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  بررسی زمینه گرایی در آثار معماری علی اکبر صارمی

 سیده معصومه فتوکیان
 

 

 

 
 چکیده 

. رفتمعماری زمینه گرا یکی از انواع سبک معماری پست مدرن است که بعد از شکست مدرنیستم قوت بیشتری گ

مله معماران ج این علی اکبر صررارمی از. اند بردهدر طراحی های خود بهر  این شرریو   معماران معاصررر ایرانی نیا از

ست صه از برخی آثارش در که ا ستفاد  کرد  گرا زمینه معماری های شاخ ست ا ست که . ا زمینه  کارکردسوال این ا

شکلمعمار ایرانی  گرایی در آثار این ست. بود  به کدام  شان ،تحلیلی - توصیفی روش با مقاله این ا  در که دهد می ن

 نوع دو بر اما هگرفت قرار اسررتفاد  مورد فرهنگی و اقلیمی ،تاریخی کالبدی، گرایی زمینه نوع چهار هر ، صررارمی آثار

ط از منظر دارای ویژگی های تطبیق خود با محیبدین معنا که آثار او . اسرررت شرررد  تاکید بیشرررتر تاریخی و کالبدی

 پژوهش این جنتای منطقه است. تاریخینمادها و ساختار فضایی با توجه به  توپوگرافی و همچنین، ترکیب، تناسبات 

ین توجه به عهمگام شرردن با معماری روز در  به عالقمند که ایرانی دانشرریویان و معماران اسررتفاد  مورد تواند می

 گیرد. قرار باشند می خصوصیات زمینه و بستر طرح خود

 

 زمینه گرایی، معماری زمینه گرا، علی اکبر صارمی، طراحی زمینه گرا واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

معماری زمینه گرا از شاخه های معماری پست مدرن است و به زمینه و بستر سایت بنا توجه دارد همچنین پیوند دهند       

گرایی اقلیمی، زمینه گرایی کالبدی، زمینه گرایی آن زمینه  زمینه و بنا بعد از معماری مدرن است که انواع و کاربردهای مختلف

( توسط چارلا 1972شکست مدرنیسم در معماری و تبیین دقیق تاریخ آن) اجتماعی است. -تاریخی و زمینه گرایی فرهنگی

ماری این میموعه آپارتمانها سمبل معا بیان شد. اشار  به منهدم کردن آپارتمان های مسکونی پروت ایکو در آمریکجنکا که 

 1CIAM سیام کنگر  تائینات مدرن بود  و بسیاری از اصول طراحی آن منطبق با اصول مطرح شد  در مکعب شکل و بدون

اما به دلیل آن که زبان انتااعی مورد استفاد  در طرح این میموعه مدرن با آنچه ساکنان سیاهپوست و نسبتا فقیر این ،  بود

ند بیگانه بود، لذا انهدام و نیستی تنها را  چار  برای پایان دادن به رنج ساکنان این میموعه به عنوان خانه قلمداد می کرد

ساختمان و خود ساختمان بود. مطرح شدن موضوع پست مدرن در معماری به صورت یک سبک رایج در دهه شصت میالدی 

اران معاصر ایران، معمارانی با درک . در میان معم(56 :1393، قبادیان)شروع شد و آغازگر این جنبش رابرت ونچوری بود 

مفهوم زمینه گرایی آشنا بود  و هستند که در طراحی ها و آثار خود نیا از این مفهوم بهر  برد  اند. علی اکبر صارمی یکی از 

کل این معماران است که در اغلب آثار خود از این روش استفاد  کرد  است. اکثر دانشیویان معماری در زمان تحصیل با مش

وارد کردن مفاهیم زمینه در طراحی های خود مواجه می شوند. بطوریکه زمینه گرایی را با تقلید صرف و ظاهری از معماری 

گذشته ایران اشتبا  می گیرند و این اشتبا  خود را تا بعد از دوران تحصیل در بازار کار نیا ادامه می دهند. یکی از دالیل 

 در ایران را می توان عدم زمینه گرایی در معماری دانست.ناهمگونی کالبدی شهرهای کنونی 

: معماری بررسی معماری معاصر ایران از اهمیت زیادی برخوردار است بطوری که علی اکبر صارمی در مورد آن می گوید

ن چندان کارساز آامروز نیازمند نقد و بررسی است. از گذشته با شکو  گفتن کافی نیست. حتی ذکر تاریخ گذشته بدون تحلیل 

ماید. بنابراین ف قدیمی بودن با ارزش و زیبا هستند نیا چندان درست نمی ننیست و اینکه بگوییم تمام آثار گذشته به صر

ین معماری را اچار  کار نگا  تحلیلی و دقیق به معماری امروز است. نگاهی که فقط زشتی ها و کاستی ها را نبیند بلکه 

 .(37: 1373 صارمی،)واقعیتی ملموس بداند که اتفاق افتاد  و در حال ادامه را  خود است 

                                                           

ین اشتبا  بارگتر ولی برای کارهای خود پی ریای کند اساسی مشترک کردکه تالش می تاسیس شد 1928در سال  سیام میمعی بود 1 

 ان با که کردند پیاد  شرق و دنیا بقیه در را بود شانمعمارانه گا ن جنسهای معماری اروپا و آمریکا بواسطه این بود ک با همان قاعد  سیام

 .(84: 1395)گیدیون،  نداشت سازگاری منطقه



 

 

3 

 

در کتب آموزشی معماری غرب اغلب روش آموزش را با تحلیل آثار گذشته و معاصر خود به زبانی نسبتا ساد  بیان می کنند. 

منابع اطالعاتی ک به بررسی آثار معماران و اندیشه معاصر آنها پرداخته در غرب بسیار است مانند کتاب فضا، زمان و معماری 

، گیدیون)ر و آثار معماری را همرا  با تاثیرگذاری تفکرات هر عصری را بیان و تحلیل می کند اثر زیگفرید گیدیون که سیر تفک

 معاصر معماری کتاب. در ایران نیا کتب ارزشمندی درمورد تحلیل آثار معماران معاصر نگاشته شد  است برای مثال (1395، 86

 ما مواجهه نحو  کتاب این بحث اصلی محور» گوید: می کتاب این مورد در خود است. مسعود بانی امیر از اثری که ایران

 متاخران فصل در «است. اسالمی، انقالب از بعد دهه سه تا قاجار دور  از ایران، معماری در آن تأثیر و جدید عالم با ایرانیان

 ،مسعود بانی)است پرداخته صارمی اکبر علی شاخص های پروژ  برخی از مفیدی اطالعات آوری جمع به کتاب این دوم نسل

، توسط محسن حبیبی و همکاران شرح جریان های فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصرکتابی دیگر بنام . (1388 ،204

تالش  ای وارد شد که درها و معیارهای غربی وقتی به ایران رسید به جامعهسعی دارد نشان دهد ارزشو  نگاشته شد  است

در بخش فرانو آوران واقع گرای این کتاب به جمع . بود خود بر مبنای شرایط تاریخی درونیهای در جهت بازبینی ارزش

 :1390و همکاران،  حبیبی)آوری صحبت ها و نظریه های علی اکبر صارمی در میالت و نشریه های مختلف پرداخته است

124). 

شایان و سیاد معمار دزفولی نوشته شد  است،  در مقاله بررسی تطبیقی رویکردهای معماری معاصر ایران که توسط حمیدرضا

با روش مورد پژوهی و تحلیل نشانه ها و جریانات فکری موجود در متن آثار، به شناخت گرایش های نسل های معماری 

 شایان)معاصر می پردازد و نتایج بررسی های آن، نشانی بر وجود گفتمانی مشترک با رنگ و بو و ساختار ایرانی تاکید می نماید

 .(34: 1393و معمار ذزفولی،

از جمله منابعی که به بررسی آثار معماران غرب و اندیشه آنها با رویکرد معماری پست مدرن و شاخه های آن پرداخته است  

با مقدمه دکتر علی اکبر صارمی آغاز است و نوشته مهندس امیر بانی مسعود  می توان نام برد راکتاب پست مدرنیته و معماری 

معماران و در هشت فصل بعدی،  است. در هشت فصل نخست به اندیشه و تفکرات جریان پست مدرن می پردازدو گردید 

می  بررسیرا انواع گونه های معماری پست مدرن را مطرح می کند که در بخشی از آن آثار و تفکرات معماران زمینه گرا 

مینه گرایی اثر برنت سی برولین که معماری زمینه گرا، انواع آن، روش . کتابی دیگر با عنوان ز(205: 1388، بانی مسعود)دکن

 ارائه با تشخیص بکار بردن انواع آن در مناطق مختلف را در کتاب خود با تحلیل و بررسی نمونه ها بیان می کند. مولف
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 تاثیر ی شد  فراموش ی مقوله بر تاکید با شهری طراحی های ضرورت ی واگویه در سعی بناها معماری از متعدد تصاویر

 (.14: 1386، برولین)دارد ابنیه سایر کنار در بنا استقرار در موقعیت

مقاله ای تحت عنوان مفاهیم طراحی در زمینه بیگانه، نوشته حمیدرضا شایان، علیرضا عینی فر و داراب دیبا است. تحلیل 

منطقه گرایی، اساس کار این مقاله است. که با بررسی  چگونگی مواجهه ی معمار با زمینه فرهنگی بیگانه، بر اساس رویکرد

آثار کنونی معماران غیربومی در کشورهای مسلمان حوز  خلیج فارس انیام شد  و تحلیل نتایج پژوهش نشان می دهد که 

راستای اییاد بیان استعار  ای فرم های بومی در قالب فناوری های مدرن، مهمترین رویکرد عملی معماران در زمینه بیگانه در 

با عنوان تبیین روش های  مقاله ای دیگر .(48: 1388و همکاران،  شایان)تعامل میان هویت جهانی و هویت منطقه ای است

طراحی زمینه گرایی و منطقه گرایی در معماری ایران اثر علی اکبر اکبری و همکاران، که در بخش نخست آن به تعریف زمینه 

. در می پردازدو همچنین روش های طراحی چون زمینه گرایی و منطقه گرایی که واکنشی مستقیم به زمینه گرایی هستند 

ا انتخاب بناهای ارزشمندی از دور  های زمانی متفاوت )از دور  پهلوی اول تا به امروز( از شهر تهران، قسمت دوم مقاله ب

سعی در شناسایی رویکرد معماران در این دوران نسبت به زمینه و همچنین میاان تاثیرپذیری زمینه ی گذشته در این بناها 

)اکبری و همکاران، رایی و منطقه گرایی مساله اصلی این پژوهش استدارد. ولی هدف آن اثبات تمایا بین دو رویکرد زمینه گ

1396 :28). 

با روش تحلیل و بررسی آثار معماران معاصر ایران از رویکردهای مختلف مطرح معماری روز دنیا می توان برخی از مشکالت 

در مقاله حاضر با بررسی جائیات آثار  د.درک مفاهیم و وارد کردن آن در طراحی ها را برای دانشیویان سرزمینمان آسانتر کر

معمار معاصر علی اکبر صارمی سعی در نشان دادن چگونگی ورود مفهوم اصیل زمینه گرایی کردیم تا کمکی باشد برای 

دانشیویان معماری که بتوانند مفهوم زمینه گرایی را در آثار یکی از معماران برجسته کشور خود درک کرد  و در طراحی های 

بدون تقلید از آثار معماری غرب بهر  برند.  پرسشهای مطرح در مقاله حاضر این است که کدام گونه های زمینه گرایی  خود

در آثار علی اکبر صارمی وجود دارد و به چه نوعی از زمینه گرایی بیشتر توجه داشته ؟. این مقاله با گردآوری و مطالعه 

 حلیل آثار معماری معاصر ایران انیام گرفته است.کتابخانه ای در کتب و مقاالت با زمینه ت

بررسی آثار معماران معاصر ایران از رویکردهای مختلف مطرح معماری روز دنیا می توان برخی از مشکالت درک مفاهیم و 

کمکی باشد برای دانشیویان معماری که بتوانند مفهوم  وارد کردن آن در طراحی ها را برای دانشیویان سرزمینمان آسانتر کرد.
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زمینه گرایی را در آثار یکی از معماران برجسته کشور خود درک کرد  و در طراحی های خود بدون تقلید از آثار معماری 

رمی وجود غرب بهر  برند.  پرسشهای مطرح در مقاله حاضر این است که کدام گونه های زمینه گرایی در آثار علی اکبر صا

 دارد و به چه نوعی از زمینه گرایی بیشتر توجه داشته ؟.

 روش تحقیق-2

معمار معاصر علی اکبر صارمی سعی در نشان دادن چگونگی ورود مفهوم این مقاله با روش توصیفی ر تحلیلی به بررسی آثار 

کتب و مقاالت با زمینه تحلیل آثار معماری اصیل زمینه گرایی می پردازد. این مقاله با گردآوری و مطالعه کتابخانه ای در 

 معاصر ایران انیام گرفته است.

 هایافته -3

 پست مدرنیسم در معماری-3-1

پست مدرنیسم درواقع به میموعه پیچید  ای از واکنش ها گفته می شود که در قبال فلسفه مدرنیسم و پیش فرض های آن 

 :Harvey, 1992)در معتقدان به این جریان کمترین توافقی باشد مطرح گردید  است بدون انکه در اصول عقاید اساسی

چنان که تاریخ قرن بیستم با قدرت گواهی می دهد، این باور که ترقی تکنولوژی لاوما »پست مدرنیسم ها معتقدند که  .(243

به اعتقاد مارتین هایدیگر جامعه شناس معروف   .(56: 1393)قبادیان،  «باعث پیشرفت تمدن انسانی می شود، دروغین است. 

 اتریشی مبدع اصلی پست مدرنیسم، نیچه می باشد که اید  های خود را برابر عقل گرایی مدرنیستی کانت ارائه داد  است

 .(36: 1388)جمالی و حیدری چیانه، 

 معماری پست مدرن-2-3

معماری مدرن به صورت یک مکتب معماری با مبنای نظری مدون و بناهای ساخته شد  بر اساس اندیشه مدرن از اواخر قرن 

میالدی شکل گرفت. این معماری در شهر شیکاگو امریکا و در اروپا در شهر های پاریس، برلین و وین شناخته شد  19

رن از دهه شصت میالدی به صورت موضوع و سبک مهمی مطرح شد و به دنبال آن معماری پست مد  .(56: 1393 )قبادیان،

انتقادهای زیربنایی به اندیشه منطق گرایی و تکنولوژی مدار معماری مدرن وارد شد. رابرت ونتوری اصول فلسفی مدرن را 
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گردید. ونتوری شعار زیر سوال برد و بینش تکنولوژی مدار را رد کرد و به جای آن خواهان توجه به خصوصیات انسانی مدار 

جواب داد. از نظر وی ساختمانها نمی توانند همه دارای « کمتر کسل کنند  است»؛ میس وندر روهه را با «کمتر بیشتر است»

 .(24: 1393)قبادیان،  یک فرم و فلسفه باشند

 اصول معماری پست مدرن-3-3

 عبارتند از:در معماری پست مدرن، برخی موارد به عنوان اصول مطرح می شود که 

 خصوصیات فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و اقتصادی افرادی که از آن ساختمان استفاد  می کنند؛-1

 خصوصیات شهری، خیابان، میدان، کوچه، مغاز ؛-2

 شرایط اقلیمی، رطوبت، سرما، گرما، جنگل، صحرا؛-3

فاد  و پیش زمینه های ذهنی آنها در رابطه با فرم نحو  زندگی روزمر  اهالی ساختمان، نیازهای آنها، عادات آنها، طرز است-4

 .(25: 1393 )قبادیان،های زیستی

 

 زمینه و زمینه گرایی-3-4

 contexerکانتکست از یک واژ  التین ریشه گرفته است که اشار  به ارتباط میان کلمات و انسیام میان آنها دارد و فعل آن 

به معنای در هم بافتن و در هم تافتن است. بنابراین کانتکست در اصل به هم تافتن و مرتبط ساختن کلمه ها و جمله ها به 

منظور ساختن یک سخن یا گفته است. از این رو کانتکست را اتصال و هم نشینی میان بناها می دانند. بنابراین کانتکستچوال 

ام به معنی زمینه گرایی استفاد  می شود. در فرهنگ مصور هنرهای تیسمی در مقابل کلمه به معنی زمینه گرا و کانتکستچوالی

زمینه گرا واژ  معماری انضمامی را قرار داد ، یعنی هر نوع یا بخشی از معماری که برای منظم شدن به ساختمانهای میاورش 

 (.128: 1389، )مرزبانطرح افکنی می کند 
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 زمینه گرایی در معماری-3-5

باید بر اساس زمینه  ونچوری سبک بین الملل را کامال مردود می داند و به جای آن معتقد به زمینه گرایی است. یعنی هر بنایی

ن را سبک های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و کالبدی و شرایط خاص آن سایت و ساختمان طراحی و اجرا گردد. می توان آ

ام دارد و در اری را یک مسئله تکنولوژیک می دانستند. تکنولوژی یک خصوصیت عمحلی یا بومی نام نهاد. مدرنیست ها معم

د و فرهنگ سراسر جهان از قواعد و اصول یکسان تبعیت می کند. ولی پست مدرنیست ها به معماری یک نگرش فرهنگی دارن

 .(28: 1393، )قبادیاندر هر منطقه ای متفاوت با سایر مناطق است 

ین به رابطه میان انسان و محیطش اشار  می کنند و اهمیت محیط طبیعی اش را بازشناخته اند، لکن هگل، هردر، آرتور تو

توامان بر توانمندی انسان به پاسخ گویی و شکل دادن به جهان تاکید کرد  اند. واضح است که انسان نه طبیعت، بلکه خود، 

م این است که انسان به عنوان موجودی زیست شناختی اجتماع و فرهنگ را نیا می سازد. یکی از اصول اساسی مارکسیس

بخشی از طبیعت است و مکان انسان ساخت فهم او از محیطش را نمایان می سازد، تکمیل می کند، و نهادینه می سازد، طراح 

احی باید مبتنی و معمار باید پیام زمینه و بستر طرح و متنی را درک کند و پس از آن با توجه به شرایط موجود طراحی کند. طر

بر نگرشی واقع بینانه بر اطالعات محیط باشد و ساختمان باید با ساختگا  خود تعاملی درست و متوازن برقرار کند به گونه 

می گوید: معماری کشف بنایی است که سایت آن را می طلبد، در نظر او معماری و زمینه در تعاملی دوجانبه  2ای ک آندو

. در معماری زمینه گرا، معماری نه تنها برای مکان شدن عمل می کند و نه برای فضا شدن بلکه به پایه گذار معماری هستند

باز تولید نیروی محیطی و مکمل های متافیایکی آن می پردازد. معماری زمینه گرا، معماری است که به خلق آثار مطلوب تر 

حال که به گونه ای ضمنی به تمایا مکان نظر دارد به صراحت و متعالی تر در موازنه محیط منیر می شود. معماری که در عین 

                                                           
 .ی استژاپنبرجسته  معمارآندو، تادائو   2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
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تداوم ارزش های کالبدی و غیر کالبدی مکان یا زمینه موجود را خواستار است با این حال خلق ارزشهای جدید را نفی نمی 

 کند. رویکرد اصلی زمینه گرایی، درک ارزشهای زمینه و تداوم در آیند  است.

تنی بر این اصل است که یک پدید  به صورت میاا و میرد از پیرامون خود قابل تصور نیست و پدید  در واقع زمینه گرایی مب

ها تنها در انحصار نیروها، جوهر  و ویژگی های درونی خود نمی باشند بلکه به محیط و میموعه پیرامون خود تاثیر می 

در واقع کل هستی به هم پیوسته است و هر جائی موثر در کل گذارد و از آن نیا تاثیر می گیرد و در تعامل با یکدیگر هستند. 

برای فهم روح مکان مفاهیم  3است و هر تغییر در جاء، در کل هستی تاثیری حتمی از خود به جا خواهد گذاشت. شولتا

، به ویژگی های در عوض« ساختار»را مطرح می کند. معنای هر شی ریشه در روابط آن با اشیاء دیگر دارد. « ساختار»و « معنا»

-شکلی و فرمی میموعه ای از روابط اشار  دارد. به طور کلی زمینه گرایی، سازگاری با زمینه کالبدی، تاریخی و اجتماعی

فرهنگی است که بر طبق آن طراح زمینه گرا باید قادر باشد ویژگی های مکان را دریابد و آن را بخشی از فرآیند طراحی خود 

 .(42: 1380 )توالیی،قرار دهد 

حی به زمینه و تنها زمینه گرایی در ابتدا با تاریخ گرایی التقاطی، صرف شکل گرایی و بازگشت به تاریخ تفسیر شد. نگاهی سط

معه و دیگر عواملی در چهارچوب تاریخ، اندیشمندان و معماران را بر آن داشت تا سایر ابعاد زمینه همچون: سایت، فرهنگ، جا

یوند هرچه بیشتر پبومی شدن مکان و معماری تاکید می کنند را مورد مطالعه قرار دهند. عواملی که، بر که بر محلی بودن و 

دارد؛ اما زمینه گرایی  ساختمان و زمینه در تمامی ابعاد تاکید و خلق مکان ها و فضاهای مرتبط با زمینه و تاریخ خود را در پی

ی در ساختمان؛ تفکر با مطرح شدن بحث پایداری و استفاد  از انرژی های طبیعتنها به عقاید آن زمان پای بند نماند و بعدها 

عوارض طبیعی مکان  در مکان را، تحت عناوین معماری پایدار و همساز با اقلیم گسترش داد. توجه به اقلیم و« گونه»پایداری 

 gharedaghi)تاین نگرش را متحول ساخ از منظر پایداری و اتکای گونه به زمینه، رویکرد فکری و اندیشه های خالقانه ی

tirabadi, 2013: 52). 

                                                           
 نوربرگ شولتز، معمار و تاریخ نگار معماری است.  3
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هدف اصلی زمینه گرایی درک و فهم ارزشهای زمینه و تداوم و بکارگیری آنها در آیند  است. جدای ازینکه طراحان در چه 

قرار می گیرد. سبکی کار می کنند حاصل کار آن ها به عنوان یک بخش از زمینه کلی تر مورد داوری و سنیش و ارزیابی 

برای شکل دادن به یک سیمای شهری منسیم بصری که لاوما از سبک های همگون استفاد  نشود، باید از روش های برای 

سازگاری بصری میان ساختمان ها، برای هماهنگی و تناسب زیبایی شناسانه و تعادل بین معماری و بافت شهر استفاد  کرد 

: 1393 )بلندیان و ناصری،ید با بافت قدیم شود به گونه ای که یک کل مطلوب اییاد کندکه منیر به درهم بافتن میموعه جد

34). 

 انواع زمینه گرایی-6-3

 زمینه گرایی کالبدی-1-6-3

در زمینه گرایی، اجاای شکل شهر به تنهایی مورد ارزیابی قرار نمی گیرند، بلکه در زمینه وسیع تر محیط مصنوع قرار می 

پیشروان تفکر زمینه گرایی در امریکا، آن را بنا نهادند، پاسخی به طرز تفکر نوگرایی . (wather house, 1987: 77)گیرند 

بود که در آن بناهای شهر را به مثابه اشیاء معماری می پنداشتند و آنها را به تنهایی و با نماهای از هم متمایا و جدای از زمینه 

هرسازان خواستند در این نحو  اندیشیدن تیدید نظر کرد  و از طراحی نواحی وسیع آنها از معماران و شطراحی می کردند. 

بپرهیاند، و در عوض در نواحی کوچکتر متمرکا شوند تا بتوانند بناها را با زمینه آنها متصل سازند. و از همه عناصر در 

در یک کل منسیم باشند، یعنی یک  دسترس، از جمله بافت شهری موجود بهر  گیرند و در پی در هم بافتن عناصر شهر

 .(42: 1380 )توالیی،که قطب های مخالف چون روابط فضایی گذشته و آیند  را در برگیرد "کوالژ شهر"

چشم  -جهت گیری -دسترسی ها -هندسه -رنگ ها -بافت -جایات مصالح -تناسبات -مقیاس -عناصری چون فرم و شکل

خیابان ها و پیاد  روها  -بافت شهری شامل میاان تراکم بناها -وضعیت پوشش گیاهی -توپوگرافی محل -اندازها و پرسپکتیو

 -سازماندهی فضاها -ترکیب احیام و فرم ها در کنار یکدیگر -حترکیب بندی مصال -جنس مصالح -و نسبت آنها با یکدیگر

خط زمین و نوع اتصال به زمین و بسیاری از این  -خط آسمان -پیوند بناهای قدیمی و جدید -همیواری بناها با یکدیگر
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نماید. بنابراین بایستی مسایل را در بر میگرد. غلبه بافت و فرهنگ در معماری زمینه گرا به نوعی باز تولید معماری سنتی می 

به نوعی در پی ریشه های ارتباطی معماری زمینه گرا با معماری سنتی باشیم. به عنوان مثال یکی از شاخصه های معماری 

زمینه گرا استفاد  از مصالح بومی می باشد، در حالیکه اگر بتوانیم با تکنولوژی از مصالح موجود در سایت به مصالحی دست 

  بر توجه به مسائلی از قبیل صرفه جویی در انرژی و هاینه و سرعت به لحاظ فرمی نیا نیازهای روحی ما را یابیم که عالو

برآورد  سازد، آن هنگام تاکید بر معماری زمینه گرا چیای جا محدودیت در چهارچوب های سنتی و گذشته نخواهد بود. 

ن نقطه رسید  است که یک بافت شهری با هارمونی الزم پدید شاید گفته شود که حاصل تیربیات نسل های متمادی بشر به آ

آمد  است و این عمد  ترین مایت معماری زمینه گراست که بهر  کیفی و کمی از تیربیات و اندوخته های تاریخ معماری 

مند می باشند که نماید و به نوعی از صفر شروع به فعالیت ننماید. با این وجود بایستی عنوان کرد که تیربیات زمانی ارزش

قابلیت برنامه سازی و به روز شدن را با توجه به شرایط نوین زیستی داشته باشند، تیربیاتی که ناتوان از ارتباط با نیازهای 

نوین اجتماعی و شرایط زیستی جدید هستند، معموال بیش از آنکه در پیشبرد و کارآمد کردن در طراحی و برنامه ریای کمکی 

گرایی و رکود در معماری منیر می گردند. پس قابلیت و توانایی در ارائه راهکارها و انتقال اصول و مفاهیم  نمایند به واپس

تیربه تاریخی در معماری است که می تواند به کمک بناهای معماری زمینه گرا بشتابد و نه تکرار صرف و تقلیدوار از تیربه 

 .(34: 1393 )بلندیان و ناصری،ها 

 گرایی تاریخیزمینه -2-6-3

یست شکل زشواهد تاریخی معماری و شهرسازی گویای این است که در گذشته معماری و شهرسازی در توازن با محیط       

عی  و حفظ آن می گرفته معماری سنتی با گرایش به سمت پایداری بوم شناختی و اجتماعی با احترام و توجه به منابع طبی

ای بهبود بخشیدن به جه به نیروهای زوال ناپذیری همچون آفتاب و باد و استفاد  از آنها بربرای آیندگان شکل گرفته است. تو

 (.42: 1380، )توالییشرایط حرارتی فضای زیستی از دیرباز معمول بود  است
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سیمای شهر دو دیدگا  برای زمینه گرایی تاریخی وجود دارد دیدگا  سنت گرایان و دیدگا  نو سنت گرایان. در سنت گرایی از 

گذشته الهام می گیرد و بر این باور است که توسعه جدید باید با محیط پیرامون رابطه تنگاتنگ داشته باشد. کانون تفکر آنان 

متوجه محیط شهری است که برای مردم مانوس باشد.  اما نوسنت گرایی گرایشی است که برای طراحی شهرها از جنبش 

را الهام بخش اندیشه های نو قرار داد، که به اهداف اجتماعی نظر داشته و بازگشت به حفاظت تاریخی الهام گرفت و سنت 

، معبد یا ورزشگا  را به دلیل فاید  و اهمیت فضایی آنها در حیات اجتماعی مهم شمرد  4نهادهای قدیمی عرصه عمومی آگورا

 .(rapaport, 1977: 54)است 

 فرهنگی-زمینه گرایی اجتماعی-3-6-3

فرهنگی معتقدند فرهنگ میموعه قواعدی را می آفریند که شهر بازتابی از آن است. مردم، توسط -رایان اجتماعیزمینه گ

فرهنگ یعنی میموعه ارزش ها، باورها و جهان بینی مشترک به محیط خود معنی می دهند و فضای خالی را به مکان، تبدیل 

، سازماندهی محیط مصنوع، شامل سازماندهی معنی نیا می شود 5پورتبه تعبیر راپا .(34: 1393)بلندیان و ناصری، می کنند 

که در آن ویژگی های کالبدی نظیر: مصالح، رنگ، ارتفاع، انداز  و مقیاس، خاصیت ارتباطی و نمادین دارند عناصر کالبدی در 

م در میموعه های کالبدی محیط، معانی متفاوتی دارند و این معانی به طور نظام یافته ای به فرهنگ پیوند خورد  اند. مرد

 .(rapaport, 1977: 54)متفاوت، هنیارهای رفتاری متناسب با آن را که توسط فرهنگ تعریف شد  اند انیام می دهند 

نظر هدمن و یازوسکی این است که گا  بی توجهی و سهل انگاری نسبت به هماهنگی ساختمانهای جدید با زمینه موجود به 

نوعی مقابله طراحانه منیر می شود؛ بطوری که بینند  ممکن است به این نتییه برسد که هدف طراح نفی کامل همه ساختمانهای 

توان به نوعی، رفتار ضد اجتماعی محسوب کرد. یک ساختمان برای تناسب با  پیرامون بود  است  چنین حرکتی را نیا می

زمینه و تقویت وحدت بصری منطقه، نیازی به تقلید دقیق شکل و فرم ساختمانهای میاور ندارد بلکه می بایستی ویژگی های 

                                                           
  .نمودشد، که نقش مرکزیت شهر را ایفا میگفته می یونان باستان های عمومی مهم در شهرهایبه میدان  4

5 Amos rapoport 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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ود عاملی فرهنگی شد  و به حفظ مشترک و اساسی معینی را داشته باشد. بدین ترتیب می توان معماری زمینه گرا و شهری خ

 .(34: 1393 ،)بلندیان و ناصریفرهنگ گذشته در کالبد سیمای شهر کنونی نیا کمک می کند

 زمینه گرایی اقلیمی-4-6-3

وری که اید  های طاقلیم به عنوان یکی از ارکان اصلی محیط طبیعی تاثیر شگرفی در نوع اشکال، فرم و معماری منطقه دارد، 

ه در نگا  گون»شکل دهند  فرم معماری هر مکان متناسب با شرایط آب و هوایی و اقلیمی آن مکان سازماندهی می شود. 

)معماریان، « از بناها را در یک اقلیم مشابه دارا می باشد اقلیمی گروهی-اریاقلیمی یک شی است که ویژگی های مشترک معم

 ،1386 :82). 

توجه به اقلیم زمینه و فاکتورهای اقلیمی که در آن معماری می کنیم می تواند سکوی پرشی برای پرواز به سوی معماری        

یعی نظیر خورشید، باد، آب و غیر  می کند و استفاد  از منابع پایدار باشیم. دقت به این مهم را  برای استفاد  از نیروی طب

فسیلی را به حداقل می رساند لذا توجه به فاکتورهای اقلیمی منطقه نظیر خصوصیات اقلیمی هر زمینه باد، باران، تغیرات دمای 

ندیان و ناصری، )بلت هوا در شب و روز، دمای هوا، جریان هوا، وضیعت آسمان، آفتاب، تابش و غیر  امری ضروری اس

1393 :34). 

 معماری علی اکبر صارمی-7-3

یکی از معماران صاحب نام و خوش ذوق ایرانی که به دنبال خلق آثاری است که بیانگر معماری ایران باشد، علی اکبر صارمی 

های زیبای دانشگا  خورشیدی از دانشکد  هنر 1347خورشیدی در شهر زنیان به دنیا آمد. در سال  1322است. او به سال 

میالدی در دانشگا  پنسیلوانیا تحصیالت خود را  1976و  1968تهران، در رشته معماری فارغ التحصیل شد. او بین سالهای 

ادامه داد و با درجه دکترا از آن دانشگا  فارغ التحصیل شد. رساله دکترای او با راهنمایی استادش، لویی کان، نگاشته شد. او 

به چاپ « ارزش های پایدار در معماری ایران»خورشیدی بخشی از رساله دکتری خود را با نام  1376ر سال سالهای بعد د
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مهندسین مشاور تییر را  1359رسانید. صارمی پس از بازگشت به ایران، در دفتر سردار افخمی مشغول به کار شد و در سال 

 .(204 :1388 مسعود، )بانیصمد بلوچ تاسیس نمود با همکاری جواد بنکدار، محمد تقی رادمرد، صادق ریاحی و 

، ردیابی سال اول تیربه صارمی را می توان به سه مرحله کامال مشخص آزمایش های نخستین در طراحی مسکونی 25حدود 

قی رادمرد تتاریخی در تیربه ساختمانهای عمومی، شرکت در مسابقات بارگ تقسیم کرد، که مرحله اول غالبا با همکاری 

شد و ادامه  مشاور تییر با همکاری جواد بنکدار و صمد بلوچ شروع با مهندسین 1359همرا  بود و مراحل دوم و سوم از 

 .(8: 1377)هاشمی، پیدا کرد 

صارمی خود در مقاله ای در شمار  بیست و یک میله آبادی که در آن به بررسی و ارزیابی خاصی از طرح های دانشیویی 

ستی دانشکد  که بر اساس سرمشقهای معینی از دوران تحصیل خود پرداخته است، عقید  دارد که به رغم تعلیمات مدرنی

کارهای بنیانگذاران معماری نوین سادگی، تیرید و حذف تائینات را می آموخت، هر یک از دانشیویان رسوباتی از تیارب 

بصری و تعلقات فرهنگی محیط قدیمی زندگی خویش را با خود حمل می کرد که شکل گیری تفاوتها و ویژگی های شیو  

ا در طرحهای دانشیویی شان حاکی از آن بود نبود تعلیمات نظری خاصی در کنار کارهای طراحی به شکل گیری این کار آنه

ویژگی های منبعث از رسوبات بصری و تعلقات فرهنگی گذشته میال رشد می داد. بنا به اظهار خودش، او نیا که مثل بقیه 

محیط قدیمی زندگی اش با خود حمل می کرد، در امریکا تحت  دانشیویان رسوبات بصری و تعلقات فرهنگی خاصی را از

تعلیمات لویی کان دربار  فرآیند تبدیل اید  به معماری و نظرات نو افالطونی او راجع به منشاء اید  معماری، سعی کرد ذهنیت 

یک کاربندی تا بی  -ی پیدا کردنامتناهی ایرانی معن "کاربندی"خود را منظم کند. در آنیا بود که معماری برای او در متن یک 

نهایت گسترش یابند ، که هر کس قطعه ای از آن را می ساخت و می پروراند، قطعه ای در بازار، قطعه ای در خانه ... و همین 

است که نقاط اتصال این قطعات شکل هندسی کاملی ندارند، ولی جائی از همان کلیت کاملی هستند که به الگوی کاربندی 

. فهم اندیشه های صارمی ریشه در بی زمانی مفاهیم معماری سنتی ایران، و هم سو (58: 1377، می)هاشفته اند گسترش یا

شدن آن با جریان های معماری معاصر جهان دارد. او بر این عقید  است که می توان آثار معماری ای خلق کرد که بدون 

امروزین باشند. به زعم او معمار معاصر ایرانی، در زمانه ای  عطف مستقیم به معماری گذشته، واجد ارزش، اصالت و هویت

زندگی می کند که با تکثر اطالعات و رویکردهای معماری مواجه است و ناگایر از اییاد ارتباط با کل جهان می باشد. لذا او 

تاریخی به کمک او می آید حق انتخاب دارد که بهترین را برگایند. این جاست که اگاهی از شم زمانه و برخورداری از حس 



 

 

14 

 

و معمار را از گرفتار شدن در دایر  ی تکرار کلیشه ها و تقلید از عناصر فرمال معماری گذشته می رهاند. صارمی هم سو با 

خورشیدی، پژوهشی مستمر در مورد معماری سنتی ایران انیام داد. ماحصل این  1354طراحی پروژ  های معماری از سال 

خورشیدی به چاپ رسید. او در پی یافتن مفاهیم  1376های پایدار در معماری ایران است که در سال پژوهش کتاب ارزش 

 .(204 :1388 ،مسعود )بانیو عناصر مشترک در معماری سنتی و مقایسه ی آن با معماری غرب است 

 

 معرفی و بررسی زمینه گرایی در پنج نمونه از کارهای صارمی-7-3

 خانه شمال در نوشهر -1-7-3

 متر مربع، از اولین کارهای صارمی است.  70خورشیدی طراحی و ساخته شد. این ساختمان با مساحت حدود  1352به سال  

زمینه اقلیمی: تبعیت حیم اصلی ساختمان از عوارض زمین است، به طوری که فضای زیرین حیم اصلی ساختمان خالی 

 (1. )شکل جریان یابدشد  تا هوای ماارع اطراف در آن 

 

 (8: 1377، )هاشمیزمینه گرایی اقلیمی در خانه شمال در نوشهر  -1شکل 
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مصالح )چوبی(  زمینه کالبدی: اید  طرح با احترام به طبیعت شکل گرفته است. آنچه در این طرح حائا اهمیت است، انتخاب

خرد  ریاهای بالمصرف  واین خانه که تیربه ای تفننی برای ساخت بود با استفاد  از چوبها . (43 :1388 مسعود، )بانیاست

 (2. )شکل (8: 1377، )هاشمیساخته شد 

 

 (204 :1388 مسعود، )بانیایی کالبدی در خانه شمال در نوشهر زمینه گر -2شکل 

 

 مجموعه مسکونی جلفا-2-7-3

خورشیدی طراحی و ساخته شد. این میموعه به سال  1368و  1366در اصفهان بین سالهای  6طرح میموعه مسکونی جلفا

 خورشیدی برند  اول مسابقه بهترین طرح معماری وزارت مسکن و شهرسازی شد. 1371

                                                           
 نام محله ای قدیمی و ارمنی نشین اصفهان است.  6
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ریخ زمینه تاریخی: طرح به لحاظ پرداختن به فضای محیطی و طراحی فضاها با الهام از معماری سنتی ایران جاو کارهای تا

گرای صارمی است. او در شرح پروژ  چنین می نویسد: در این خانه هندسه ی موزون پالن، تقسیم بندی کلی خانه ها را به 

وجود آورد  است. کوچه های وسط این خانه ها به صورت یک بن بست ارتباط بین خانه ها را برقرار می سازد و هر کدام 

نظم سه گانه ای تبعیت کرد  اند که در معماری گذشته ی خانه های اصفهان مشاهد   از خانه ها نیا در تقسیم بندی درونی، از

( فضاهای داخلی و 3می شود. به صورت یک ایوان یا تاالر یا اتاق اصلی در وسط و دو گرو  اتاق دیگر در دو طرف. )شکل 

دیگر نباشند. از طرفی دیگر، پرداختن اتاق ها به صورتی کامل طراحی شد  اند، بطوری که هیچ کدام پس ماند  ی فضاهای 

به هندسه متقارن در نقشه ها و ارجاع به معماری گذشته کافی نیست. در این زمینه، هندسه ممکن است نظمی انتااعی به 

وجود آورد، ولی غلی رغم شباهت های آن با هندسه ی معماری گذشته، باز القای وجوهی از هنر گذشتگان که مورد نظر 

ست، تضمین نمی شود. بنابراین ، در خانه های جلفا، عالو  بر رعایت اصولی از معماری گذشته در پالن ها، سعی طرح بود  ا

شد  است تا از عناصر معماری گذشته به گونه ای در کل معماری استفاد  شود که بتوان کل میموعه را به خوبی در یک محله 

 .(204 :1388 مسعود، )بانیقدیمی نشاند

 

 (204 :1388 مسعود، )بانیزمینه گرایی در مجموعه مسکونی جلفا  -3شکل 
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 مدرن ی شیو  به گذشته معماری هوای و حال بیان شود، می برداشت ساختمان فضاهای و احیام ترکیب از اول وهله در آنچه

 نمی گرایی سنت دام در را ما آشنا فضاهای این که فرض این با آشناست فضاهای و خاطر  داستان این غالب عنصر و است

 سیرکوالسیون بازی و مصالح ترکیب و ها فرم ترکیب و خلق پی در طراح آشنا، دید یک با که آنیایی در خصوص به. اندازند

 .است پوشید  سر فضاهای با ساختمان مرکای حیاط فضای امتداد در خصوص به

زمینه فرهنگی: در طراحی این خانه قسمت هایی که با توجه به معماری گذشته ی ایران شکل گرفته ، به طور نمادین در ذهن 

کودکان نقش خواهد بست و مسلما نوعی خاطر  برای آنان اییاد خواهد کرد. کوچه مشترک داخلی امکان بازی بچه های 

در عین حال از نظر سرو صدا مااحمتی برای ساکنان فراهم نمی آید و در  همسایه را در مکانی مانوس به وجود می آورد که

 مسعود، )بانیتعدادی از خانه ها نیا کدبانوی خانه می تواند از طریق پنیر  آشپاخانه خود این حیاط را زیر نظر داشته باشد 

1388: 204). 

 

 هنرستان هنرهای تجسمی کرج-3-7-3

 طراحی و ساخته شد. 1372و  1370های بین سال 

 مرکای حیاط مفاهیم و هندسه ساختمان، این در. است ایرانی معماری مباحث و مفاهیم داروام شدیداً زمینه تاریخی: طرح

 و خودفرمان حدودی تا که هستند عناصری آن، پیرامون یدهند تشکیل اجاای بار این ولی شودمی ظاهر دیگر بار مدارس،

 هماهنگی بدون و اتفاق برحسب گاهی که باشند امروز شهری بناهای یمیموعه یادآور توانندمی و آیندمی نظر به مستقل

 (4)شکل  .گیرندمی قرار یکدیگر کنار پیشین
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 (204 :1388 ،مسعود )بانی هنرستان هنرهای تجسمی کرجزمینه گرایی در  -4شکل 

 

 و بومی هنرهای کارگا  از. اندیافته آرایش یکدیگر کنار گوناگون عناصر حیاط، یدهند نظم سیستم درون ترتیب این به 

 یپله همچون اجاایی ها،کارگا  دیگر و هاکالس مانند ایتکرارشوند  و متصل اجاای تا منفصل، عناصری همچون رستوران

 نقشی میموعه در همه آید،می نظر به توخالی ایدیوار  چون که اصلی ورودی همانند میرد عناصری همچنین و ستوندار گرد

 (5)شکل  .دارند عهد  بر
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 (1388 ،204 سعود،م )بانی هنرستان هنرهای تجسمی کرجزمینه گرایی در  -5شکل 

 

 این گوناگونی ترتیب، این به. است داد  پیوند مه به را ناهمگن عناصر این ها،سرپوشید  یپیوستههمبه یزنییر  نهایت، در 

 طراحان شاید که دبیابن را فضاهایی و کنند کشف را آن مختلف نقاط که آوردمی وجود به هنرآموزان برای فرصتی میموعه

 .(204 :1388 مسعود، )بانیبودند درنیافته طراحی هنگام را آنها نیا میموعه

 

 تاالر مرکزی شهر کرمانشاه  -4-7-3

سالن  خورشیدی ساخته شد. این میموعه با دارا بودن یک 1387و  1382خورشیدی طراحی و بین سالهای  1376به سال 

یموعه در باالی نفر  با فضاهای جنبی، در یک حیم کامالً نئومدرن طراحی شد  است. این م 300نفر  و سینمایی  650تئاتر 

 ست.ای مناسبی از میدان ای در کنار میدان آزادگان شهر کرمانشا  قرار گرفته و دارای منظر تپه
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گر های تراشید  در دلِ کو  است. و تداعیو معماری آن یادآور تاق 7بستانی آن برگرفته از معماری تاقفکر اولیهتاریخی:  زمینه

 (6)شکل  .معماری باستانی شهر کرمانشا  است

 

 (205 :1388 سعود،م )بانیتاالر مرکزی شهر کرمانشاه زمینه گرایی در  -6شکل 

 

 .(205 :1388 مسعود، )بانیدسازی آن قرار دارتاالر در هماهنگی کامل با اجااء و محوطهحیم اصلی زمینه کالبدی: 

 

 آزمایشگاهی شرکت پاالیش و پژوهش خون در تهرانـساختمان اداری-5-7-3

                                                           

 است. است که در شمال غربی کرمانشاه واقع شده ساسانی های دورهنبشتهها و سنگنگارهای از سنگمجموعه طاق بستان  7

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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برداری رسید. محل احداث ساختمان خورشیدی به بهر  1383خورشیدی طراحی شد و در سال  1379 به سال

اهلل نوری، شهید همت و شهید های شیخ فضلای بین بارگرا آزمایشگاهی شرکت پاالیش و پژوهش خون بر روی تپهراداری

 .ی تأسیسات پاالیش خون و زیر برج مخابراتی میالد واقع استچمران در کنار میموعه

های مشابه آن در تهران به هویت جغرافیایی، های انیام گرفته بر روی این تپه و تپهی اساسی پروژ همسئلزمینه کالبدی:      

گردد که در گرو کمترین دستکاری در شکل و حالت طبیعی آنها محیطی، زیبایی طبیعی و منظر شهری تهران بر می بنیان زیست

های بارگ و شلوغ مخدوش کنند  است. در طرح مذکور کوشش حیم های تغییرِ شکل دهند  و اییادو جلوگیری از خاکبرداری

طبقه در حیم و فرمی ساد  خالصه شود و ساختمان شد  است با اولویت دادن به نمای دور طرح، نیازهای یک ساختمان هفت

بیعی تپه تبعیت طوری روی تپه قرار گیرد که حداقل تخریب در محیط را به وجود آورد و تا آنیا که ممکن است از خطوط ط

درصدی زمین قرار گرفته است که کمترین خاکبرداری را الزم داشته باشد و  30نماید. ساختمان چنان در شیب طبیعی حدوداً 

ای است که بدون نمای ساختمان صفحه .سازی و فضای سبا به درون ساختمان کشاند  شد  استبرای ترمیم میدد آن محوطه

ی آخر شود. در دو طبقهها به هم دوخته میها و پلهپوشاند و دو سر آن در محل ورودیرا می انقطاع دور تا دور ساختمان

ی زیرین رستوران و تأسیسات قرار دارند که روی ی وسط فضاهای اداری، و در دو طبقههای تخصصی، در سه طبقهآزمایشگا 

 (7. )شکل (205 :3881 مسعود، )بانی شوندمتر مربع زیر بنا را شامل می 3000هم حدود 
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 (205 :1388 سعود،م )بانیتاالر مرکزی شهر کرمانشاه زمینه گرایی در  -7شکل 

 

 (نگارند  )منبع: انواع زمینه گرایی در آثار علی اکبر صارمی -1جدول 

 نام بنا         

 انواع

 زمینه گرایی

خانه شمال 

 در نوشهر

میموعه 

 مسکونی جلفا

هنرستان 

هنرهای 

 کرجتیسمی 

تاالر مرکای 

 شهر کرمانشا 

ساختمان 

پاالیش و 

پژوهش خون 

 در تهران

 * * - - * زمینه گرایی کالبدی

 - - - - * زمینه گرایی اقلیمی

 - * * * - زمینه گرایی تاریخی

 - - - * - زمینه گرایی فرهنگی
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 گیرینتیجه-4

 :بر اساس نتایج بدست آمد  در بررسی های انیام شد  که به روش مطالعه کتابخانه ای صورت گرفته است 

 ارمی در آثار معماری خود از رویکرد زمینه گرایی استفاد  کرد  است.ص -1

 و در اکثر آثار خود از هر چهار نوع شکل زمینه گرایی بهر  برد  است.ا-2

زمینه گرایی، دو نوع آن یعنی زمینه گرایی کالبدی و تاریخی در طراحی های خود بیشتر بکار برد  از میان چهار نوع شکل  -3

 است.

با احترام به طبیعت  است بلکه و تاریخی مسائل کالبدی اساس کار صارمی نشان می دهد احترام او به زمینه نه صرفا توجه به

زمینه کالبدی را  برخی خصوصیات ،زیبایی محدود کردنای کالبدی بدون اید  هسایت در کنار توجه به زمینه اقلیمی، با ارائه 

 با مهارت وارد کرد  است. 
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