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معماری زمینه گرا

:  (contextualism)زمینه گرایی •

(context)التینواژۀازمتنوزمینهبافت،معانیبهcontextusاشارهکهگرفتهریشه
معنایبهکهاستcontexereآنفعل.داردآنهامیانانسجاموکلماتمیانارتباطبه

بافیهمونشینیهماتصال،ارتباط،contextرو،ایناز.استتافتنهمدروبافتندرهم
نشینیهمواتصالراcontextتوانمیقیاسی،ایگونهبهشهر،بستردر.استاجزامیان
(شیرازی).خواندبناهامیان

مقیاس زمینه گرایی
میطبسخردوکالنمقیاسدودرگراییزمینهاما.دانندمیمحلهراگراییزمینهواحدچندهر

.یابد
.بنابهخردمقیاسدرورسد،می(regionalism)گراییمنطقهبهکالنمقیاسدرگراییزمینه

تعاریف
مسألۀ زمینه گرایی
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معماری زمینه گرا

مسالهطرح 

:مسأله
تشاش شهرها و محیط کالبدی امروزی عرصۀ تقابلها شده و در نتیجه به جای زیبایی، اغ

.و سردرگمی به وجود آمده است

هویت چند پاره و عدم انسجام و تداوم بصری سیمای شهر

امعهمداخله و  از بین رفتن بافتهای تاریخی به عنوان ارکان فرهنگی و هویت بخش ج

بافت دست یافت؟( بصری)می توان به حفظ و تداوم چگونه

: پیشنهاد
طراحی معماری در پیوند و ارتباط با زمینه

مجاورساختمانهایمیانهماهنگیایجادچگونگیومعماریسبکهایمقولۀبهگرازمینهمعماری
کالبدیمحیطبهتوجهضرورتبهکلیطوربهومختلفهایسبکیاوزمانیهایدورهیهمربوط

.پردازدمی
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معماری زمینه گرا

زمینه گراتولد معماری •

.تبدیل به پارادایمی مهم در تفکر شهری و معماری گردید1960زمینه گرایی از اواخر •
.  تداعی معانی تاریخی در معماری مورد توجه قرار گرفت•
کی از ی( بعضاً تقلید های سطحی و صوری همراه با اشارات تاریخی صریح)زمینه گرایی •

.  برجسته ترین شعارها و آمال معماری پسامدرن شد

مدرنیسم و زمینه گرایی

موجودایهزمینهباجدیدساختمانهایتلفیقباشدتبهکهاستمکتبیحاصلمدرنفرمهای•
معیارآننفیوموجودزمینۀخواندنچالشبههامدرنیستبرای.ورزدمیمخالفتمعماری
.استبودهخالقیت

جایگزینرابتکا.شدمیشناختههنرمندموفقیتوارزیابیوسنجشمعیارابتکارمدرندورۀدر•
بینازباعث(گذشتهنفیو)ابتکارمقولۀبرتأکید.شدهنریارایۀکیفیتبهتوجهیعنیقبلیمعیار
سازگارایرابطهایجادامروزبهنسبتمدرندورۀدر.استشدهکالبدیمحیطبصریتداومرفتن

.آمدنمیحساببهمعمارینبوغارزیابیمعیارهایجزءزمینه،با

پیشینه
مسألۀ معماری زمینه گرا
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(شهر)کل 1.

(بافت)میانه 2.

(بنا)جزء 3.

معماری زمینه گرا

اقدام در بافتهای تاریخی اروپا•

(شهر)کل 1.

(بافت)میانه 2.

(بنا)جزء 3.

تاریساخایجادهدفوبودهتاریخیمحدودهتعریفبرسعینگرکلاقدامسطوحدر
جهتافتهاباینازبسیاریدر.استبودهمدرنوتاریخیبافتبینارتباطبرایمعقول
.استشدهتاکیدعملکردینقشباتاریخیمحوربرارتباط

هابافتهمجوارینحوه
شهریکآیندهکالنهایسیاست•
شهرهرپیشینهوتاریخ•

وبودهشهرمدرنتوسعهبرکلیسیاستوالنسیاوبارسلونشهرهایدرمثالعنوانبه
مدرنوطرنجیشصورتبهکهبافتبقیهازخیابانیکمربندیکتوسطتاریخیبافت
یشهرهادراما.استشدهحفظهستهیکعنوانبهتاریخیبافتوشدهجدااست

شدهتلفیقردهکتبعیتقدیمیفرمازکهجدیدبافتباتاریخیبافتکوردوباوگرانادا
(فاطمی).است

پیشینه
مسألۀ معماری زمینه گرا
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(شهر)کل 1.

(بافت)میانه 2.

(بنا)جزء 3.

معماری زمینه گرا

اقدام در بافتهای تاریخی اروپا• پیشینه
مسألۀ معماری زمینه گرا
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(شهر)کل 1.

(بافت)میانه 2.

(بنا)جزء 3.

معماری زمینه گرا

اقدام در بافتهای تاریخی اروپا•

(شهر)کل 1.

(بافت)میانه 2.

(بنا)جزء 3.

اعمالباشودمیانجامبافتمحدودهدرمداخالتکهنگرمیانهمقیاسهایدر
در.شودیمداشتهنگهثابتبافتنمایومنظرسازهاوساختدردستباالسیاستهای

تاشودمیگرفتهنظردرساختمانهامصالحورنگارتفاع،برایضوابطیسیاستهااین
دارایاریخیتابنیهخاصجسارتیبانیزمواردبعضیدر.شودحفظبافتتاریخیروحیه
بهودگیرنمیقرارشهریفضاهاییاومیادیندرشهریمونومانیکعنوانبهارزش
(فاطمی).گردندمیمطرحشهردرنشانهعنصریکعنوان

پیشینه
مسألۀ معماری زمینه گرا
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(شهر)کل 1.

(بافت)میانه 2.

(بنا)جزء 3.

معماری زمینه گرا

اقدام در بافتهای تاریخی اروپا•

(شهر)کل 1.

(بافت)میانه 2.

(بنا)جزء 3.

وع در این ن. در مقیاسهای جزء نگر، مداخله در بافت به اندازه یک بنا انجام می شود
ت تبعیت مداخله بسته به سیاست های اتخاذ شده در ایجاد آن بنا یا فرم و مصالح از باف
آن ایجاد می کند و یا یک بنای مدرن با کاربری متفاوت برای باز زنده سازی بافت در

(فاطمی).می شود

پیشینه
مسألۀ معماری زمینه گرا
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معماری زمینه گرا

اهداف معماری زمینه گرااهداف

:کالناهداف

اقتصادیوگردشگریمقاصدبرایتاریخیبافتهایسازیزندهبازوبهسازی•

بافتروحتداوموتاریخیبافتحفظ•

ساختمانهامیانسازگاربصریارتباطایجادروشهایباآشنایی•

(...وساکنینهایخاطره)پیشینهویتتداوموحفظ•

یکازیبخشعنوانبهآنهاکارحاصلاینکهازکنندمیکارکهایشیوهیاوسبکیهردرطراحانآگاهی•
.گیردمیقرارارزیابیوسنجشموردترکلیزمینۀ

.بصریتداومموضوعدرکوزمینهبهنسبتبیشترآگاهی•

:خرداهداف•

سیمایلقخیعنیعالیتر،وبزرگترهدفتابعبایدشودمیارایهطراحانتوسطکهخاصیزیباییاصول•
خاصوباصبهتوجهبدونکهطوریبه.باشد(همگونسبکبالزوما  نه)بصریمنسجمومطلوب،شهری
.باشدشدهتلفیققدیممعماریباسازگارشکلیبهمدرنمعماریجدید،شناختیزیبایی

درکهیتغییراتومعماریزمینۀکلبهعمیقنگرشیکاحیایبلکهتاریخی،سبکهایاحیاینههدف•
ایندیمواردرهرچند.نیستموجودوضعحفظخواستارگرازمینهمعماریسوییاز.استدهیممیمحیط
9.باشدمطلوبامر



راهبردهای تصمیم سازی و طراحی زمینه گرا
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برنامه دهی معماری 

معماری زمینه گرا

: راهبردهای برنامه دهی و طراحیراهبردها

(تصمیم سازی و تصمیم گیری)برنامه دهی معماری 

:پرسش ها
وسعهتوتکمیلالحاقی؛جدید؛کارکردیباجدیدبنای)چیست؟جدیدبنایرسالت
(بافتروحتداوموتاریخیبافتحفظیاوموجود؛بنای

بعاداکهدادتوانمیکارفرمابهپیشنهادهاییچهاست؟مناسبکارکردیوبناچه
باشد؟مؤثرشهریبافتکیفیتارتقایجهتدر...واقتصادی؛

قدمت ، ارزش بنا به چه میزان است؟ ( : تحلیل وضع موجود)
تصمیمیست؛اگیریتصمیمنکتهنخستیناینشوید؟میقایلارزشزمینهبرایشماایمرحلهچهدر•

نینچراهنمایوضوابط.شوداتخاذمحلهساکنینوکارفرمامعمار،توسطمشترکطوربهبایدکه
.شوددوینتبصریهمگونیمیزانوجذابیتتاریخی،اهمیتفرهنگی،میراثاساسبربایدتصمیمی

امراینحال،کنیدطراحیآنبصریویژگیهایگرفتندرنظربابایستیاست؛باارزشزمینهاگر1.
.باشدنوآورانهطراحیخلقیاوکاملتقلیدصورتبهاستممکن

نیزمنطقهراگولی.گرفتنظردررامنطقهسنتبایداست،ارزشبیموجودزمینۀشدمعلوماگر2.
.هستیدگیرندهتصمیمخودشمابود،ارزشمندسنتیفاقد

موجودزمینهوبافتویژگیهایتحلیلوبررسی
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فرایند طراحی

 موضوع محورفرایند برنامه دهی

تحلیل کردن وضع موجود

....  فرم، ارتفاع، پر و خالی، بازشوها، مصالح و : عناصر کالبدی

...آرایه ها، ساختار سازه ، و : تحلیل عناصر هویت بخش

طرح وضعیت آینده•

، (mission)مجموعه ای از معیارهاست که طراح باید آنها را درنظرگرفته باشدد تدا بتواندد رسدالت 

و راه حدل ( performance requirements)و معیارهای تحقق پدذیری( goals)اهداف

.را دربر بگیرد( Concepts)های معمارانه 

شناسايي موضوعات و ارزشهاي زير بنايي•

منظم كردن اطالعات و تظیم اولويت ها•

دسته بندي اطالعات•

توسعه اهداف پروژه، معیارهاي تحقق پذيري•

تهیه فهرست كاري براي ارزيابي روند انجام•

تهیه گزارش •

برنامه دهی

تحلیل وضع موجود-

طرح وضعیت آینده-
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معماری زمینه گرا

: راهبردهای برنامه دهی و طراحی

تحلیل وضع موجود طرح وضعیت آینده
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برنامه دهی معماری 

معماری زمینه گرا

رهنمودهایی برای 
معماران

تصمیم سازی در خصوص راهبردهای کالن و خرد طراحی

.ودنشتبدیلجدیدوقدیمازناسازایملغمهبهجدیدبنایداشتتوجهباید1.
موردبایدزمینهبامنسجموسازگارتصویرایجادعیندربناطرحانسجامکلیت،
.گیردقرارنظر

لیلتحموردمصنوعغیریاو(باارزش)معاصریاقدیمیبنایازاعمطرحزمینه2.
بهرادجدیایدهخلقهایزمینهمواقعبرخیتوانندمیخودمحیطوبنا.گیردقرار
حتیواساسیمعتبر،منبعیکخود،(خاص)زمینۀدیگربیانبه.بدهندطراح
.استطراحیدربخشالهام

درراکاشتدیگرشیوۀبهیاونمودکپیدقیقا راجزییاتییاوفرمیبایدآیا3.
نمود؟ابداعبصریویژگیهای

ردیموزمینهبهتوجهبااست؟کافیسازگارییاوبودهماهنگکامالبایدآیا4.
.استمتفاوتجواب
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طراحی معماری 

معماری زمینه گرا

:  راهبردهای طراحی معماریراهبردها

:(تزییناتمیزانومراتبسلسله)نماوفرمطراحیکلیاستراتژی.1

.مشابهاحجامومصالح،(طبقاتارتفاعیا)ارتفاعمانندکلیهایشباهت
سازگاراطارتبایجاددرکلیهایشباهتکهانددادهنشانتاریخیهاینمونهوجوداینبا:تبصره
.باشندداشتهاهمیتکنیم،میفکرماآنچهازکمتراستممکن

(فضاوتودهمیزان)خالیوپر(سطوح)فضاینسبت.2

(...وباز؛نیمهفضایورودی؛)عناصرکلیساماندهی.3

نما(هندسه)صورت.4

قدیمنمایهندسیتحلیل•
نماجزییوکلیخطوط•
(...وریتمبصری،تداومخالی؛وپرنسبتتناسبات،هندسه؛)بازشوها•
وکردهجهتوکوچکنکاتوجزییاتبهچشم:(جزییاتمراتبسلسله)جزییاتورنگبافت،مصالح،•

.آوردمیوجودبهراقویمکانیوهمگونیحسما،بصریحافظۀدرپیامهاهمینتجمع
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درسهایی برای طراحی
معماری زمینه گرا 

معماری زمینه گرا

راهبردها
معیارهای طراحی و  ارزیابی طرح  قبل از اجرا

:بصریانسجاموتداوم.1
.آیندمیزیبانظربهکهاستشدهطرحهاییموفقیتدلیلعاملاین

محیطبهجهتوبدونراسبکیکهنیستالتقاطیروشنفکرانۀانتخابنوعیمناسبپیشنهاد
طراحبهخابانتدرتااستبصریویژگیهایبه«تروابستهنگاهی»بلکه.برگزیندآنپیرامون

همحلهویتتقویتموجب،«مکانروحیۀ»ازالهامدلیلبهکهطراحی،روشیک.کندکمک
.شود

:جزییاتوهاآرایهنقش.2
ستاممکنسازگارارتباطایجاددرکلیهایشباهتکهانددادهنشانتاریخیهاینمونه•

وصریببافتها،آرایهکهرسدمینظربه.باشدداشتهاهمیتشود،میپنداشتهآنچهازکمتر
.استنهاساختمامیانسازگاربصریرابطۀایجادبرایتریمطمئنروشغالباآنهاازحاصلتداعی

مواردوارتفاعتناسبات،مقیاس،مصالح،لحاظبهخودمجاورساختمانهایازساختمانیهرچه•
کاریدجدیساختماندرمجاورساختمانخاصهایآرایهحذفکند،بیشتریتقلیددیگرمشابه

.رسدمینظربهعریانجدیدساختمانکهطوریبهبوده،نابجاتر
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درسهایی برای طراحی
معماری زمینه گرا 

معماری زمینه گرا

راهبردها
معیارهای طراحی و  ارزیابی طرح قبل از اجرا

:خانوادگیتشابه.3
شکلگریکدیکناردرتوانندمیمعماریمختلفسبکهایکهاستدادهنشانتاریخ
تنهامرااین.کنندحفظنیزراخودشناسیزیباییخاصهویتحال،عیندروگرفته

مهارتزاکهاستطراحانیوجودوزمینهبصریعالئمدقیقوآگاهانهارزیابیمستلزم
بردارییکپباآیاامرایناینکه.جویندبهرهپاسخگووسازگارساختمانهایخلقبرای

موضوعینبایستاست،برخوردارجدیدمعماریابتکاراتآخرینازیاوشدهانجاممعمولی
کهندکحسبایستیچشم.است«خانوادگیتشابه»دارداهمیتآنچه.باشدتوجهمورد
.استشدهافزودهمحیطبهمتجانسایپدیده

لغاتفرهنگبهمحدودطراحکههنگامیبویژهخانوادگی،تشابهاینبهنیلهرچند
.شودمیدشواراست،مدرنیسم
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درسهایی برای طراحی
معماری زمینه گرا 

معماری زمینه گرا

راهبردها

:خانوادگیتشابه.3

18



درسهایی برای طراحی
معماری زمینه گرا 

معماری زمینه گرا

راهبردها

:خانوادگیتشابه.3
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درسهایی برای طراحی
معماری زمینه گرا 

معماری زمینه گرا

راهبردها

:خانوادگیتشابه.3
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درسهایی برای طراحی
معماری زمینه گرا 

معماری زمینه گرا

راهبردها

هالبهخطوطوجزییاتدرتشابه:خانوادگیتشابه.3
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درسهایی برای طراحی
معماری زمینه گرا 

معماری زمینه گرا

راهبردها

:خانوادگیتشابه.3
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درسهایی برای طراحی
معماری زمینه گرا 

معماری زمینه گرا

راهبردها

جزییاتدربیشترتشابه:خانوادگیتشابه.3
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درسهایی برای طراحی
معماری زمینه گرا 

معماری زمینه گرا

راهبردها

جزءتاکلازتشابه:خانوادگیتشابه.3
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درسهایی برای طراحی
معماری زمینه گرا 

معماری زمینه گرا

راهبردها

:خانوادگیتشابه.3
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درسهایی برای طراحی
معماری زمینه گرا 

معماری زمینه گرا

راهبردها
.استشدهیکنواختیبهمنجرکهبسیار،ایتشابه:خانوادگیتشابه.3
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درسهایی برای طراحی
معماری زمینه گرا 

معماری زمینه گرا

راهبردها
معیارهای طراحی و  ارزیابی طرح قبل از اجرا

زمینهمعماریهویتبرمؤثرعناصربررسی.4

این ارتباط . تبرای پیوندی مستحکم با ساختمانها مجاور؛ اقتباس از مایۀ اصلی یا فرمها اجتناب ناپذیر اس
:می تواند به چند روش انجام شود

.موجودطرحاصلیمضمونازنزدیکبرداریکپی•

.جدیدچیدمانیباولیمشابهفرمهایاساسازاستفاده•

.قدیمیفرمهایبصریتأثیرهمانباجدیدیفرمهایابداع•

اولیهفرمهایانتزاع•
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درسهایی برای طراحی
معماری زمینه گرا 

معماری زمینه گرا

راهبردها
معیارهای طراحی و  ارزیابی طرح قبل از اجرا

اندرکاراندستارتباطوتعامل:5

بخشینیز،یفرهنگآشناینمادهایکارگیریبهباکارفرما،وساختمانکاربرانبامعمارنزدیکترارتباط
.استخاصزمینۀیکطراحیازاساسی
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معماری زمینه گرا

روشهای ایجابی و سلبی•

تاریخیزمینهباهماهنگ1.

نشینیعقبواتصال2.

جداسازیوجداگزینی3.

(شفافیت)رویتقابلغیر4.

نماوحجمتدریجیتلفیق5.

(دیوارینقاشی)شهریبنایدیواررویبرنقاشی6.

استتار7.

مناسبایسازهساختارانتخاب8.

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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معماری زمینه گرا

:تاریخیزمینهباهماهنگی•
ابهمشالگوهاییاوبصریویژگیهایدرهماهنگیجدید؛بنایدررقابتعدموتواضع•

(1975)مرمت و احیاء شهر قدیمی : بخارا

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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معماری زمینه گرا

:تاریخیزمینهباهماهنگی•
ابهمشالگوهاییاوبصریویژگیهایدرهماهنگیجدید؛بنایدررقابتعدموتواضع•

نوسازی بافت قدیمی: تونس

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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معماری زمینه گرا

:تاریخیزمینهباهماهنگی•
(ابهمشالگوهاییاوبصریویژگیهایدرهماهنگیجدید؛بنایدررقابتعدموتواضع)•

نوسازی بافت قدیمی: تونس

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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معماری زمینه گرا

:تاریخیزمینهباهماهنگی•
(ابهمشالگوهاییاوبصریویژگیهایدرهماهنگیجدید؛بنایدررقابتعدموتواضع)•

نوسازی بافت قدیمی: تونس

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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معماری زمینه گرا

:نشینیعقبواتصال•
.استذشتهگازنمادیننشینیعقبیکوموجودنمایازواقعینشینیعقبیکهماتصال•
ماریمعزباناز«اتصال»حذفقدماولینزمینه،باسازگارطراحیمهارتهایبازآموزیبرای•

(برولین).نیمکحلراموجودوضعبامستقیمارتباطبصریمشکلبایدنخست.باشدمیامروز

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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معماری زمینه گرا

:نشینیعقبواتصال•
شفافیتالحاقی؛بخشاتصال•
لندنواترلوو؛پاویلیون•

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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معماری زمینه گرا

:جداسازیوجداگزینی•
قدیمبنایزمینهپسعنوانبهجدیدبنای•
جدیدیهسازوجاماندهبهرایشتاکبنایاصلیهویتطرحایندر:(آلمان)رایشتاکپارلمان•

.استگرفتهقرارآندر

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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معماری زمینه گرا

:جداسازیوجداگزینی•
مصالحوارتفاعیتشابهباقدیمبنایزمینهپسعنوانبهجدیدبنای•

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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معماری زمینه گرا

:جداسازیوجداگزینی•
قدیمبنایزمینهپسعنوانبهجدیدبنای•

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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معماری زمینه گرا

:(شفافیت)رویتقابلغیر•
سعیطراحانومیشوددادهتاریخیهایمحیطدرموجودبناهایبهاصالتشیوهایندر

.کنندمخفیناظراندیدازنحویبهراجدیدساختاردارند
آباصخشرایطدرایشیشههرمشفافسطوحکورشدنجدیدلوورورودیمشکالتازیکی

.استکوهنوردانتوسطهاشیشهشستشویبهنیازوهواییو
آی ام پای: موزه لوور جدید•

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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معماری زمینه گرا

:(شفافیت)رویتقابلغیر•
پایامآی:جدیدلوورموزه

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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معماری زمینه گرا

(تباینوتضاد)فرمدرتودهغلبۀوسادگی•
خودنماییتربیشتصور،عکسبر(برونگرقدیمیبناهایمقابلدر)سادهبسیارنماهایواحجام

.کنندمی

:  گالری هنر واشنگتن
آی ام پای

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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معماری زمینه گرا

(تباینوتضاد)فرمدرتودهغلبۀوسادگی•
بیشترر،تصوعکسبر(برونگرقدیمیبناهایمقابلدر)سادهبسیارنماهایواحجام:نکته

.کنندمیخودنمایی

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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معماری زمینه گرا

(تباینوتضاد)فرمدرتودهغلبۀوسادگی•
بیشترر،تصوعکسبر(برونگرقدیمیبناهایمقابلدر)سادهبسیارنماهایواحجام:نکته

.کنندمیخودنمایی

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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معماری زمینه گرا

نماوحجمتدریجیتلفیق•
Québec   

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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معماری زمینه گرا

(دیوارینقاشی)شهریبنایدیواررویبرنقاشی•
Québec

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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معماری زمینه گرا

(دیوارینقاشی)شهریبنایدیواررویبرنقاشی•
Québec

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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درختانبااستتار1.

زمینزیردرساختن2.

آینهبااستتار3.

نماپوستهبااستتار4.

معماری زمینه گرا

ختاندربا:استتار•

.شودمیآشکارریزبرگدرختانوجودباروشاینعمدهاشکال•
روشهای عمومی      

زمینه گرایی
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درختانبااستتار1.

زمینزیردرساختن2.

آینهبااستتار3.

نماپوستهبااستتار4.

معماری زمینه گرا

زمینزیردرساختن:استتار•

ایناربردکهستندطبقهیکدارایآنتاریخیبناهایاکثرکهایرانتاریخیمحیطهایبرای•
اینکاربردمزیتشود؛بزرگترینمنجرمنطقهدرمستقربناهایبیشترمعرفیبهتواندمیشیوه
.استجدیدعملکردهایتامینحالعیندرتاریخیبافتسیمایحفظشیوه

تهران:(قرآنموزه)نگارستانفرهنگسرای•

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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درختانبااستتار1.

زمینزیردرساختن2.

آینهبااستتار3.

نماپوستهبااستتار4.

معماری زمینه گرا

زمینزیردرساختن:استتار•

ایناربردکهستندطبقهیکدارایآنتاریخیبناهایاکثرکهایرانتاریخیمحیطهایبرای•
اینکاربردمزیتشود؛بزرگترینمنجرمنطقهدرمستقربناهایبیشترمعرفیبهتواندمیشیوه
.استجدیدعملکردهایتامینحالعیندرتاریخیبافتسیمایحفظشیوه

تهران:(قرآنموزه)نگارستانفرهنگسرای•

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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درختانبااستتار1.

زمینزیردرساختن2.

آینهبااستتار3.

نماپوستهبااستتار4.

معماری زمینه گرا

آینهبا:استتار•

:شرکت بیمه فیبر توماس
نورمن فاستر

در این شیوه: استفاده از آیینه
به کار گیری شیشه های

(یا آیینه)آیینه ای 
در بنای جدید انعکاس دهنده

بنای تاریخی هم جوار 
.قرار میگیرد

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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درختانبااستتار1.

زمینزیردرساختن2.

آینهبااستتار3.

نماپوستهبااستتار4.

معماری زمینه گرا

نماخارجیپوستهبااستتار•

(:facadism)نماحفظ

(تهرانآبادحسنمیدان:ملیبانک)•

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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معماری زمینه گرا

:مناسبایسازهساختارانتخاب•
باربردیواریساختارهاباچشمگیریتباینتواندمینمادرستونیوتیرهایسازهکلیحس•

.تاسزمینهکاملکردنصرفنظریاوکردنپوشیچشمدرصددهاطرحبرخی.کندایجاد
می"ینهزم"خودبرایحتی،.استتوجهبیمحیطبهوکند،میردرازمینهژرژپمپیدومرکز
.سازد

پاریس-مرکز ژرژپمپیدو

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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معماری زمینه گرا

:مناسبایسازهساختارانتخاب•
اننشهنریمکانیکصورتبهتاشدطراحیاساساینبر(70دههاوایل)پمپیدژرجمرکز•

یانتقادهازمانآندر.باشدزمانهنریوفرهنگیمختلفهایجنبشمیانبرخورددهندۀ
.شدواردطرحاینبربسیاری

پاریس-ژرژپمپیدومرکز•

روشهای عمومی      
زمینه گرایی
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ر میزان موفقیت طرح در پیوند سازگار با محیط امری نسبی است و د
.موقعیتهای مختلف متفاوت است

توان به به طور کلی تقریبا هیچ قانونی تقدس ندارد و با مهارت و فراست می
.سازگاری مورد نظر دست یافت

کانال تلگرام مطالعات شهری

www .te legram.me /R egionalP lanning

54

http://www.telegram.me/RegionalPlanning


یقی است هک معماری زمینه گرا  کنسرت موس 
م گوشِ چشمانمان را  تی کنسر. می نوازدمدا

زون و چشم با نوااهی مختلف و نغمه ای مو .   نواز
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