستایی، مفاهیم و معیارهایها: کلید واژه
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 علی الحسابی و نجفی /...بازخوانی مفهوم زمینه در راستای 

 

  مقدمه
سییهی کهن  ،ه عنوان هکی از عرسهآثیر کیلبدم ،ه جی مینده از ،یفت هیم هوگراهی مصویرم ،ی طبیصت )،ی تنوع هیم ر 

ام است که حسی قوم از مفهوم مکین را در هر ،یننده اهجید کرده   تصی هرم پیهدار ،یشویر   منحصر ،فردشین( پدهده

 :،خو،ی اهنگونه ،یین کرده است( اهن تصی هر را 303: 0311رسیند که سهراب سپهرم )هشت کییب  در ذهن ،ه ثبت می

 هیهی چه ،لند دشیهیهی چه فراخ     کوه

 آهد!در گلسیینه چه ،وم علفی می

 گشیم:من در اهن آ،یدم  پی چیزم می

 پی خوا،ی شیهد 

 پی نورم  رهگی  لبخندم...

 چه دهی ،یهد ،یشد  کوچه ،یغش پر موسیقی ،ید.

ضیح در آمده  سورت ،ومى در آن ،ه تو ست که کیفیت هك مکین هی محیط ،ه  سیی  ،ه عنوان جیهی ا سیمه  ر  ست ) ا

اساات؛ آن ه که   تصلق انسااین ،ه محیط طبیصی   ساایزگیرم کیلبد ،ی محیط  میهرانه در آن انصکیس هیفیه ( 77: 0333

سیی را پدهده ست  ،نی،راهن ،یدهد  نه تنهی تیرهخام منحصر ،فرد جلوه میر  ه زمینه توجهی ،  ،لکه جغرافییم مکین آن ا

م نوآ رم که ،ه شاادت در تصیرب ،ی محیط   جرهین طبیصی   محیط   تحویل عنیساار نیهویهوند در طراحی ،ه ،هینه

م ر سییهی در حیل حیضر تلفیق   ترکیب شوند. خینه،یشند  تهدهدم جدم ،رام توسصه ر سیی محسوب میر سیی می

سنیی   خینهن سییهی  ست   نه خینه یهویهند  نیمیوازن   نیهوخوانی از خینه ر  شهرم ا ست  هصنی نه خینه  شهرم ا م 

سنیی  ،لکه پدهده سییهی  ست. از اهنر  مفهوم خینهر  ست که ام نوظهور ا شده ا سییهی ،ه مفهومی انیزاعی تبدهل  م ر 

ام از تحوالت اقع ،رخی ر سااییهیم می  میکت کیرهکیتورگونههی داشاات در  توان درک ملووس   درساایی از آنکویر می

هی  ،ی رهی   مصینی حیسل ام از ارزشم ر سییهی امر زم مجووعه ،سییر پی یدهم درحیل گذار اهران هسیند خینهجیمصه

شسیه ست که هر د  ،ه نحوم نیموز ن کنیرهم ن سیوین   کسنت   مدرنییه ا شسین خشت آجر    یه گل اند. کنیر هم ن

سااند مرمر   قلوه سااند محلی  تیر آهن   الوار جنگل   ،ه طور کلی مصاایلح   مواد ساانیی   مدرن م یلی اساات که 

شکیر می سنت   مدرنییه را آ ضیت  ضیدهی   تصیر ضلی  ت سیی فهم زمینه ،رام ،یزخوانی 33: 0331کنند )فی (  در اهن را

 ر د.می یهی   اهجید هك کلیت هکپیرچه در طول زمین ،ه شویرهیم مهم در توسصه کیلبدم ر سیمحیط  هکی از ضر رت

سیی ،ی لحیظ نوودن اهن نکیه که خینه   سپس مفهوم ر  در اهن پژ هش  ا،یدا مفهوم زمینه   ر هکردهیم مخیلف آن   

رداخین ی پهیم اسلی جهت فهم کلیّت ر سیی است  ،ررسی شد  در ادامه تالش گردهد ،هکی از مؤلفه مم ی،هر سییهی ،ه 

 هیم ر سااییهی در گذشاایه ،ه کیر ،ساایه شااد در تحلیل کیلبدم اهن خینه هی ،کیر گرفیه،ه مفیهیوی که در طراحی خینه

 هیم آهنده ،هره گرفت.شود تی ،یوان از آنهی ،ه عنوان الگوهی در طراحی

هت  حییت وسااصه   هدا،هبود کیفیت مسااکن ر سااییهی در جهت کنیرل  ت مهی در کشااور ،ه مساا له،ی شاار ع نگرش

ر ساایی   مسااکن مطر. شااد. ،ه طور منطقی  طراحی   مداخله در ،یفت   کیلبد ر ساایی ،ی  مر سااییهی دقت ن ر در ،یره

شهرمطرحی ،ی شنیخت  نوعی گوراهی   ،یراههمطیلصه    صیدمنوی ،د ن  شکیف اقی ست که  اجیویعی موجود  -ر م ا

سکونیگیه سییهی در مقی،ل نو،ین  سگرم را،رم   هوکیران  مونههیم ر  ست )ع  شهرم آن خود حیکی از اهن مطلب ا

سیخراج ارزش در .(073: 0314 سیی ا شکلهیهی که میاهن را ست در  سییر ،ی ،یه گیرم مصویرم مورد توجه قرار گیرند ،

ست ،دهن ترتیب ،ی ،هره سییهی زمینهاهویت ا سییگرا   تطبیق آن ،ی کیلبگیرم از مصییرهیم مصویرم ر  توان ،ه می د ر 

سیخییرم منطقه ،ی گونه صیت  شخ شده   در عین حفظ  شیه  اقع  ست هیفت که در امیداد مصویرم گذ ام از مصویرم د

خلق الگوهیم سکونیگیهی جدهد  گیمی ،لند در مسیرم سحیح در پیسخ ،ه نییزهیم جدهد در ر سییهی ،رداشت. ،نی،راهن 

 پرداخیه شده است:هیم اسلی زهر در اهن پژ هش ،ه پرسش

 گذارند؟ثیرت هیم ر سییم در د ران مصیسر هیم ر سییهی در  طراحی خینهچه مفیهیوی در محیط -
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هیم ر سااییهی در تر در طراحی خینهتوان از مفیهیم موجود در مصویرم ر سااییهی جهت خلق محیطی مطلوبآهی می -

 عصر حیضر ،هره گرفت؟

گراهی کید ،ر ر هکرد زمینههی ،ی ت هیم ر سااییساایزم خینهیزندران در مصیساارچه عنیساارم در مصویرم ر سااییهی م -

 توانند موثر  اقع شوند؟می

 گراهی در مصویرم ر سییهی چیست؟هی   مصییرهیم زمینهترهن شیخصمهم -

  و پیشینه پژوهش نظری مبانی
 است.   ر سیی مورد توجه قرار گرفیه در پیشینه تحقیق د  مفهوم اسیسی زمینه

سی ن رهیت زمینه شنیخت   ارزهی،ی هوهت کیلبدم "گراهی در مقیلهگراهی   منطقهمهیی میرمقیداهی ،ه ،رر مصییرهیم 

سیزم پرداخیه   آن "شهرهی شهر شرهح مصییرهیم ارزهی،ی هوهت کیلبدم در حوزه مصویرم    سیر   ت هی را پیهه ن رم تف

(. اکبرم   07: 0333اساات )میرمقیداهی    هوهت کیلبدم را ارائه نوودهاساات.   در نهیهت مصییرهیم ارزهی،ی دانساایه 

له قی نهتبیین ر ش"ام تحت عنوان هوکیران در م ،ه تصرهف  "گراهی در مصویرم اهرانگراهی   منطقههیم طراحی زمی

ی هساایند گراهی که  اکنشاای مساایقیم ،ه ،ساایر طراحگراهی   منطقههیم طراحی چون زمینهزمینه   هو نین ر ش

سپس ،ی  ست.  شوندم از د رهپرداخیه ا شهر انیخیب ،نیهیهی ارز هیم زمینی میفی ت )از د ره پهلوم ا ل تی ،ه امر ز( از 

سیهی ر هکرد مصویران در اهن شنی سصی در  سبت ،ه زمینه   هو نین ت ثیر تهران   شیه در اهن د ران ن پذهرم زمینه گذ

 له اسلی اهن پژ هش است )اکبرم   هوکیران  گراهی مس گراهی   منطقهکرد زمینهاثبیت تویهز ،ین د  ر ه،نیهی را دارد. 

له 307: 0311 قی هین در م ویرم"(. نقوم   م یهر نه در طراحی مص ،ی زمی صیسااار در مواجهه  هیت م یل ن ر ،ه "تحل   

یجه ،ه دساات آمده ،ندم  تجزهه   تحلیل ر هکردهیم مواجهه ،ی زمینه جهت ،کیرگیرم در طراحی ،وده اساات. نیدساایه

ینه م ،ه زمد رم از افراط   تفرهط  توجه توأ کید ،ر اسولی شیملت حیکی از آن است که در ن رهیت مورد ،ررسی  ضون 

(. نقوم   11: 0313 گراهی هساایند )نقوم   م یهرهین  جیم   تدا م  مدافع ر هکرد زمینهتیرهخی   مصیساار  حفظ انساا

سبت زمینه"گراهییین را،طه مصویرم ،ومی   زمینهتب"ام تحت عنواندر مقیلهکیینی  سی ن ،ومی  گراهی   مصویرم،ه ،رر

دهند که توجه ،ه ا،صید نی،ع مکیوب در اهن پژ هش نشاااین میاسااات نییهح تحلیل م در ا،صید مخیلف زمینه پرداخیه

گردآ رم شااده دانساات. هرچند توان ،ه عنوان هك  هژگی آشااکیر در هوه ن رات نیگون زمینه در اهن مصویرم را میگو

سرفیً ست    سبی ا سوی ،یهد گفت اهن  هژگی ن سه ،ی مصویرم ر ن نقطه مقی،ل مصویرم که از آن ،ه عنوا -در مقیم مقیه

سنجش قرار داد )نقوم   کیینی  شود می،ومی هید می سی،ی  نیز 70: 0313 توان میزان اهن  هژگی را مورد  (. علی الح

شی ،ه عنوان  ضید هی تفیهم؟شه"در پژ ه سیی  ت سی عوامل عوده ،ر ز چیلش هی   عدم توازن میین محیط "ر   ر  ،ه ،رر

ن وی در ساایزمین فضاایهی هع جوصیت  مهیجرتهیم ،ی ر هه  ،یپرداخیه   عدم تصیدل در توز هیم شااهرم   ر سااییهی 

ست  نیهنجیرم ست. از دهدگیه ا  ذک ترهن عواملهیم اجیویعی  فرهنگی را از مهمسرزمین  تصرب ،ه محیط زه ر کرده ا

هیم منیطق در چهیرچوب هی    هژگیرهزم جیمع توسااصه فضاایم اجیویعی   اقیصاایدم ،ی در ن ر گرفین ظرفیت،رنیمه

ر   ر ساایی   اهجید تصیدل در شااه شااهرم ،ه عنوان پیسااخی ،رام مفیهیم توسااصه هکپیرچه   هویهند نقیط ر سااییهی  

سه شهرمعر سییهی    سی،ی   هیم زندگی ر  ست )علی الح شگران در کییب حفیظت   37: 0333 ا ش (. حنیچی   کو

رهزم   طراحی ،یفت ،یارزش ر ساااییهی هیم ،ی ارزش ر ساااییهی  ،ه چگونگی تبیین ر هکردهیم ،رنیمهتوساااصه در ،یفت

سیی    هژگی ست ،ه ارائه تصرهفی از ر  ست. از اهن ر  نخ شده ا  رات زندگی امر زهیم زندگی در آن   نیز تغییپرداخیه 

ضی  کیلبد    سورت عیم  ف سییهی ،ه  سییهیین پرداخیه   در پیهین کییب نیز  نکیتی در مقیم منشورم ،رام مداخله در ر  ر 

 (.043:0311هیم ،یارزش ر سییهی  ،یین شده است )حنیچی   کوششگران  سیخییر ،یفت

مورد مطیلصه: ر ساااییم (آن ،ر مصویرم ر ساااییهی ثیر ر ند جهینی شااادن فرهند   ت "کرهوی   هوکیران  در مقیله 

سیین سیین کرد ست.  هکی از خینه")گلیپه  ا سییهی در نیم قرن اخیر پرداخیه ا سی ر ند تحوالت مصویرم ر  هیم ،ه ،رر
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هیم مصویرم سنیی دست آمد. سپس   هژگیام از فرهند محلی ،هسیزم   خالسهم مخیلف شبیهر سیی در چهیر د ره

شی از اهن مصویرم  مدرن    سبب پییمدهیم نی ضیهی خینه  سیخییر ف شین داد که تغییر در  شد. نییهح ن سیهی  شنی هی 

 ن هیهی از سیخییر آن ،دتغییراتی در کیرکرد   الگوهیم رفییرم شده است. ،ی تغییر در کیرکرد هك خینه  ،خش هی ،خش

سیفیده مینده که در گذر زمین آن ،خش هی ،ه کیرکرد دهگرم اخ ست ا شده ا سیخییر خینه حذف  شده هی از  صیص داده  ی

 (.703: 0313 )کرهوی   هوکیران  

 پژوهش روش
است. ر ش مورد اسیفیده  تحقیق میهیت   سیخییر ،ی سوهه د  تنگیتند   ارتبیط در پژ هش   مسئله ،ی مواجهه ر ش

سیفیده از ر ش کیفی نوونة موردم -در اهن تحقیق ر ش توسیفی ست   ا سنیدم  تحلیلی ا ست.   منی،ع  میدانی -)ا ( ا

فضیهی )مشیهده   ،رداشت میدانی(  -گردآ رم اطالعیت در آن عبیرتند از: منی،ع اسنیدم )مبینی ن رم(   منی،ع کیلبدم

سییهی  سیی   مصویرم ر  سلی پژ هش هصنی زمینه  ر  ست ،صد از مطیلصه مفیهیم ا اطالعیت ن رم  مطیلصیت میدانی  ،ی ا

سییم ،لیرا سییم مورد پژ هش  مصییرهیهی از قبیل: جیذ،هن جوعر  ست. دالهل انیخیب ر  شده ا هیم محیطی   آ رم 

 رم آم ر سیی  کیفیت حییت در ر سیی مد ن ر ،وده است. سپس ،ی اسیفیده از اطالعیت جوعطبیصی ر سیی  قدمت ا،نیه

سییم ،لیران ،ی کوك جدا ل  شیهدات میدانی  مصویرم ر  سل از م سی قرار گرفیه شده حی شده  مورد ،رر تحلیلی تهیه 

 است. 

 فهم زمینه

،ه مصنیم در هم ،یفین    CONTEXEREرهشه گرفیه   فصل آن  CONTEXTUSاز  اژه التین  (CONTEXT)زمینه 

 (.331: 0311در هم تیفین است )اکبرم   هوکیران  

اد ،ی ،قیه چیزهی ،رام خلق هك کلیت توساایف آمیخیگی هك پدهده /  ضااصیت /  اقصیت /ر هدتوان در همزمینه را می

 .هدداسطالحی است که تولید هك چیز را از طرهق ترکیبی از هوه ر هدادهی / شراهط نشین می "زمینه"کرد. در نییجه  

،ه عنوان پساساااطال. زمینه هو نین می ند  هی هك توا هی موقصییی که هك عول  زمینه  محیط  چیرچوب  ر هدادهی 

ضصیت را احی سلی که در پس زمینه  سبیت ،ی ر ا شود. ،ه گفیه ن ست تصرهف  ست که گراهی نهفیه طه کرده ا ست اهن ا ا

ست. هر دانش ،ه زمینه ست که ،ی آن در ارتبیط ا ست  ،ه عبیرت دهگر  زمینه  کلیدم ،رام درک هر دانش ا اش مر،وط ا

ر هك هی ،ی ر ا،ط قوم دکنند. اگر ،خشپیدا می هیم مر،وطه  قطصیت در هك کلییی مصنی،ی تقوهت ارتبیط هکپیرچه ،خش

کند. ،نی،راهن اهن نکیه ،رجساایه اساات که را دشااوار می "کل"هی  سااحبت کردن در مورد کلیت قرار ،گیرند  غیبت آن

خود اهن کل مورد توجه    0نیپذهر   جدا نشدنی از کل هسیند. ،نی،راهن زمینهدهنده کل  ،خشی جداهی عنیسر تشکیل

شکیل میر ا، ست که کلیت آن را ت ست قی،ل ذکر .(Nesbitt,1996: 296) دهدطی ا گراهی دامنه که ،گوهیم تفکر زمینه ا

سییر گسیرده توان ،ه شیئی جدا مقییس در اهن مفهوم است  هوینطور که نوی مراتب مبینی ،رام دارد. من ور  سلسله،

ترهن جزئییتی که در آن قرار دارد ،د ن در ن ر گرفین زمینه کوچكتوان حیی ،ه از مکین آن فکر کرد  در مصویرم نوی

   .(Çizgen, 2012: 16) فکر کرد

می ،یهد هویشاااه هك چیز را ،ی در ن ر گرفین آن در مین ،زرگیر "کند که جوهینساااون در اهن زمینه اهنگونه ،یین می

سندلی در هك اتیق  هك اتیق در هك خینه  هك خینه د شهرم طراحی کنیم هك  ر هك محیط  هك محیط در هك طر. 

(Johnson, 1994: 284). 

 کند:،ندم میام را در سه عنوان زهر طبقههیم زمینهداده کیپن  

 سلیقه شخصی  احسیسیت. -منیسب ،ودن از لحیظ ،صرم -زمینه ،صرم  -الف

                                                            
1 . context 
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 محیطی.هیم علوی زهستداده  -خرد اقلیوی  -زمینه فرمی -ب

 (Capon, 1999: 75) .  هیم انسینی  محلی   فرهنگیهوهت  مصنی  ارزش -زمینه انسینی -ج

هیم مصویر  کند. در ،سااییرم از طر.الف: ،ه طور کلی زمینه ،صاارم که  حدت  هویهنگی   ساایزگیرم را اهجید می

سیر می سیفیده از رند   مواد در طراحی تف سیهر شام قیلب میشوند   ،ه گونهاندازه  مقییس  رهیم  جرم  ا وند که ،ی 

صرم هکی از ارزشسیخیوین شد. زمینه ، سیزگیر ،ی سییی،ی ،ه هیم اطراف  شیرهن نقش را در د ست که ،ی سب تهیهی ا نی

 ام  دارد.زمینه

ی ملام زمینه هسیند. ،ه طور کلی عواهیم توپوگرافی منطقه هژگی هیم آب   هواهی داده هی فیکیورهیم علوی ب: اهن

 گیرند. ،ه طور اسیسی مورد توجه قرار می هیم طراحییرم از سبكهسیند که توسط ،سی

ن کند اهج: زمینه انسااینی که مصنی   اتوساافر فضاای   ارتبیط ،ین مردم   مفیهیم انیزاعی را در هك کلیت فراهم می

یدا رم جیهگیهی پعوامل عودتیً هوهیی  فرهنگی   تیرهخی هسیند که در زندگی انسین مصنی پیدا کرده   ،نی،راهن در مصوی

ندکرده نیدارتر میآن .ا صه مص جیم کیر،ر   هم از ن ر  ویرم   شاااهر را هم از ن ر  بیط مصنوم را هی مص هك ارت ند.    کن

 (Çizgen, 2012: 75) . دنویهگذارم میپیهه

کند می ،ندممرهل گینس نیز زمینه را در مصویرم تحت سااه موضااوع کلی  الگوهیم فرمی  فصیلییی   اقلیوی دساایه

سوس سه الگو مح سبت توده ،ه الگوم فرمی که در میین اهن  سبیت )ن شکل  مقییس  تنی ضی   سرم چون ف ست عنی تر ا

ضی(  جزئییت مصیلح  ،یفت   رند هیم فیزهکی خرد   کالن محیط که گیرد که اهن خصوسییت    هژگیهی را در ،ر میف

( الگوم فصیلییی شااایمل Gaines, 1980: 21حی اسااات )هی   سااایهت پر ژه   زمینه طرادر ،رگیرنده سااایخیوین

 شود  که در هر پر ژه  اهن الگوسیرکوالسیون  رفییرهیم فردم   گر هی اسیفیده کننده کنندگین در زمینه مورد ن ر می

سی از رفییر سینی پیهه،ی نوع خی ضهیم ان ضی  میزان اجیویعی کردن ف شد  از قبیل نحوه حرکت ا  در ف  ی  گذارم خواهد 

سیقل   غیره اهجید می ضیهیم م شردگی   فرم ت   اقلیم که  شودمیزان نییز ،ه ف شوهی  ف صیلح  رند  ،یز ثیر خود را در م

سی  –دهد. امی عال ه ،ر موارد فوق میزان درک   درهیفت ا  از خصوسییت عینی   ذهنی هی ،ر ز میاحجیم  سقف احسی

کند تی اهن ارتبیط را شااود ،ه مصویر کوك میدر هك مکین حیساال میحضااور   زندگی ساایهت هی حس مکین که تنهی ،ی 

،ندم نوود: زمینه انسینی: توان ،ه شکل دهگر تقسیمزمینه مصویرم را می (Gaines, 1980: 22) ،هیر درک   اهجید کند

هی ،ر مصویرم را ثیر اهن  هژگیگوهد   ت هیم منحصاار ،فرد انسااین اهنجی   اکنون سااخن میزمینه انسااینی که از  هژگی

سین مرتبط ،ی آن  هژگی تبیین کرده   زمینه فیزهکی که از صیت ان صر،فرد مکین   زمین موردن ر فیرغ از مخی هیم منح

گیرم مفهوم مصویرم  مفهوم هویهنگی ،ی (. از ا،یدام شااکل73: 0313  کند )نقوم   کیینیمکین   زمین سااحبت می

ست. اهن مفهوم ا، شیه ا سینی جلوه میزمینه  جود دا سیز ،ی زمینه طبیصی   ان سورت مصویرم هو هی،د   پس از یدا ،ه 

وجه   ت هیم کیلبدم نیز ،ه آن اضیفه شده است. اهن ر هکرد شیهد ،د ن آنکه موردهی  هویهنگی ،ی زمینهاهجید سکونیگیه

مصااایلح ،ومی هی رعیهت ملز میت  دقت مصویران ،وده ،یشاااد  در نیخودآگیه آنین   هی ،نی ،ه ضااار رت )مینند اسااایفیده از

ست )نقوم  م یهرهین شده ا شولیز که در میین 73: 0313  اقلیوی(در ذات مصویرم نهیدهنه  پردازان ن رهه(. از دهدگیه 

شیه است  محیط انسینمصیسر ،یشیر از هوه ،ه ضر رت توجه ،ه ر . مکین در طراحی سیخیى که انسین در هی توجه دا

هدف  نیست  ،لکه  اجد سیخییر ،وده   مصنیهی را تجسد هیهى ،ىى ر هدادا،زارى عولى هی نییجه فیًکند سرآن زندگى مى

شولیز مى ست ) ضصیت  جودى کلى ا  سین از محیط طبیصى     سیخییرهی ،یزتیب فهم ان شد. اهن مصنیهی    :  0310 ،خ

 ،ندم زمینه کیلبدم نشین داده شده است.تقسیم 0شکل  (. در71
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 علی الحسابی و نجفی /...بازخوانی مفهوم زمینه در راستای 

 

 
 ،ندم زمینه کیلبدمتقسیم .0شکل 

 

سطه مکین گرد هم می شولیز مصنیهیهی که ،ه  ا سیخییر 10:0333سیزند )ذاکرم  آهند ر . مکین را میاز دهدگیه     )

شکلی   فرمی مجووعه،ر  هژگی شیره دارد )ذاکرم  هیم  شیر 11:0333ام از ر ا،ط ا سیخییر مکین را چیزم ،ی شولیز   .)

اهسید   ،ه سوت آسوین ،ر سیخت  در مقیم هك سیخیوین ،ر ر م زمین میاز دهدگیه ا  مکین انسینداند از هك فضی می

شااود   اهن امر ،رام کل خیزد خصاالت مکین تی حد زهیدم ،ی چگونگی تصیین اهن اهسااییدن   ،رخیسااین تصیین میمی

ا راضی کند ،ه اهن خیطر است که ،یشیر تواند می رهی سیدق است   زمینی ،ه علت خصلیی مشخص قرارگیهی میگیهقرار

سیند سوین مرتبط ه سین ،ه زمین   آ شی هک سورت  (.31: 0333)ذاکرم   ،نیهیهش ،ه ر  از دهدگیه ا  ر . مکین ،ه 

هی،د.  اضااح اساات آن ه که ،یهد مورد توجه   احیرام قرار گیرد موقصیت  آراهش فضاایهی   انسااجیم تویهز ،خش ظهور می

سیخییرم ا سییت  صو شتخ شه قی،لیت ،ردا شود هوی سیی فهویده  ست اگر ،ه در شیه    لیه مکین ا هیم میصدد را دا

خصااوسااییت ساایخییرم ا لیه مورد توجه قرار گیرند جو  شااوند اگر،نی،راهن مینع تغییرات ساابکی   خالقیت فردم می

شولیز  شکل هیم ،ر ز ر . مکجنبه(. 033: 0310 عوومی هی حیل   هوا از ،ین نخواهد رفت ) شده  0ین در شین داده  ن

 است.

 
 هیم ،ر ز ر . مکیننبهج. 0شکل 

 

ست  ،یهدمی که دارد انداز  چش ،ی شخصی  مرتبط   ر حی محلی خصوسییت سکونیگیهی  هر که  شولیز مصیقد ا

 هیرم ،ه را ک رت که دارهم نییز   کنیم ثی،ت محد د هیمگونه ،ه را خود توانیمنوی نیز می امی .شااود گزاردهحرمت

ضور ،ه مکین در که ردپیهی سینیم ،ه  حدت  رهمآمی در ح سیگی شده سیخیه فرم ،ه اهن ،ر  دلیل هوین ،ه دارد ،

 (.373: 0310  آهد )شولیزمی ،ه شویر مکین هنر مصویرم  امر زه

 مفهوم روستا

سی سی سییهی ،ه عنوان ا سیی در مفهوم عیم   خینه ر  صر کیلبدم آن  ر  ست که ،رامترهن عن شینین مفهومی ا   شهرن

سبز اممزرعه دل ام درکلبه شت دل ام درهی کلبه زهبی   امکوهپیهه هی سر  .کندمی تداعی علف را   آب،ی کوهر   د

 ،رق   آب آموزش  ،هداشت  از که جیهی کند می تداعی را فالکت   فقر فرهندِ خینه ر سییهی  شنیدن نیز ،رخی ،رام

ست؛ خبرم رفیهی   اجیویعی  خدمیت سییهی مخینه امی در  اقع نی فالکت    فقر جهنم نه   ر مینییك امکلبه نه ر 

 فرهنگی   الگوهیم ،یشااد   ر ا،ط مرفه هی فقیرانه تواندمی که اساات خیص خود ،ی فرهند مسااکن نوعی ،لکه اساات 
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هیم زندگی   هی   نسبت،رام شنیسیهی  اقصیت آن ،یهسیی ،ه سورت حیکم است   جغرافییهی  ،ر آن شراهط ،ی مینیسب

 (.31: 0331) فیضلی    را،طه انسین در محیط   مکین توجه کرد

(   سکونت ،یینگر 71: 0333ر سیی هی ،ه تصبیر شولیز  آ،یدم  سحنه رخداد سکنی گزهدن طبیصی انسین است )سیمه  

حیط مفر ب اساات که از پیسااخ ،ه تالش انسااین ،رام هیفین هوهت از طرهق ،رقرارم پیوندم پرمصنی میین انسااین   م

 (13: 0311    هوکیران )اخوت گیردت مینش احسیس تصلق ،ه مکین 

سیصداد ست   تویمیت خود را مدهون ا سیی  محل تجلی مکین نیب ا ضیم ر  ست. که در نییجه تصیمل ف هیم محیطی ا

سخ ،ه ست خود   ،رام پی سین ،ی محیط زه شده ان شی ا  ،ه ظهور میسطح پذهرفیه  سیه سد )حنیچی  ام از نییزهیم آ  ر

 اجزام تویم ،ی ر سییهی هر از ،یفت اسیل سهم هی اسیل ر سییم هر کلیت که دانست   ،یهد (31: 0311کوششگران  

 ،شرم میراث از مصداقی ،ه عنوان را آن است که امشده شنیخیه هیمارزش از مینوع   میصدد دارام  جوه آن سیزنده

شگران  می قی،ل احیرام   مصرفی ش سر جیم 011: 0310گلوردم   نویهد )کو ست که در د ره مصی سیی ردم ا (   اهن د

 گردد. خیلی آن احسیس می

 اهمیت  بازخوانی محیطی به نام روستا

گذارد؛ ،ه طورهکه اهن جهینی شااادن ،ه عنوان پدهده گسااایرده جهینی  ت ثیرات میفی تی ،ر زندگی مردم ،ر جیم می

( 730: 0313شااود )کرهوی   هوکیران  ت ثیرات نه تنهی در سااطح ملی ،لکه در سااطح محلی نیز ،ه خو،ی مشاایهده می

افید که اهن امر منجر ،ه می ،دهن ساااورت که غلبه سااایخییرهی   ،نیینهیم هوهیی گر هی از جوامع ،ر سااایهرهن اتفیق

ست  ر  ،ه گردد   در نییهوشکلی   هکپیرچگی می سنیی نهفیه ا جه  ،خش ،زرگی از میراث فرهنگی می که در مصویرم 

 (.741: 0313ر د )کرهوی   هوکیران  نی،ودم می

شد  ،دهن سییهیین مطر.  شهرم  که ،ه عنوان نوعی ارزش ،رام ر  شدن  پیر م از الگوهیم  گونه  در جرهین جهینی 

سیخیوین سیی تغییر نوود    ضیم ر  سلههیم مسیخییر ف شدهدرن هو ون   سبیدهام  سیی چ اند. اهن اند که ،ه ،یفت ر 

سییم قبل از تحول ،ه  ضور در ر  ضیتی را اهجید کرده   مفیهیم   مصینی که ،ی ح سییهی اهران تصیر تحوالت در محیط ر 

 طورکیمل قی،ل درک ،ود در حیل نی،ودهست. 

سییهی می  سیزنده ،ه ر  سیی مبینی ،رلذا نگیه فصیل    سییهی    اقصیت ،یه سیهل ر  سحیح از م ر هیم موجود ددرک 

فرب در اهن ارتبیط آن است که ر سییهی را ،ه م ی،ه ر سیی نگیه کرد   هیم کشور ،یشد. نخسیین پیشعرسه سکونیگیه

هیم ر  شنیسیهی   ،یزخوانی مفیهیم   ارزش( از اهن14: 0333 نه نقیطی که ،یهد ،ه سورت شهر درآهند )علی الحسی،ی 

،ود. که  هیم ر سااییهی خواهدثر در راسااییم ،یزساایزم   اهجید انسااجیم در محیطمؤموجود در مصویرم ر سااییهی گیمی 

شی تصیینسفینه در طر.می  سییهی که نق شور ،رعهده دارد اهن هیم هیدم ر  سییهیم ک سیزم ر  سصه   ،ه کننده در تو

 است. هی نیدهده گرفیه شدهمفیهیم   ارزش

 وستایی هنر ساخت مکانمعماری ر

 فرم  تالقی محل مکین  اقع ،یشد؛ درمی نیز مصنیهی هیم هژگی دارام عولکرد    فرم،ر هعال  که است عینییی مکین

   ،ه فضاای نساابت آن ،ودن ترخیص مکین  مشااخصااه (  ،نی،راهن77: 0337 ) حید  ،یشاادمی مصنیم فضاای   عولکرد

سینی هیمارزش ،ی آنتنیدگی همدر ست )رحوینی  ان سیی  ،ه منزله ،هیرهن   (33 : 0331 ا شولیز  مصویرم ر  در آرام 

شنیخیه شد. از دهدگیه ا   مکین در تصیمل انسین   محیط جغرافییهی  تلفیقی از فضی   "هنر مکین "مصداق ،رام مفهوم 

سییهی دارام خصلت کیراکیر خواهد ،ود. از اهن ضیهیم پدهد آمده در ر  هیم مکینی منحصر ،ه محیط موضوع تصیمل ر  ف



 یاقتصاد یایجغراف یهاپژوهش        12
 

 علی الحسابی و نجفی /...بازخوانی مفهوم زمینه در راستای 

 

هیم مکینی منحصر ،فرد   جه پدهدارم هیم هر محیط  فضیهیهی ،ی کیفیتانسین است   ،ی توجه ،ه تنوع   تفی ت  هژگی

 (.31: 0311 کوششگران  کرد )حنیچی   ر سییهی را نویهندگی خواهد

شور   زاد هل خینهت شولیز در  سییهیم ک شیزارم در ر  سد که:گیه )نر ژ( خود ،ه اهن نییجه میهیم ک ی هاهن خینه "ر

 لوردم گ سیزد )کوششگران  شود   کیفییت محیطی را د ،یره هگینه   زنده میام راسیین از هنر مکین ،دل می،ه نوونه

0310 :001.) 

 روستا به مثابه محیط بومی

اسیفیده از امکینیت هوین محیط  مهویرهن اسل  هیم خیص هر محیط ،یانیخیب   چگونگی ،رخورد ،ی مسیئل   گزهنش 

ی تویم هیهی دانست که نه تنهتوان ،وم را کیفییی از محیط ،ی امکینیت   قی،لیتدر تبیین مفهوم ،وم است. ،نی،راهن می

 ( 41: 0337 هیم هوهیی خیص خود است )سیمه هی    هژگیتصیرهف   اجزام محیط در آن  جود دارد ،لکه  اجد شنیسه

   آن را کندمی ت  هل ،ه محیط پیسخی م ی،ه ،ه ر سییهی   مصویرم ،ومی در را سیز   سیخت رسوم   هیعرف شولیز

)کوششگران  داندمی کند ،رقرار می طبیصت دادگیِ پیش از ،ی فضیهی مسیمینه   شده سیخیه فرم که ارتبیطی شیوه منییجه

ر در هویهنگی کیمل ،ی هکدهگ "اثر دست انسین "  "اثر طبیصت"،نی،راهن ر سیی مکینی است که  .(001: 0310  گلوردم  

هیم ر سیی   نییزمند توجه اند. اهن هوین مصنیم مصویرم ،ومی است که ،ه عنوان هکی از مهویرهن قی،لیتقرار گرفیه

 درخور است. 

 فرهنگی روستا به مثابه منظر

انداز فرهنگی نیر هیم طبیصی رام   اهلی شده    اقصیت دارد: در چشماهنگونه ،یین می شولیز در کییب ر . مکین خود

یزد سانداز فرهنگی زمین را میهی،د. انسین در چشمزنده ،ه سورت فراهند من وی که در آن انسین مشیرکت دارد ظهور می

 (33: 0310نویهد )شولیز    سیخییر ،یلقوه آنرا چونین کلییی مصنیدار آشکیر می

 ن یره ،ی   تنهیهی ،ه نیز آن درک   محیط است   انسین پوهیم تصیمل   زندگی  اقصی هیممصرف جلوه ر سیی  من ر

 شنید  دهد  را آن کرد؛ قرائت ،یهستمی که  هژگی ،یشد تواندمی هو نین. نیست پذهرامکین د ر از ،صرم   هیمجلوه

 هك سیکنین کیر،ردم   عولی احیییجیت در نییجه که است فرهنگی من ر از کرد. ر سیی ،خشی لوس   ،ه  هژه ،وهید

 فرهنگی من ر ،ه طور کلی مفهوم است. گرفیه هواهی شکل   آب   اقلیوی هیممحد دهت   هیتوان ،ه توجه ،ی منطقه 

 است )تقواهی  شده فرهنگی  تبیین هیمگر ه ،ه  سیله من ر طبیصی از گرفیه شکل امپدهده سی  ر  کیرل عقیده ،ه

شد  ،ه سفینه امر زه آن حکوت عوومی نهفیه در فرهند جیمصه که در قیلب کیلبد مصویرم ظیهر میامی می ( 01: 0310

ضر رت  است که ،رد. که منجر ،ه تخرهب ،سییرم از اهن منیظر شدهفراموشی سپرده شده   آنرا ،ه سورت نیقص ،ه کیر می

 (.37: 0333 سیزد )رسینده تر میتوجه ،ه اهن مقوله را پررند

 بررسی مفاهیم موجود در معماری روستایی

ثر در مؤهی نه تنهی راهکیرم  اکی م مفیهیم   ارزشهیم موجود در مصویرم ر سییهی    ،یزخوانی   ،یزآموزم اهن  هژگی 

،ود.  ثر خواهدمؤفضیهی ر سیی ،سییر  -توسصه کیلبدم  هی درارزش ر سییست  ،لکه ،کیرگیرم آن ارتقیم کیفی فضیهیم ،ی

می ،ه دنبیل هك الگو در طراحی ر سییهی هسییم تی ،ه کوك آن ،یوان ،ه هگینگی مکین  دست هیفت   ،ه قول شولیز 

زهر توان ،ه سورت ( مفیهیم موجود در مصویرم ر سییهی را می330: 0310)شولیز  آنکه اهن هوین شود هوین ،ویند ،ی"

 خالسه کرد:

تصیمل سیخییر   مصنی: خینه ر سییهی ،ه کوك انسین ر سییهی   ،ه سورت فطرم سیخیه شده فضیهی است که سیزنده  -

در آن حضور هوه جینبه داشیه   اهن حضور سبب شده که خینه ر سییهی ،یواند نهیدم شود که شکل مشیرکی از ،ودن 

  ،ی رهی   نییزهیم مصنوم   درک انسین ر سییهی از محیط خوهش.  هی  گذارد از قبیل ارزشرا ،ه نویهش می
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: 0331است )اکرمی   پیرامون محیط   طبیصت ،ی   اجزام خود در مصویرم ر سییهی دارام هویهنگی :هویهنگی -

هیم عولکرد   هیفصیلیتام سیزمین هیفیه که در سیزگیرم کیمل ،ی  هو نینکه سیزمین فضیهی کیلبدم ر سیی ،ه گونه( 37

 ر سییهیین قرار دارد.

است   قینونی است که ،ر کل هسیی  طبیصت سیدگی در عین پی یدگی از خصوسییت سیدگی در عین پی یدگی: -

یم ههم   ارتبیط عویق ،ی پیرامون توانسیه  هژگیر  انسین ر سییهی ،ه سبب  مواجهه دا) 37: 0331حیکم است. )اکرمی  

 تجلی ،خشد. را در محیط مصنوع خود آن

 ءکه از گرد هم آمدن اجزا "کلی". تصبیر داردکید ت گیرم هك کل  احد از اجزا میک ر ،ر لز م شکل حدت در ک رت:  -

 .(34: 0333میر مقیداهی  که در مصویرم ر سییهی ،ه  ضو. قی،ل تشخیص است ) استشکل گرفیه 

هی منجر ،ه اهجید کیلبدم شده است که در طی قرنتفکر سیخت در پس مصویرم ر سییهی در طول زمین   پیهدارم: -

ق ،ی اند  که مطی،اند  زهرا که ،ی اسیفیده منیسب از منی،ع ،ومی    ،ی ،کیرگیرم مهیرت محلی مصویرم ارائه دادهپیهدار ،وده

 .(01: 0333 )ارمغین   گرجی مهلبینی  نییزهیم مردم ،وده است

 کیمل  ضو. ،ی   ،ه سیدگی را خود ر سیی کیلبدم فضیهی سیزمین دارد. خود ،ی را خوانیهی هویشه خوانیهی: سیدگی -

 (.03: 0331 )حبیبی کند می  ،یین

یم ر سیی هپذهرم اشیره دارد که در خینهپذهرم   تنوع: که ،ه قی،لیت سیخیوین در تغییرپذهرم  تطبیقپذهرمانصطیف -

 ،ه  ضو. قی،ل مشیهده    ،ررسی است.

هیم ر سییهی عنیسرم هسیند که ،ی رشد    ،یلندگی   تصیدل ر سیی سیزگیرند   در تالشند که ،ی نوآ رم: خینه -

 لو   خرمشیهی خدا،ندهشوند )ام نو محسوب میلذا پدهده هیم میصیلی ،ه نییزهیم میدم   مصنوم انسین پیسخ دهند.ر ش

0337 :03.( 

 بندی و ارائه معیارهاجمع

گراهی مفهومی است که هدف آن اهجید را،طه   گفیوینی  حدت ،خش ،یش از هر چیز  زمینه ه گفیه شد ،ر اسیس آن

ام خود خلق کند. است. مفهومی که آرز  دارد ،ه طور منسجم در کل خود حرکت کند   در عین حیل جیهگیه امنی را ،ر

 ه شده است.ن ران ارائ،ندم زمینه ،رگرفیه از دهدگیه سیحبتقسیم 0در جد ل 

 زمینه،ندم . تقسیم0جد ل 

 دیدگاه نظرصاحب

 

 کیپون

زمینه ،صرم: اندازه  مقییس  

رهیم  جرم  اسیفیده از رند   

 مواد در طراحی

زمینه فرمی: شراهط میکر  

اقلیوی سیهت شیمل عوامل 

علوی  داده هیم آب   هواهی  

ام   هیم منطقه هژگی

 توپوگرافی.

زمینه انسینی: مصنی   اتوسفر 

شیمل عوامل هوهیی  فضی 

 شوندفرهنگی   تیرهخی می

 

 

مرهل 

 گینس

فرمی: در،رگیرنده  الگوم

 شکل  فضی  عنیسرم چون

 توده نسبت)تنیسبیت مقییس 

 مصیلح  جزهییت  (فضی ،ه

 هی.رند   ،یفت

ثیر خود را ت الگوم اقلیوی: که 

در مصیلح  رند  ،یزشوهی  

هی سقف فشردگی   فرم احجیم  

 .دهد،ر ز می

 شیمل الگوم فصیلییی:

 رفییرهیم سیرکوالسیون 

 اسیفیده گر هی   فردم

زمینه  در کنندگین کننده

 ن ر مورد

حس مکین: میزان درک 

  درهیفت از خصوسییت 

 -عینی   ذهنی 

احسیسی سیهت که تنهی 

،ی حضور   زندگی در هك 

 شود.مکین حیسل می

 

 شولیز

 هیمکید ،ر  هژگی: ت سیخییر

شکلی   فرمی که ،ه سورت 

موقصیت  آراهش فضیهی   

مصنی: سیخییر مکین چیزم ،یشیر 

از هك فضی است   مصنیهیهی که 

آهند ،ه  اسطه مکین گرد هم می

 سیزند.ر . مکین را می
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انسجیم تویهز ،خش ظهور 

 هی،د.می

-نقوم

 کیینی

هیم  هژگی زمینه انسینی:

انسینی مقید ،ه مکین   زمین 

محد ده مورد ن ر )ر . در 

 زمینه(

 هیم مکینزمینه فیزهکی:  هژگی

  زمین مورد ن ر فیرغ از 

 )جسم زمینه( مخیصیت انسین
  

 

ثیرگذار در اهجید هك کل منسجم در مصویرم ر سییهی اهن منطقه  ،ی کوك ت در راسییم فهم زمینه   شنیخت عوامل 

در مصویرم ر سییهی ،ه ،سط   تجزهه اهن مفیهیم پرداخیه   در ،خش  گراهی   ،ی کیر،ست مفیهیم موجودمصییرهیم زمینه

ترم از زمینه موجود   اهجید هیم از مصویرم ر سییم ،لیران مورد ،ررسی قرار دادهم. تی ،ی فهم عویق،صد آنهی را در نوونه

یلصیت است که ،ر اسیس مط رگرا جیمه عول ،پوشیند. قی،ل ذکحسیسیت ،یشیر نسبت ،ه آن  ،ه اهده اسلی مصویرم زمینه

گراهی مطر. شده  از دهدگیه کیپون  گینس   شولیز م )مصییرهیم زمینهگراهی در مصویرسورت گرفیه در ر هکرد زمینه

هیم مخیلف زمینه در ،صد فرمی نوود ظیهرم جنبه  مفیهیم مورد ،ررسی در مصویرم ر سییهی 0ذکر شده در جد ل

زمینه  هندم  از تویمی ا،صید دهگر زمینه مینندفضیهی ،ه عنوان زمینه فیزهکی ،رآ   سیزمیندهیام که کیلبد ،ه گونههی،د می

هیم موجود در اهن توان ،ه اسیخراج مفیهیم   ارزشانسینی   طبیصی است. لذا ،ی  اکی م در الگوهیم اسیل مصویرم می

توان تر موضوع میر داد. ،رام ،ررسی دقیقجزء اسیسی پرداخت تی ،یوان آن را مبنیم طراحی مصیسر در ر سیی قرا

اهی ،دست گررهیهی که از دهدگیه ر هکرد زمینهکنند ،راسیس مصییگرا را تصرهف میهیهی که مصویرم ر سییهی زمینه هژگی

  عنوان کرد: 0آمده است را مورد سنجش   ارزهی،ی قرار داد   در قیلب جد لی ،ه سورت جد ل 

 گراهیگرا ،ر اسیس مصییرهیم زمینهم مصویرم ر سییهی زمینههی. تطبیق  هژگی0جد ل 

گراهای معماری روستایی زمینهویژگی گراییقابل بررسی از دیدگاه رویکرد زمینهمعیارهای    

جزهییت -رند -سیخیویهه -تنیسبیت( -) ارتفیع مقییس -حجم -موقصیت تنوع  

جزهییت -رند -سیخیویهه -تنیسبیت( -) ارتفیع مقییس -حجم -موقصیت هکپیرچگی  

تزهینیت   مبلوین -رند-سیخیویهه سیدگی  

فضیهی( -مراتب )دسیرسیسلسله کنندگینهاسیفیدالگوم رفییرم  -موقصیت    

جزهییت -رند  -سیخیویهه  -تنیسبیت( –) ارتفیع  مقییس هویهنگی ،ی محیط  مصنوع  

سیخیویهه - شیوه سیخت -اقلیم هوسیزم ،ی انطبیق کیلبد ،ی محیط طبیصی  

هیپذهرم : انطبیق کیلبد ،ی عولکرد  فصیلیتانصطیف پذهرمتنوع -تغییرپذهرم -پذهرمتطبیق   

ارتفیع -تنیسبیت مقییس انسینی  

 معرفی محدوده مورد بررسی )روستای بلیران(

است  اهن  قرار گرفیهکیلومیرم شهرسیین آمل در اسیین میزندران  03 از توا،ع ،خش دا،ودشت   در '،لیران'ر سییم 

ست   در مخیصیت جغرافییهی  ″شویلی, 31  °00 ′00 ″ر سیی هکی از ر سییهیم دارام ارزش کیلبدم اهن شهرسیین ا

سطح درهی  30 ° 03 43′ سط از  سییم میر می 003شرقی قرار دارد. ارتفیع میو سیی ،ه ،لیران ر  شد. نزدهکیرهن ر  ،ی

 کیلومیر از آن قرار دارد. 1فیسله  ،یشد که در شویل آن   ،یکودره می
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 . تصوهر میهواره اهی ر سییم مورد مطیلصه )،لیران( منبع: گوگل ارث3شکل 

 و بحث  هایافته
  مورد مطالعه زمینه روستای فهم

اهست که دارام تیرهخ کهن از ر زگیران گذشیه است   فرهنگی که در آن شکل گرفیه جدام از ر سییم ،لیران منطقه

محیط   طبیصت آن نیست. اهن مصویرم ،ی ظیهر میفی ت خود که اقیبیسی سیده از طبیصت   جغرافییم منطقه ،وده   در 

ینی  ام اند تی جههیم ساایخیوینی که ،یشاایر منطقهعین هویهنگی ،ی زمینه   محیط طبیصی  ،ی ،کیر،سااین فنون   ر ش

ست که فصیلیت سی مردمی ا سی سخگوم نییزهیم ا سیی آنین میفی ت ،ی دهگر نقیط اهران هیم اقیپی صیدم   فرهند زه

م هیم ر سییگراهی  که در ،خش قبل ذکر شد  در سه نوونه از خینهاست. لذا پیش از هر چیز ،ه ،ررسی مصییرهیم زمینه

شده  گرا در سه خینه انیخیبهیم مصویرم ر سییهی زمینه( پرداخیه شده است سپس  هژگی3الی  3هیم ،لیران )جد ل

 است.مورد تجزهه   تحلیل قرار گرفیه 
 (0هیم ر سییم ،لیران )خینه شویره گراهی خینه . ،ررسی مصییرهیم زمینه3جد ل 

گراییبررسی معیارهای زمینه  دسترسی قدمت مساحت نوع کاربری 

0خینه شویره  سیل 011حد د 34 مسکونی   خیی،ین اسلی 

 هی:موقصیت   هوجوارم

کوشکی در  سط حییط   عدم اتصیل ،ه  سیخیوین ،ه سورت

 درسد است. 31هیم اطراف. نسبت توده ،ه فضی حد د سیخیوین

 ر دم  مجووعه:  ر دم تصرهف خیسی ندارد. در مصوول د  لنگه فلزم 

 جدا کننده آن از مصبر می ،یشد

 ،سیه. –نیوه ،یز  -ن یم فضیهی در سطح:  قرارگیرم فضیهی ،ی ترتیب ،یز
 

 کنندگین در سیزمیندهی فضیهی:رفییرم اسیفیدهالگوم 

مراتب دسیرسی از  ر دم: فضیم مسکونی در ا،یدام  ر دم   سلسله

 انبیر علوفه   طوهله   سر هس در انیهیم حییط قرار گرفیه است

 )سلسله مراتب از تویز ،ه ک یف(.

مراتب در جینویهی فضیهیم اسلی   فرعی: در اهن خینه طبقه سلسله

 هدارام عولکرد مسکونی   پذهراهی   آشپزخینه   انبیر در طبق،یال 

 هوکف جینویهی شده اند.

دهوارهی از سند   چوب   اند د  -سیخیویهه: کرسی چینی سنگی 

 کیه گل   گل سفید    پوشش ،یم اهرانیت.

رند: دهوار ،ه رند چوب )قهوه ام ر شن(  کیهگل )کرم رند(   

،یم سییه که در هویهنگی کیمل ،ی رند سفید)گل سفید(   پوشش 

 ،قیه ر سییست.

د   -جزهییت: ،یزشوهی : مر،ع   مسیطیل ،ی کشیدگی عوودم 

سطح  % 01در  -% 03لنگه   هك لنگه. درسد ،یزشوهی: پنجره 

نوی. شیوه سیخت ،نی ،ه کوك سند   چوب ،ی اتصیالت کل ،ه 

 کلی است.

 ان عنصر تزهینی.تزهینیت   مبلوین:  پله اکسپوز  ر دم ،ه عنو

اتصیل تیر   سیون ،ی جزهییتی تقرهبی مشی،ه ،ی خینه هیم دهگر 
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نرده چو،ی ،ی اسیفیده از  ر سیی جلوه خیسی ،ه نوی ،خشیده است. .

تخیه لت   تکرار سیونهیم چو،ی )عنیسر خطی( در فواسل تقرهبی 

 من م.

 حجم کلی:

تقرهبیً سیف   ترکیب مکصب مسیطیل   منشور م ل ی. خط زمین: 

خط آسوین  .خط آسوین: ،یم د شیب در نویم اسلی .،د ن شیب

 سیف   در نویم مجی ر ،ه سورت شکست هشیی شکل دهده شود.

  شکل ،وده است.  Uشکل کلی پالن در اهن خینه ،ه سورت 

مقییس: سیخیوین دارام مقییس انسینی ،وده   ارتفیع هر طبقه حد دا 

 ،یشد.می 0,31

ارتفیع: سیخیوین ،ه سورت د  طبقه ،وده   مینیسب ،ی ارتفیع سیهر 

 ،یشد.هیم ر سیی میسیخیوین

 0  تنیسبیت کلی  0،ه 0تنیسبیت: نسبت ارتفیع ،ه عرب در هر طبقه 

هی    قرار گیرم نرده می ،ین سیون تنیسبیت . فیسله ،ین سیون0،ه 

 کند.میفی تی را در نوی اهجید می

 اقلیم:هوسیزم ،ی 

 ام ،ه عوق هكپالن ،یکشیدگی شویل غر،ی   جنوب شرقی. خینه

اتیق در جهت  هوسیزم ،ی اقلیم منطقه. اسیفیده از اهوان ،ی سه 

آمدگی ،یم ،رام محیف ت از  ر دم  جه نیل  سیوندار هی پیش

هی در سیخیوین در ،را،ر ،یران. توجه ،ه جرهین هوا   کوران در خینه

 .طبقه د م سیخیوین

 پذهرم:پذهرم  تغییرپذهرم  تنوعتطبیق

 ،سیر هیهی. اهن اتیقگیرم از مد السیون در طراحی اتیق،هره

اند. فضیهیم کیلبدم ،ی عولکردهیم میغیر مخیلف هیمفصیلیت

 اند.فصلی منطبق

  
 

 (    0هیم ر سییم ،لیران )خینه شویره گراهی در خینهسی مصییرهیم زمینه. ،رر4جد ل 

گراییبررسی معیارهای زمینه  دسترسی قدمت مساحت نوع کاربری 

0خینه شویره  سیل011 14,3 مسکونی   مصبر اسلی 

هی: ساایخیوین مسااکونی در  سااط حییط   عدم اتصاایل موقصیت   هوجوارم

کیر،رم ،ه  ،ه فیزهکی  بت توده  ییط. نسااا میتی موجود در ح خد هیم 

 درسد01فضی:

عه: درب اسااالی  عه از جنس فلز    ر دم فرعی درب  ر دم  مجوو مجوو

حصااایر د ر خینه چو،ی اسااات. ،رام  ر دم  چو،ی که از جنس تخیه لت  

 فضیهی تصر،ف نشده است.

،سیه در فضیم مسکونی    نیوه ،یز ،یز  راتبمسلسلهن یم فضیهی در سطح:  

 اهن مجووعه قی،ل تشخیص است.
 



 یاقتصاد یایجغراف یهاپژوهش          21
 

  .1441بهار ، 41-22، 7، شماره 3، دوره یاقتصاد یایجغراف یهاپژوهش
 

 

 

 سیزمیندهی فضیهی:کنندگین در الگوم رفییرم اسیفیده

سله سکونی در ا،یدام  ر دم   انبیر سل ضیم م سی از  ر دم: ف سیر مراتب د

 علوفه   طوهله   سر هس در انیهیم حییط قرار گرفیه است.

مراتب در جینویهی فضاایهیم اساالی   فرعی: خینه  در هك سااطح ساالسااله

شت انبیر ست در پ ضیم حویم که الحیقی ا سیرش هیفیه   ف یر انبقرار دارد.  گ

چوب  در مجی رت فضیهیم نشیون قرار گرفیه است   انبیر علوفه در مجی رت 

 فضیم اسلی سیزمین هیفیه است.

 شیوه سیخت :سیزه چو،ی ،ی اتصیالت کل ،ه کلی

 اهرانیت   حلب  -کیهگل   چوب  سیخیویهه:

دهوار ،ه رند سااافید   کرم   رند قهوه ام چوب    رند:

 اهرانیت ،یم ،ه رند سییه

،یزشااوهی ،ه سااورت مر،ع   مساایطیل ،ی کشاایدگی  جزهییت:

را  ساااطح نوی %03در   -  % 01هك لنگه . پنجره -عوودم 

اند.  شیوه سیخت  سیزه چو،ی ،ی اتصیالت کل ،ه تشکیل داده

 کلی

سی در خینهتزهینیت   مبلوین:  سیی دهده تزهینیت خی هیم ر 

 0,3یع دم نوی ،ی تغییر رند از ارتف،ننشااده اساات. تقساایم

میرم   خط ،یم.  اتصااایالت الوار چو،ی نیز ،ه اهجید سااایهه 

ر شاان در نوی کوك کرده اساات. نرده چو،ی از تخیه لت   

مهوی در زهبیهی نویم  تراش نقش هیم چو،ی چهیرسااایون

 کند.هی اهفی میخینه

 حجم کلی:

ترکیب مکصب   منشور م ل ی. خط زمین: سیف   ،د ن شیب . خط آسوین: 

شااایب د  طرفه که در د نوی ،ه ساااورت خطوط موازم   در د  نویم  ،یم ،ی

 شکل ،وده است.  Lدهگر دارام شکسیگی هشیی شکل. فرم کلی پالن

 

 

 مقییس:

 اند.سیخیوین در هواه ا،صید در مقییس انساینی   طبیصای تصرهاف شده

 ،یشد.میر می 3ارتفیع: سیخیوین در هك  طبقه ،نی شده   ارتفیع آن درحد د 

سبت ارتفیع ،ه عرب  سبیت: ن شدن انبیر 0،ه 0تنی ضیفه  هی در د  ،وده که ،ی ا

 تغییر نووده است. 0،ه  4طرف ،ه 

 :هوسیزم ،ی اقلیم

،ی د   جه نیل   سیوندار ارتبیط فضیهیم اسلی ،ه کوك اهوان 

پذهرد. خینه ،ه عوق هك اتیق طراحی شده.   پالن سورت می

،ه جنوب شرقی است. فضیهیم دارام کشیدگی شویل غر،ی 

مرطوب در مجی رت فضاایم اساالی  لی ،ی  ر دم مجزا قرار 

 گرفیه است.

پذهرم  تنوعتطبیق نه  :پذهرمپذهرم  تغییر هر سااااه گو

 پذهرم در اهن خینه مشهود است.انصطیف

 
  

 
 ( 3م ر سییم ،لیران )خینه شویره هیسی مصییرهیم زمینه گراهی در خینه،رر .3جد ل 

گراهی،ررسی مصییرهیم زمینه  دسیرسی قدمت مسیحت نوع کیر،رم 

3خینه شویره   کوچه اسلی - 73 مسکونی 
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هی: ساایخیوین مسااکونی در  سااط حییط   عدم موقصیت   هوجوارم

 ارتبیط فیزهکی ،ی ،نیهیم اطراف

 درسد 31نسبت توده ،ه فضی:

ضیهی ندارد   تنهی ،ه کوك درم د   لنگه  ر دم  مجووعه: تصرهف ف

 شود.هیم چو،ی تصرهف می  هی لت

سله سل ضیهی در سطح:   ضیم ،یز ن یم ف مراتب از ،یر ن ،ه در ن از ف

 ،یشد..،ه نیوه ،یز   سپس ،سیه می

 

 کنندگین در سیزمیندهی فضیهی:الگوم رفییرم اسیفیده

ی  همراتب دسیرسی از  ر دم: در اهن خینه ،ر خالف ،قیه خینهسلسله

سیر طوهله   سکونی در م ضیم م شیی   تنور قبل از ف سر هس ،هدا

  ر دم ،ه خینه قرار گرفیه است.

سله سطح در سل سلی   فرعی: در هك  ضیهیم ا مراتب در جینویهی ف

اند. آشپزخینه در مجی رت اهوان  سیخیه شده مجی رت هم قرار گرفیه

شت هکی از اتیق ست که   حویم در پ شده ا سلی خینه تصبیه  هیم ا

 آهند.یه جز  فضیهیم الحیقی ،ه حسیب میالب

 

 اهرانیت -سیوین -سیخیویهه: کیهگل

،یم ،ه رند رند: رند دهوار  کرم رند   پنجره هی قهوه ام رند   

 سییه.

 جزهییت:

سد  شیدگی عوودم   در سیطیل ،ی ک سورت مر،ع   م شوهی ،ه  ،یز

سلی حد د  شوهی )در   پنجره( در د  نویم ا سد می01،یز شد. در ،ی

 شیوه سیخت  سیزه چو،ی ،ی اتصیالت کل ،ه کلی

صیالت  شده   تنهی  ات سی در نوی دهده ن تزهینیت   مبلوین: تزهین خی

شنیخیی در نوی ،ه حسیب دهوارهیم چو،ی ،ه عنوان عنصرم  زهبیهی 

 آهد.می

 حجم کلی:

ترکیب مکصب   منشور م ل ی. خط زمین: سیف   ،د ن شیب . خط 

طرفه که در د نوی ،ه سورت خطوط موازم   آسوین: ،یم ،ی شیب د  

از  واندر د  نویم دهگر دارام شکسیگی هشیی شکل است. حضور اه

شاااکل ،وده   Lکند. فرم کلی پالنسااالبیت حجم ،نی جلوگیرم می

  است.

 مقییس:

 مقییس انسینی در تویمی ا،صید در اهن سیخیوین رعیهت شده است.

 ارتفیع:

 ،یشد.می 3شده   ارتفیع آن درحد د سیخیوین در هك  طبقه ،نی 

 تنیسبیت:

 می ،یشد. 3،ه  0نسبت عرب ،ه ارتفیع سیخیوین در حد د 

 هوسیزم ،ی اقلیم:

سی سیوندار  عنصر کلیدم در را یم هویهنگی اهوان ،ی هك  جه نیل   

،ی اقلیم اهفی می نی  نه، م هیکند.کشااایدگی پالن ،رخالف مصوول خی

قی است. آشپزخینه الحیقی ،ه عوق ر سیی شویل غر،ی ،ه جنوب شر

 فضیم خینه اضیفه کرده است.

پذهرم  تنوعتطبیق تیقپذهرم  تغییر مد ل هپذهرم: ا نه از  خی یم 

کنند امی در ،خش الحیقی )آشپزخینه( مد السیون هکسینی پیر م می

ست. امکین تطبیق فصیلیت شده ا  هی ،ی تغییر فصل  جود داردرعیهت ن

ضیمهی )تنوععولکردم ،ودن اتیقپذهرم(. چند )تطبیق  پذهرم( در ف

 مشهود است. خینه کیمالً

  

 های پژوهشتحلیل یافته

گراهی  ،ه هیم ر سییم ،لیران طبق مصییرهیم ر هکرد زمینهخینههیم انجیم شده در در اهن ،خش ،ر اسیس ،ررسی

 .کنند  پرداخیه شده استگرا را تصرهف میزمینه هیهی که مصویرم ر سییهییتحلیل مصویرم ر سیی   انطبیق آن ،ی  هژگ
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  تنوع و یکپارچگی

هی در عاااین اهنکاااه هیا کدام م ل هم نیسیند در اند که هوة خینهام سیخیه شدههیم ر سییم ،لیران ،ه گونهخینه

 آ رناد. آمیزند   ،ایفیی هوایهند   منسجم را ،اه  جاود مایهاك ن ام  احاد در هام می

هی  از ،ررساای موقصیت   نحوه هوجوارم فضاایهی در ،یفت ر ساایی مشااخص شااد در تویمی خینه ها:و همجواری موقعیت

شیی   سر هس ،هدا سیی مینند  ضیهیم مکول زه سیهر ف سورت کوشکی در  سط حییط قرار گرفیه    سکونیی ،ه  هسیه 

اند؛ در  اقع حییط عنصااار ارتبیطی میین انبیر علوفه  طوهله  تنور  غیره ،ه ساااورت پراکنده در حییط اسااایقرار هیفیه

ست  ،نی،راهن،خش شیده خینه ا سرپو ضیم ،یز در هیم  سبت  اهن ف ست  ،ه طورهکه ن منطقه از اهویت زهیدم ،رخوردار ا

هی از شکل هندسی منطقه حییط خینه اهن درسد است. در 31تی  01هیم خینگی ،ررسی شده حد د توده ،ه فضی در گر ه

هیم اهن منطقه  ر دم ،یشند. در خینهکند   در مواردم هویهند ،ی الگوهی   خطوط طبیصی زمین میخیسی پیر م نوی

،یشااد  در اهن اقلیم  ر دم مینند تصرهف خیساای ندارد   تنهی درم کوتیه از شاایخه درخت  جداکننده خینه از مصبر می

 تنهی حییط ندارد.  جود هسیند  خصوسی(نیوه   خصوسی )عوومی  فضیهی مراتبگرم   خشك که دارام سلسله اقلیم

 مشخصی که مرزهیم هوسیهگین ،ین اند  هو نینکنند  محصور شدهمی تصیین را یهمرز خینه که کوتیه هیمپرچین ،ی

 هد. آمی   چشم ،ه خینه از ر سیی اندازچشم   ندارد  جود کند محد د را دهد

هی در اهن ر سااایی  حجم کلی ،نی از دهد نیظر ،ه راحیی قی،ل سااایخیوینگیرم ،ی توجه ،ه موقصیت   نحوه قرار حجم:

 Iشکل    Lشکل   Uهیم ر سیی ،ه سورت خینه ،یشد که ترکیبی از مکصب مسیطیل   منشور م ل ی است.تشخیص می

طول ،ه عرب اند که ،ه طور مصوول نسبت هیم ر سیی دارام ا،صید مسیطیل شکلدر خینه هیاند   اتیقشکل طراحی شده

ست؛ در هی تقرهبیًدر اتیق سین ا سکونی اهن خینه اقع می هک شده که توان گفت در طراحی ،خش م سیفیده  هی از مد ل ا

از اهن  احدهی در مصویرم ساانیی اهران تحت عنوان  ()…… دکیر پیرنیی در کییب آشاانیهی ،ی مصویرم اسااالمی اهران

 اند   ازهی ،ه خنه شهرت دارد که ،ه سورت خطی در کنیر هم قرار گرفیهاتیقپیوون نیم ،ردند. در میین مردم ر سیی اهن 

زان کنند که ،ساایه ،ه میهیم ر ساایی از اهن قیعده پیر م میتویمی خینه طرهق اهوان ،ه هکدهگر مرتبط هساایند. تقرهبیً

تنوع   هکپیرچگی در مصویرم  گیرم از مد ل نقش مهوی در اهجیدهی میفی ت اساات.  ،هرهخینه تصداد اتیقتوول ساایحب

 کند.هیم ر سیی اهفی میخینه

اهفی هیم ر سااییم ،لیران عویق  نقش اساایساای در حجم ،نی   ساایخییر نوی در خینه   ،یزنیوه ،ه عنوان فضاایهی اهوان

سوب می کند.   عیمل می ضیهی در حجم   نویم مح شیهش ف ضیهی. شوداهجید گ ضیم  ،اهن فر رفیگی ف در مجی رت ف

اهجید سااایهه ر شااان نووده   فضااایهیم م بت   منفی ،وجود آمده در نوی در اهجید گونیگونی   عدم ) سااالب )دهوارهی

 است. هکنواخیی نقش مهوی را اهفی نووده

هی ،ی مد ل هکسااین در کنیر هکدهگر ساایزمیندهی توضاایح ،یشاایر اهنکه هوینطور که در طراحی هساایه سااکونیی  اتیق

گرفیه از مد ل  هی قرارهی هی کل آنهی اساات   در جلو اتیقند  فضاایم نیوه ،یز اهوان که در ،رگیرنده ،خشاای از اتیقاشااده

 در نوی ،نی   سیخت در که هی در اهوان نوعی مد ل در طراحی استکند  در  اقع فیسله هکسین سیونمشی،هی پیر م می

شده سیفیده  ضیم نی از آن ا سبت ف ست. در  اقع ن سیه کیمالًوها سیه ،ه نحوه چیدمین اتیق ،یز ،ه ، ست   ، ی در همیغیر ا

 ،یشدهی میغییر میاطراف اهوان   هو نین تصداد اتیق

سبات(: ارتفیع طبقیت ،ه هیم ،ررساای شااده مقییس انسااینی رعیهت شااده اساات   در تویمی خینه مقیاس) ارتفاع و تنا

اند. عال ه ،ر تنیسبیت کلی نوی که نسبت عرب ،ه ارتفیع د  طبقه ،نی گردهدههی در حداک ر رسد.   خینهمیر می 3حداک ر 

،یشااد   جود می 4/0هیم خینه ارتبیط مساایقیم دارد که حداک ر ،ی تصدد اتیق شااود که مصووالًطبقیت در آن تصرهف می

سبیت جدهدم را در نویم خینههیم چو،ی   نردهسیون ر عین توازن را ،ه دنبیل خواهد کند که تفی ت دهی ارائه میهی تنی

سیون ،ه طول نرده. سیون ،ه ارتفیع نرده   هی ارتفیع  سبت ارتفیع  شت مینند ن  توان گفت که تویمی اجزا ازدر  اقع می دا
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صر ت ضیهی در مصویرم خینهکوچکیرهن عن سبیت حیرتی ،زرگیرهن ف سیی در تنی وان تانگیزم قرار دارند. در  اقع میهیم ر 

 هیم گشوده از چگونگی ترکیب   هکپیرچگی   ،ه کل رسیدن است. یم ر سییم ،لیران  کییبگفت نویه

شکل هیفیهسیمین ساختمایه: سیی  شیخصی ،ی نیم چوب  ،ه در سییم ،لیران  ،ه هوراه عنصر  ست. ا هیفیگی کیلبدم ر 

در  شده   ،ه نویهی کلییی ،ه کیر گرفیه..... ،ه خو،ی  پذهر که در جهت اهجید تدا م  تکرار  تنیسب  چوب عنصرم انصطیف

)چوب(   سهولت در دسیرسی ،ه آن   هو نین خصلت ،رش خورم موجب  هم تنیده ،خشیده است. فرا انی اهن عنصر

ست.   ،دهن شده ا سیی  سیرده از آن در  نه تنهی در کیلبد  ،لکه در تزهینیت   مبلوین ر  سیفیده گ سا سین ر  ییهی گونه ان

سیه ،ود ، سجم را اهجید کرده که تویم  هژگیتوان صر طبیصی  هك کل من ست ی هك عن هیم طبیصت اطراف را در ،نیم د

 .) حدت در ک رت ( سیز خود ،ه منصه ظهور ،رسیند
 غیلب رند عنوان ،ه )چوب طبیصی(  ام  قهوه کرم )کیه گل( رند ،ر کیدت  ،ی نویسیزم سیخیوین در راهح رند رنگ:

سیفیده   سپه گل( در قیبرند  از ا سیزم در ،ندم پنجره  سفید )ا ست که ،وده سیخیوین سطو. جدا   ،ی در ترکیب ا

 ،خشد. می هیجداره ،ه هیرمونی   هکدهگر سیزگیرم

شوها شیده : نویم خینهجزییات باز ضیم در ن پی شوهیم اندکی دارند   نور تنهی از طرهق چند ر زن ،ه ف سیی ،یز هیم ر 

ی گیرم از مسیطیل ،،یشند. ،هرههیم اهن منیطق  ،ه د  سورت مسیطیل   مر،ع می،یزشوهی در خینهشود. شکل کلی می

سییم عوودم راهح شیدگی در را شیهک ست  که ،ی  هژگی اقلیوی منطقه هویهنگی دا شو )در   پنجره( ا شکل ،یز  ترهن 

سین   خ ش سد   در نییجه افراد در حیل ن سطح اتیق ،ر ست تی هم کوران ،ه  سیفیده کنند. اهن ا وا،یدن ،یوانند از آن ا

 است. حیی هیم سه لت هم دهده شدهاست. البیه در مواردم پنجره ،یزشوهی ،ه سورت د لیه   هك لیه ،ه کیر ،رده شده

صیالت چهیرچوب   فرهم اهن پنجره ست. ات شده ا شکل زهبیهی طراحی  سیت ،رش خورم چوب ،ه  سیفیده از خی هی ،ی ا

 هیم ر سیی از اهن شیوه سیخت ،هره گرفیه شده است.کل ،ه کلی است که در تویمی خینه ،ی ،ه سورتدهوارهی م چو

 سادگی

ای طبیصات ،کار  مصویرم خاود را سایده ،نای  سیدگی اسیس طبیصت است. انسین ر سییهی   ،ه سبب ارتبایط عویق ،

ز اسول اند تی ایین تویم تالش خود را ،ه کیر،سیهر سییهکناااد مصویرم ر سییم ،لیران از اهن اسل مسی نی نبوده   مااای

 موجود در محیط طبیصی پیر م کنند.
چوب اهن مصیلح ،ه ظیهر سایده کاه در سراسر طبیصت پیرامونی  جود دارد ،ی غرهزه ر سییهیین ،ای هکدهگر  :ساختمایه

شی از محیط طبیصی جلوه داده سیی را ،خ شدکه ر  شده   کیلبدم ،نی  ضی ،ه نحوم  ترکیب  ست. ،دهن ترتیب هوه ف ا

 .انگیاز سیده هسیند   آشنیحیارت

مشهود است که از  کیمالً مصویرم ر سییم ،لیران گیرم از رند ،ه عنوان عنصرم زهبیهی شنیخیی در نویم،هره رنگ:

ات هونشینی موز ن اهن رند ترکیب   ای طبیص د گیرت مینش که از مصیلح طبیصی موجود هیم طبیصی در کنیر هم   ،

هیم ر سیی ،ی مالت کیهگل پوشینده شده که اهن مالت کرم رند زمینه خیلص    احدم فراهم آمده است. دهوار در خینه

سپه گل ،رام زهبیهی ،یشیر هم هی   قیبهی مینند نویم اهوان   داخل اتیقاست   در ،رخی قسوت ،ندم پنجره از اند د ا

ورد خهیم مسکونی ،یشیر ،ه چشم میت که اسیفیده از اند د در نویم اسلی سیخیویناست. قی،ل ذکر اس اسیفیده شده

سپوز ،یقی می ،د ن اند د ،وده   چوب ،کیر   نویهیم دهگر مصووالً سورت اک شش ،یم ک اند.دهمینرفیه در دهوارهی ،ه  ه پو

 اند.هی فراهم آ ردهدر خینهد. زمینه رنگی مشی،هی را ،یشر سیی لت سر   حلب   اهرانیت می هیمدر خینه

سییمدر کیلبد خینه تزیینات و مبلمان: شیهده نوی هیم ر  سی م  ت هی  تفیشود تنهی در ،رخی خینه،لیران تزهینیت خی

خورد که جدام از جنبه تزهینی اهن تفی ت در راسییم حفظ ن یفت میرم ،ه چشم می 0,3-0رند ،دنه از ارتفیع حد د 

،ر جنبه عولکردم جنبه تزهینی داشاایه اساات. زهرا که از  که عال ه اساات ینی نوی سااورت گرفیههیم پیهنوی در قسااوت

ر اهن   دعال ه ،ر است. هیم ،یال اسیفیده شدهتر در ارتفیعهیم ر شنتر در ارتفیع نزدهك ،ه زمین   از رندهیم تیرهرند
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ه رسد تنهی جنباند که ،ه ن ر می،ندم شدهح جداره قیبهیم ر سیی درب   پنجره ،ی رنگی میفی ت از مصیل،رخی از خینه

 است. زهبیهی شنیخیی داشیه

سیون در اهوان (   نرده   امسیزه اجزام صیالت تیر    سیون   ات سر تزهینی خینهرا می) تیر    م هیتوان ،ه عنوان عنی

سیون سوب نوود. تکرار  سیی مح سل تقرهبیً هیم چو،یر  سر خطی( در فوا هیم چو،ی من م   هو نین  جود نرده )عنی

ام  عنصااارم در جهت اهجید محد دهت در دهد نیظر   نییجه اهن تکرار اهجید رهیم در عال ه ،ر جنبه حفیظیی   سااایزه

 نیظر دهد ،یکرانی   رهیهی از   نندکمی اهجید شکست نیظر دهد در ،یر ن   از در ن در  اقع اهن عنیسر خطینویست. 

که  .(004: 0337 اساات )مرادم نژاد  نیظر توجه   مکث نقطه حفیظ  نرده   ساایون عبیرتی ،ه هی کنندمی جلوگیرم

فیر در طراحی لکردم نقش تزهینی را نیز اهفی میعال ه ،ر جنبه عو نیهیم مذهبی  ر سااایی مینند ساااقین می در ، کند. ا

 است. عنیسر ارتبیطیت عوودم اسیفیده شدهپذهرم چوب ،ی دقت   ظرافت ،یشیرم هی از خواص شکلهی   نردهسرسیون
شفیف در نوی ،کیر گرفیه می سورت  سیند   )پله هی (  ،ه  شوند   مینند ،نیهیم منیطق کوهرم در در ن جرزهی مخفی نی

سیب می صرم تزهینی ،ه ح ضیم داخلی خینهدر  اقع عن سیدگی   خلوص در تزهینیت   حیی ف سیی ،آهند. اهن  ه هیم ر 

سیی ،ی خینه خورد.چشم می سییر هیم ر  شده امسیده مبلوین ، سطه  ر دم در اند.چیدمین  سین ،ال ا  ،ه اهوان از را ان

سیندمی اتیق داخل صیلح موجود در طبیصت  اطراف  اماثیثیه،ی    اتیق ر ست   از م سییهیین ا ست ر  سیخت د که اغلب 

 است. تزهین شده است

 سلسله مراتب

سلهدر تویمی خینه :موقعیت سل سییم ،لیران  ضیم ،یز   نیوههیم ر  ست که ،ی تغییر مراتب ف شده ا سیه رعیهت  ،یز   ،

سورت می صل حرکت از ،یر ن ،ه در ن  سلهف سل ضیم خصوسی که در خینهگیرد. امی  ضیم عوومی ،ه ف  هیممراتب از ف

 هیم ر سیی  جود ندارد.شود در خینهاقلیم گرم   خشك دهده می

،رام جداسیزم  سیهت مراتب دسیرسی درهیم ،ررسی شده در ر سیی سلسلهدر خینه کنندگان: لگوی رفتاری استفادها

از  ر دم مجووعه  فضیهیم تویز شیمل مسکونی   آشپزخینه    پس ام کهفضیهیم ک یف   تویز مشهود است ،ه گونه

ضیهیم ک یف مینند توالت    انبیر چوب   ست. اگرچه در شده منیقل خینه پشت ،ه ..... طوهله  ... در جلو   ف ،رخی از  ا

سلهخینه سل شدههی اهن  ست. مراتب رعیهت ن سلهدر خینه ا سل شده ،ه پیهین از مراتبهیم د  طبقه  ست.  ،یال دهده  ا

اهویت ،یشیرم رطو،ت کویر از    تر تهوههمطلوب شراهط دلیل ،ه سیخیوین ،یالتر طبقه هوینگونه که عنوان شد فضیم

سبت ،ه طبقه شد،رخوردار می پیهین ن سب .،ی سیین اهن طبقه مکین منی ست )تی، سیین ا صل تی، ترم ،رام زندگی در ف

شین( سلی خینه مصووالً .ن شیون ا ضیم ن شده    ف ضیهیم خدمیتی در طبقه هوکف جینویهی  در اهن طبقه قرار دارد.   ف

 .نشین( )زمسیین اند

  هماهنگی با محیط  مصنوع

رند که ،ه ر سااایی هك هیهی داهیم ر ساااییم ،لیران ،ه لحیظ ظیهرم شااابیهتکه خینهتوان درهیفت در نگیه ا ل می

ضیهی خینه -هیم کیلبدم توان گفت که  هژگی،خشد. در  اقع میشخصیت کلی می سیی در هف ی ویهنگی کیمل ،هیم ر 

هیم ر ساایی ،ه لحیظ حجم  مقییس  ارتفیع  ساایخیویهه    حیی هیم چندگینه ر ساایی قرار دارند. خینههکدهگر   ،ی محیط

هیم ر ساایی ،ه عنوان هك کل ،ه هم پیوساایه از اند. کیلبد خینهرند   جزهییت در هویهنگی کیمل ،ی هکدهگر قرار گرفیه

 کل(  ارتبیطی تنگیتند  جود دارد.  اجزاهی گونیگون شکل هیفیه که میین اجزام آن )،ی هکدهگر   ،ی

اند    جوش خورده هی ،د ن از دست دادن شخصیت خود ،ی هکدهگر ،ه سیدگیدر اهن  هژگی احجیم   سیخیوین :حجم

اهست که ،ه سورت حسی ،ه اطرافش پیوند خورده   دارد ،ه گونه گیه الکسیندر هر چیزم که درجه زندگی ،یالهیداز ده

 Alexander, 2004: 214).،ه سورت اهز له   جدا از اطرافش قرار نگرفیه است )
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یست ههوپوشینی سیخت میهه   تکنولوژم سیخت عیمل دهگر اهن توازن ،صرم میین سیخیوین :مقیاس)ارتفاع، تناسبات(

زهرا که ساابب شااده ارتفیع ساایخیوین در اهن منطقه از د  طبقه فراتر نرفیه   مقییس ،نیهی ،ه مقییس طبیصی   انسااینی 

 گیرم اهن انسجیم است.شکل تر شوند که اهن عیمل مهوی درنزدهك

صیلح مورد نییز از نزدهك :ساختمایه ست آمده   ،ه گونهم سیخیه میترهن مکین ،ه د سیخیوین  شد که نییزمند ،ه ام 

شد    سنده"سیخیویهه جیهیم دهگر نبی سجیم نقش  "خود ، صرم   ان شند. ،دهن ترتیب چوب در اهجید هویهنگی ، ،ی

کید اسااات. پوشاااش ،یم در ت آن در اهجید هکپیرچگی   جلوگیرم از هکنواخیی قی،ل هیم مهوی اهفی نووده   قی،لیت

سیی اغلب از چوب ،ودههیم قدهویخینه سر ) تر ر  سقف لیه  ست که ،ه آن   کیر در میزاد چو،ی  هیمتخیه هوین لت ا

ست( نجیرّم سقفمی ا سر فرم خینهگوهند اهن  شیبدار لت  شش جنگلی مجی ر همهی را ،ی هکدهگر   حیی ،ی  هیم  وا نپو

ست. عال ه ،ر شش دهوار که از چوب  اند د کیهاهن کرده ا سپهپو ست نقش مؤگل   ا ثرم در اهجید پیوند میین گل ،وده ا

 هی اهفی کرده است.سیخیوین

 مقیاس انسانی

یهی را تی هوین هکی مشهود است. مصویرم ر سی  در ر ساییم ،لیران  مقییس انساینی   طبیصای در هواه ا،صید کیمالً

 سیخیند. از آنجی که انسین ر سییهی ،ه تویمی نییزهیم میدم  اخیر خاااود ر ساااییئیین طراحااای کااارده   می د  دهة

مصنوم خود آشنیست. لذا مصویرم خود را ،یآگیهی نسبت ،ه در ن خوهش   محیط طبیصی  محیط اجیواااایعی پیرامون 

سیخی سیزد. ،دهن ترتیبمی سیخیه   پرداخیه وینتویمی اجزام  سی تی عوومی ،ی اهن مقییس  صو ضیهی از خ هی   هوه ف

 اند. شده

سبات سینی در کوچك :تنا سبیت ان سیخیوین مینند ا،صید درب   عرب اهوان تی طول   عرب اتیقتنی ی   هترهن جزهییت 

فراهم کند. عال ه ،راهن سطو. فضیهی قی،ل مشیهده است تی فضیم الزم ،رام عولکردهیم میفی ت هك انسین ر سییهی را 

سیی دارام مقییس سب ،وده   چوب ،ه دلیل انصطیفمخیلف در نویهیم ر  پذهرم ،یالهی که دارد اهن هیم میفی ت   مینی

از دهدگیه الکسیندر  اشکیل   سطو. مخیلف   ام ،رام اهجید اهن سطو. مقییس تصرهف کندقی،لیت را دارد که مد ل پیهه

هیم میفی تی داشاایه ،یشااند که اهن سااطو. میفی ت مقییس درجه حییت را ،یال ،رده که خود موجب توانند مقییسمی

  (Alexander, 2004:189). شودافزاهش کلیت می

 کنندگین تصرهف   طراحی شده است.ارتفیع سیخیوین نیز هوینگونه که عنوان شد در انطبیق ،ی نییز اسیفیده :ارتفاع

 طبیعیانطباق کالبد با محیط 

این د مین  هژگی مصویرم ر سییهی زمینه ات امک اون اس ازام خود   ،ی طبیصت   محیط پیرام ایهنگی در اج گرا  هو

 نادارد کاه ر ساییهی چیزم را ،سیزد که ،ی ،سیر خود میضید ،یشد هی ،ای طبیصات مکین   موقصیت خاود مقی،لاه کند.

ام چو،ی   طبیصت را گیرم از چوب  اتصیالت سیزه،ی ،هره)،اومی(  مصوایرم ر ساییم ،لیران ساختمایه و شیوه ساخت:

 در آمده است. "سیز ار"گونه سیخیوین ،ی طبیصت پیرامون خود ،ه در ن خود راه داده است ،دهن

سازی با اقلیم شرده دهده نوی :هم سیی ،یفت ف سیهر در اهن ر  ضیم ،یز خینه اهوییی ،ه اندازه  شود. حییط ،ه عنوان ف

هی در ( نقش اسلی حییط41: 0331کند )گرجی مهلبینی هیران  یط ،ین خینه   طبیصت را فراهم میفضیهی داشیه که ارتب

سیخیوین سله کیفی میین  سهیل در جی،جیهی هوا اهن منطقه اهجید فی ضیهی جهت ت هیم خینه   خیلی کردن اطراف اهن ف

شود تی جرهاین ،ید  رطو،ت را دفع هی ،یعث مید است   تفرق خینهدر داخل خینه است. زهرا که رطو،ت در اهن منطقه زهی

هی هی عبور کند. ،ی ،یز کردن ،یزشوهی ،ید ،اه در ن فضایم خینهمیاین خینه دهد تای ،اید ازکند. در  اقع مصویرم اجیزه می

،یال  ،ه پیهین از راتبملسلهستوان گفت  اقع می رکنااااد. دهم  ارد شده   فضیهیم داخلی را ،ه طور طبیصی تهوهه می

شیه   میدرخینه شیرم دا شدت ،ی ست. زهرا که جرهین ،ید در طیقیت ،یالتر   توان از اهنهیم د  طبقه ،ه هوین دلیل ا

راساییم شاویل شارقی ،ه جنوب غر،ی اسات   هژگی خیص موجود در طبیصت ،هره ،رد. ،ه طور عیم کشایدگی پالن در
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شده که اهن جهت )مطی،ق ،ی اقلیم منطقه( البیه شدهدرمواردم خیص دهده  ست. گیرم رعیهت ن سیفیده از رند ا هیم ا

سیفیده از اهن رندر شن در نویم سیخیوین ی سبب ههی  نه تنهی ،ه دلیل کیر،رد مصیلح در دسیرس سیکنین ،وده ،لکه ا

است که هویهنگی ،صرم مصویرم  هی در اقلیم هویشه پر،یران   آسوین هویشه ا،رم ،ودهشفیفیت   نویهین شدن جداره

شیه،ی  هژگی ست. در خینه هیم اقلیوی منطقه را در پی دا ضیم ا سط ف صر  ا ضیم نیوه ،یز  عن سییم ،لیران  ف هیم ر 

هوسف (ت اس نیی پیشی از آن ،ه عنوان فضیم نیل   سیوندار هید کرده،یز که هوسفشود. فضیم نیوه،سیه   ،یز محسوب می

عهده دارند. زهرا که از لحیظ  هیم اهن ر سیی ،رگیرم   سیزمیندهی کیلبد خینه( نقش حییتی در شکل73: 0333نیی پیشی  

اقلیوی از اهویت زهیدم ،رخوردار است. ا،ن فضی عیمل  ر د ،ید منیسب   اهجید کوران در داخل فضی شده که مینع تصرهق 

ست. هو نین  ضر رم ا شراهط آب   هواهی  صیلح شده که ،رام اهن  سبب دفع رطو،ت از م ،ه دلیل اهجید جرهین هوا 

 شود.هیم ،سیه میجداره

است که طبقه هوکف ،ه دالهل اقلیوی کوی ،یالتر از سطح حییط سیخیه شوند که  هیم اهن منطقه دهده شدهدر خینه

بدار یفیده شده است. سقف شیاز پی ،ینی اس سند هی اخیراً در ،سییرم موارد مصیلح میفی تی از مصیلح دهوار دارند م الً

ست ،ه گونه سییم هویهنگی ،ی محیط طبیصی ،وده ا سر نیز در را سااااقف لیه املت  پوش هم از که حرکت ،یران ر م 

اهرهزد تی از دهگر می ملیههیم ،ه لت اه پیهین سرازهر شود. شکل کلی ،یزشوهی در خینه ملب ایم ، ر هیم اهن منیطق  د،

سییم هویهنگی ،ی   ست. ،هرهرا سییم عوودم هژگی اقلیوی منطقه هویهنگی ،وده ا گیرم از مسیطیل ،ی کشیدگی در را

ترهن شکل ،یزشو )در   پنجره( است  تی هم کوران ،ه سطح اتیق ،رسد   در نییجه افراد در حیل نشسین   خوا،یدن راهح

نطقه است.  ،ی توجه ،ه اقلیم م ،ه کیر ،رده شده ،یوانند از آن اسیفیده کنند. اهن ،یزشوهی اغلب ،ه سورت د لیه   هك لیه

شیی در تویمی خینه سر هس ،هدا ضیم  سکونیی  رطو،ت ،یالم منطقه  ف ضیم  حییط جینویهی   در داخل   هی جدا از ف

ست. سییرم از موارد در شده ا خینه گیرد.می قرار   هی محل نگهدارم میکیین آغل مجی رت   در خینه پشت فضیم در ،

شده،وده حویم فیقد قدهوی هیم سکونیی الحیق  ضیم  سییرم از موارد ،ه ف ضیهی   جدام از اند   در ، اند.  ر دم اهن ف

 ر دم ،خش سکونیی طراحی شده است. ،ادهن ترتیاب مصوایرم ر ساییهی )،اومی( در هوه ا،صید ،ی طبیصت هویهنگی 

 کند.،رقرار می

 هاانطباق کالبد با عملکرد و فعالیت

 .کیلبادم ر سایی کیمالً مشهود است-موز نی فرم  فضای   فصیلیات از نکیت قی،ل توجهی است که در سیزمین فضیهی
جیهگیه پذهراهی از  اند. در عین اهنکه محل سرف غذاست مخیلف هیمفصیلیت ،سیر هی در اهن خینه هیاتیق :پذیریتنوع

سیراحت سیند   حیی کیر   ا ضی اتفیق می سیکنین هم مهوین نیز ه ست اگرچه هی فصیلی اهن افید.در اهن ف  موکن ا

 .افیندمی اتفیق تداخل اهجید ،د ن هم کنیر در  لی ،یشند نداشیه هم ،ه ر،طی

امی ،ی توجه ،ه  شااود.می انجیم فصاالی جی،جیهی هیم اقلیم گرم   خشااكمینند خینه ی نیزهخینه اهن در :تطبیق پذیری

سورت د  طبقه  صول گرمهی  اهن جی،جیهی در طبقیت انجیم می،ودن خینهاقلیم  در  تر جهت ،هرهشود ،ه طورهکه در ف

سورت هك طبقه ،ودن اهن تغییر مکین زندگی   فصیلیت از گیرم از جرهین ،ید از پیهین ،ه ،یال  نقل مکین می کنند   در 

سورت می ضیم نیوه ،یز(  صودر ن ،ه ،یر ن )ف ضیم نیوه ،یز در ف سیین نیز ،ی پردهگیرد. ف ضیم ل زم ضخیوی ،ه ف هیم 

 شود  که قی،ل اسیفیده در اهن فصل نیز هسیند.،سیه تبدهل می

 اند. عال ه ،راهنهی ،ی مد ل هکسااین در کنیر هکدهگر ساایزمیندهی  شاادهدر طراحی هساایه سااکونیی  اتیق :پذیریتغییر

ضیم نیوه ،یز که در ،رگیرنده ،خشی از اتیق ست   در جلو اتیقهی هی هی کل آنف گرفیه ،ی نوعی مد ل هکسین که  هی قرارا

سله  ستسیون میینفی شده ا صورت مد الر طراحی  ست ، سیی ،ه راحیی امکینلذا تغییرپذهرم در خینه .هی پذهر هیم ر 

شد می ست. ،ی توجه ،ه آن ه که گفیه  شیهده هیم انصطیفتوان گونها سییهی اهن منطقه م سکن ر  رد  کپذهرم را در  م

هیم اهن منطقه تغییرپذهرم ،ه مفهوم کیهش   افزاهش کوی   امکین ،یزگشااات ،ه طر. ا لیه زهرا که در مصویرم خینه
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ضو. دهده می سیحت آن ،ه   سیرش هی تقلیل م سکونی پس از گ ضیهیم شود  تطبیق احد م پذهرم ،ه مفهوم انطبیق ف

هیم ر ساایی قی،ل رم ،ه مفهوم فضاایم چند عولکردم در خینهپذهکیلبدم ،ی عولکردهیم میغیر فصاالی   ر زانه   تنوع

 مشیهده است. 

 گیرینتیجه 

مین می هیم زا،زارم ،رام ،یین فرهند   نگرانیفضیهی ر سیی ،ه عنوان  جه عینی مصویرم ر سییهی   -سیخییر کیلبدم

گیرم از است   سصی در ،هرهاست امی انسین ر سییهی در عصر حیضر میفی ت از گذشیه   در تالش ،رام شهرم شدن 

هیم ر سیی دچیر هك مصویرم الیقیطی سفینه اهن الگوپذهرم نیقص سبب شده است که خینهمی الگوهیم شهرم دارد که 

 اند.نشسیه هم کنیر نیموز ن   عرهین نحو ،ه که اندمدرنییه   سنت هیم ر سیی تلفیقی نیهویهند ازشوند در  اقع خینه

اسیس  هویهنگی   پیوسیگی ،ی محیط تیرهخی از اهویت زهیدم ،رخوردار است گیرد هیم ،یطراحی در راسییم مهیر اهن

هی نسیخیوی،یهد در در ن خود هکپیرچه ،یشد  الزم است هوینطور که هك سیخیوین می،نی،راهن در راسییم اهجید کلیت  

   هم ،ی محیطی که در اطرافشین هسیند مرتبط شوند. ،ی هکدهگر

ست زهرا که در اهن ر هکرد  تورکز ،ر در اهن پژ هش از ر هکرد تصیملی   میدا م مصویرم زمینه  شده ا گرا ،هره گرفیه 

هیم اسیل مصویرم زمینه   اسیفیده از الگوهیم مصویرم زمینه ،ی نگیه مصیسر  است. اهن الگوهی جسیجو   شنیخت  هژگی

،یشااند؛ امی اهن ،ه مصنیم تقلید ساارف از میهیم کلی   جزئی زمینه گیدر راسااییم حفظ تویمیت  در ،ردارنده هوه  هژ

تغییر در  در جهت اهجید هکپیرچگی     تدا م آن  توجه توأمین ،ه زمینه اساایل موجودزمینه نیساات. اساایس اهن نگیه 

 وگیرم شود. ر زرسینی  است تی در عین حفیظت از زمینه در مقی،ل فرسیهش  از خطر تقلید   هکنواخیی جلجهت ،ه

گی هویهن -مراتب )دسیرسی   فضیهی( سلسله -سیدگی -هکپیرچگی -ن: تنوعدر مطیلصیت انجیم شده مفیهیوی هو و

،ه  ی(   مقییس انساااینیهپذهرم )انطبیق کیلبد ،ی عولکرد   فصیلیتانصطیف -انطبیق ،ی محیط طبیصی -ع،ی محیط مصااانو

 -حجم -گراهی شاایمل موقصیتهد که ،ی مصییرهیم زمینهه گردگرا ارائهیم کلی مصویرم ر سااییهی زمینهعنوان شاایخص

ییس فیع  مق بیت( -) ارت نیسااا هه -ت وی ند -ساااایخی ییت -ر وین  -جزه نیت   مبل یت  -تزهی ییرم  -موقص الگوم رف

سیفیده سیزم ،ی -کنندگینا شدهپذهرتنوع -تغییرپذهرم -پذهرمتطبیق -اقلیم هو د یم موجوهاند. تحلیل خینهم تصرهف 

اند   از تطبیق ر ند ثی،یی در طراحی پیر م کرده هیم ر ساایی ازیس اهن مصییرهی نشااین داد که خینهدر ر ساایی ،ر اساا

ی  سیهیم رص شد که مفیهیم مطر. شده در خینهگرا مشخهیم مصویرم ر سییهی زمینهگراهی ،ی  هژگیمصییرهیم زمینه

شیرکی قی،ل درک می شیوه م شند. ،نی،راهن اه،ه  سیه میهی ،ه عن خینه،ی لگوم توانند ،ه عنوان انوان هك کل ،ه هم پیو

در مصویرم عصر  هی   مصییرهیگیرم از اهن مفیهیم  شیخصمصیسر ر سیی شورده شوند.   ،هره هیمء در طراحیقی،ل اتکی

ضر  می شد ،ه گونهحی ضیهی هویهند ،ی سبی در جهت خلق ف سخگوم منی  ،هیرهن الگو ،رام راتوان آنام که میتواند پی

شنیخت   ،هره ست.  سییی،ی ،ه مصویرم قی،ل قبول در اهن منطقه دان سب از اهن الگوهی در اهجید د ست   مینی گیرم در

د هن   هی در راسییم ت،ی اسینید ،ه اهن مفیهیم   ارزش توان. ،دهن ترتیب میکندهك کل منسجم  نقشی اسیسی اهفی می

ئ نهه هك ن یم منساااجوی از ضاااوارا صید فنی  ا،ط   الگوهی  کیفیت مصویرم خی ،ی لحیظ نوودن ا، هیم ر ساااییهی را 

شنیسی  هوهیی   اقیصیدم  ،هبود ،خشید   از سوم دهگر  عال ه ،ر آزادم عول ،خشیدن ،ه سیکنین  سیزندگین  زهبیئی

م جلب نووده   رعیهت ،رخی ضوا،ط هی  عنیسر   الگوهیم مههی را ،ه کیفیت  احیرام ،ه تویهالت   سالهق آنین  توجه آن

 را الزامی نوود.

 منابع

سیدات؛ ،وینیین  محودا ضی؛ خوت  هینیه  صیرم  مجیبی  ر س". (0311) .ان سی مفهوم مصنوم  شنی سکن ،یز کونت در م

 010-13  ص3فصلنیمه مطیلصیت شهر اهرانی اسالمی  شویره  "سنیی اقلیم کوهرم
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شهیم مصویرم ،ومی اهرانی در را،طه ،ی ر هکرد مصویرم پیهدار ". (0333)    گرجی مهلبینی  هوسف.ارمغین  مرهم؛    "ارز

 33-01 ص 001فصلنیمه مسکن   محیط ر سیی  شویره 

زمینه گراهی  - هیم طراحی ر ش تبیین".(0311سلطینزاده  حسین. )   اکبر؛ ،ذرافکن  کی ه؛ تهرانی  فرهید؛اکبرم  علی
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  فصلنیمه مسکن   محیط ر سیی  شویره "هیم پرداخت محیط طبیصیجلوهمن ر ر سییهی   ". (0310) تقواهی  حسن.

 .37-03  ص043

سیه  مرهم؛  شیرهن؛ خج سن؛ ،یر ل   سصه ".(0331کیی  پرهی. )نگهدارم  حبیبی  مح شیرکت   تو سییهی  م طراحی ر 

 .01-3ص  "پیهدار

نیشر: ،نیید مسکن  ."ارزش ر سییهی هیم ،یحفیظت   توسصه در ،یفت".(0311حنیچی  پیر ز؛   کوششگران  علی اکبر. )

 انقالب اسالمی.

شیهی  خدا،نده لو  زهره؛  سییهی"(. 0337  مرهم. )خرم سکن ر  سی زهبیهی در م شنی صلنیمه آ،یدم   "،یز   11شویره  ف

 .30-01ص

 .10-31کییب میه هنر  ص. "پدهدارشنیسی مکین".(0333ذاکرم  محسن. )

   راه امر ز  میهنیمه مصویرم در مکین هوهت   ساانیی در مصویرم آن مفهوم   مکین"(.  0331. (محبو،ه رحوینی 

 .10- 33   ص 70 شویره هشیم  سیل  "سیخیوین

سینده  امین. ) سیینی در غرب اهران " .(0333ر سییهی کوه ضیهیم ر    پژ هش " هژگیهیم ،نییدهن من ر فرهنگی در ف

 .17-33  ص17هیم جغرافییم انسینی  شویره 

 .73-71ص  میهنیمه تخصصی من ر  شویره پنجم "هیم گرشگرمر سیی    قی،لیت". (0333سیمه  رضی. )

 .303آ هز  ص. تهران  ذهن"هشت کییب"(. 0311سپهرم  سهراب. )

 ترجوه محودرضی شیرازم  تهران  نشر رخداد نو. .ر . مکین ،ه سوم پدهدارشنیسی مصویرم .(0310شولیز  نور،رگ. )

 ترجوه علیرضی احودهین   نشر نیلوفر مکین.مصویرم  حضور  ز،ین    .(0310نور،رگ. )شولیز  

سغر. ) شهیب؛   آ،ر ن  علی ا سزاده   سلت؛ عبی ضیهی" .(0314عسکرم را،رم  ا،ی سر ف کیلبدم ت ثیرگذار ،ر  -،ررسی عنی

سییهی  سکن ر  سییهیم دهز،ید ،یل  فرهزم   آهدلیك(م سییهی   هش   ،رنیمه   مجلّه پژ"مطیلصه موردم: ر  رهزم ر 

 .013-077( 4)سیل4شویره  

 .13-37  ص 4الوللی علوم مهندسی  شویرهنشرهه ،ین ."شهر   ر سیی  تضید هی تفیهم؟".(0333الحسی،ی  مهران. )علی

   ر سااییهی ساابك زندگی خینه  مفهوم ،ه مردم نگیرانه مسااکن )ر هکردم   مدرنییه".(0331فیضاالی  نصوت ا . )

 13-03  ص0شویره   "(آن امر زم تحوالت

ثیر آن ،ر مصویرم ر ند جهینی شااادن فرهند   ت "(. 0313  رسااایوی  فرحنیز. )ام  محودرضااای؛ هوزه کرهوی  ثرهی؛

سییهی  سیین کردسیین(ر  سییم گلیپه  ا   مجله تحقیقیت اقیصید   توسصه کشی رزم اهران  د ره ")مورد مطیلصه: ر 

 .731-703  ص4  شویره 31

شگران  علی اکبر؛ ش سی مرتبه ".(0310گلوردم  مجیبی. )   کو سی مرتبه ،ر درآمدم سنت؛ د ره مصویرم شنی  شنی

 .001-010  ص043  شویره "شولیز نور،رگ کرهسیین آرام نقد   تبیین مبنیم ،ر مصویرم ر سییهی

  "راهکیرهیم مصویرم پیهدار گیالن ،ه هوراه قییس ،ی مصویرم ژاپن" (. 0331. )هیران  علی  گرجی مهلبینی  هوساااف؛ 

 .34-43   سفحیت 40نشرهه هنرهیم زهبی  شویره 
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 علی الحسابی و نجفی /...بازخوانی مفهوم زمینه در راستای 

 

ر سییم پیشیکال در  :مطیلصه مصویرم ر سییهی اسیین میزندران در گذر زمین )مطیلصه موردم". (0337مرادم نژاد  دانی. )

 تحقیقیتی دانشگیه شهید ،هشیی  احد زهرآب. -سییهی  پردهس علوی   پیهین نیمه کیرشنیسی آ،یدانی ر "سوادکوه(

  01نشاارهه هنرهیم زهبی  شااویره  ."مصییرهیم شاانیخت   ارزهی،ی هوهت کیلبدم شااهرهی".(0333میرمقیداهی  مهیی. )

 .33-01ص

نشاارهه  ."مصیساار مصویرم زمینه در ،ی مواجهه طراحی در ن رهیت تحلیل" .(0313نقوم  پوهین؛   م یهرهین  حیمد. )

 . 31-11  ص 01علوی ،یغ ن ر  شویره 

صلنیمه مرمت   مصویرم اهران"گراهی تبیین را،طه مصویرم ،ومی   زمینه" .(0313نقوم  پوهین؛   کیینی  مصطفی. )    ف

 . 11-70  ص03شویره   )مرمت آثیر   ،یفیهیم تیرهخی فرهنگی(

ی: راهنو مصویرم  اسیید ارشد کیرشنیسی نیمهپیهین گیالن  دانشگیه هنر   مصویرم دانشکده طراحی .(0337علی. )  حید 

سیید ،یذل  میر جلیل سید مهندس شی ر: ا شکده مهرگینی  آرش مهندس م شگیه مصویرم   هنر دان  گیالن  دان

 .گیالن

  . 37-73ص  31  مجله آ،یدم   شویره "فضیم نیل   سیوندار در مصویرم میزندران" .(0333نیی پیشی  مجید. )هوسف
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