
 های جدید در معماری و شهرسازیمجموعه مقاالت اولین کنگره بین المللی افق

 ، تهران7131دی ماه  71و  71
ISSN 0000-0000 

 7 

 

در بافت تاریخی بوشهر کالبدی سازگاری با زمینه  
باقر کریمی ، پویا دوالبی ، نویسندگان : ندا مظفری   

 Neda.mozaffari85@yahoo.com ،آزاد اسالمی، واحد بوشهر،معماری،بوشهر،ایراندانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه -1

 Pouya.doulabi@yahoo.com ،زاد اسالمی، واحد بوشهر،معماری،بوشهر،ایرانآادیار دانشگاه است-2
 Karimi.samab@yahoo.com، آزاد اسالمی، واحد بوشهر،معماری،بوشهر،ایراناستادیار دانشگاه -3

 هچکید

مقصود بازگشت به خانه است بازگشت به خویشتن خویش، به دور از غم غربت و هجرت، جهت حرکت به سوی آینده، در حال زندگی کنیم و از 

 گذشته ی خود درس گرفته، و آن را به فراموشی نسپاریم و رنگ تعلق به سرای خود بخشیم.ما ساکن خانه های خود هستیم و نه از آن خاطره ای

یم، ونه در شکل بخشیدن به خاطره ی آن سهیم هستیم. شکست ناشی از اندیشه ی نوگرایانه ی تولید دوباره را می توان به چشم دید.بایستی دار

نه ی بازیگر و تماشاگر را دارا باشد. در این صورت تعاملی بین به بافت های کهن شهری اندیشه ای نو را تزریق کرد، که شهروند در آن نقش دوگا

دیرزمانی است که مردم بافت تاریخی فقط نقش یک گردد و معمار می تواند در خاطره سازی برای فضاها ایفای نقش کند. شهر و شهروند برقرار می

 تماشاگر را در زندگی خویش دارند برای اینکه طراحی متناسب و ماندگاری داشته باشیم، بایستی به زمینه طرح و فرهنگ و پیشینه ی مردم آن

ا ادامه جه داشته واز آن بهره گیریم. زمینه گرایی با تاریخ، فرهنگ و اجتماع پیوند دارد.بایستی بر روی شانه پیشکسوتان بایستیم و سنت خاصی رتو

ارائه  تحقیق توصیفی تحلیلی است و ابزار تحقیق مطالعات کتابخانه ای میدانی و پرسشنامه می باشد نتیجه ی احتمالی این تحقیق این  دهیم.روش

توجه به نیازهای  ، احترام به سنت ها و به کار گیری آنها در معماری امروز ، راه حلی بهینه برای رسیدن به تعامل بین معماری جدید و بومی 

اهکار ارائه ر دخیل کردن مردم در سرنوشت خویش و ،بهره گیری از نظریات ساکنان بافت در طراحی  ، انسان های معاصر و پیشرفت تکنولوژی 

 .جهت طراحی در بافت تاریخی بوشهر با بهره گیری از فرهنگ و زمینه ی تاریخی آن می باشد

 زمینه گرایی، بافت تاریخی، بوشهر واژه های کلیدی:
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Abstract 

The purpose is returning to home, returning to the true self, far from loneliness and homesickness, for moving toward 

the future, live in the present time, learn from our past and do not forget it and give color of attachment to our house. 

We are inhabitants of our homes; we do not have any memories and do not play a role in creating its memories. We can 

see the failure caused by modernist thoughts of reproduction. We must inject a new idea into urban old texture, for a 

citizen having had twofold role of an actor and the viewer. Hence, there will be an interaction between a city and a 

citizen and architect can play a role in creating memories for places. It is a long time that people in historical textures 

just have role of a viewer in their life. We must use and pay attention to culture and background of people for having a 

proper and ever lasting designing. Conceptualism has connections with history, culture and society. We must stand on 

the shoulders of old elders to continue a specific tradition. This research is analytical-descriptive. Research tools are 

library and field study and questionnaire. The possible results of this research are offering optimized solution for 

achieving an interaction between new and local architecture, respecting to traditions and use them in today’s 

architecture, considering contemporary human and technology development, using the texture inhabitants’ ideas for 

designing, involving people in their destiny and presenting solutions for designing Bushehr historical texture by using 

its culture and historical context.  
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 مقدمه
سیمای بافت تاریخی بندر بوشهر دچار دوگانگی و اغتشاش شده 

وآنچه باقی مانده رو به ویرانی ، است .بخش عظیمی از آن ویران شده

است. یکی از عوامل مخل می تواند نبودن ضوابط طراحی وعدم 

رشد و توسعه پیگیری این ضوابط توسط مسئولین مربوطه می باشد .

 است و  با یکدیگر ساده کردهرا ارتباط انسانها  ،ی رسانه های گروهی

با  .را با هم فراهم ساخته است فرهنگ های گوناگونآمیختن  شرایط 

،که و به وجود آمدن سبک هایی مثل سبک بین الملل ورود نوگرایی 

اصول آنها یکسان سازی فرهنگ های متفاوت بود  برخی از مردم از 

توجه به فرهنگ خود ، سعی  بدون و گذشته ی خود فاصله گرفتند

سنت در نتیجه ی این سبک ، باشند . را دارا کردند معماری یکسانی 

سینه به سینه به آنها منتقل شده ، های خود را که در طی سالیان

انتخاب نگرش  جنبه ی مجهول و مبهم سپردند بود  به فراموشی 

ی مانند متغییر های مناسب در مواجهه با بافت تاریخی است  و نتیجه

های کنونی جامعه و تغییر فرهنگی می وضعیت موجود بافت، نیاز

منظور از تواند بر متغییر وابسته طرح معماری مجموعه تأثیر بگذارد .

حل مناسب با توجه به نیاز زمانی جامعه و تحقیق دستیابی به راه

 تطابق با شرایط بافت تاریخی پیرامون است.

 مبانی نظری

 زمینه گرایی 

ینه گرایی، سازگاری با زمینه کالبدی، تاریخی و اجتماعی زم»

فرهنگی است که بر طبق آن ایده ها و اشکال گذشته در شکل دادن 

به کالبد شهرهای معاصر حضور دارند. شهرساز زمینه گرا باید قادر 

باشد ویژگی های یک مکان را دریابد و آن را بخشی از فرایند طراحی 

 خود قرار دهد.  

نه گرایی کالبدی طراح نه تنها خود شیء بلکه رابط متقابل آن در زمی

را با سایر اشیای موجود در زمینه ملحوظ می دارد؛ زیرا معتقد است 

که شکل بناها بر اشکال مجاور و نزدیک آن تأثیر می گذارد. هواداران 

فضاها را با  این دیدگاه در تکمیل عناصر رویکرد خود رابطه بناها و

می گیرند. در نظر آنها طراحی شهری مجموعه ای هم در نظر 

از اصول برای ایجاد رابطه متقابل یا پیوند میان ساختارهای 

چندگانه شهرهای معاصر از طریق طراحی تکه به تکه و در 

 مقیاس خرد است. 
زمینه گرایی با تاریخ و فرهنگ و اجتماع پیوند دارد. از این رو، مفهوم 

ا می کند. مکان ها کل های انسان محیطی مکان را جایگزین وازه فض

هستند که از نظر زمانی ماندگارند و روح جامعه را در ویژگی 

جغرافیایی سیمای شهر عینیت می بخشند. زمینه گرایی  -تاریخی

تاریخی ویژگی های تاریخی را در نظر می گیرد و به مکان و جوهره 

شمارد. اما برای  تاریخی آن توجه دارد. از این رو، سنت را محترم می

آن که گذشته برای حال قابل استفاده باشد، به سنت زنده رجوع می 

کند. زمینه تاریخی به خاطر دنیای از قبل موجود ارزش ها و خاطره 

ها اهمیت دارد. خاطره بصری قادر است در طول فضا و زمان 

 پیوندهایی ایجاد کند.  

ی و معنی شناسی فرهنگی، به زبان شناس -زمینه گرایان اجتماعی

روی آوردند. به این ترتیب که اجزای شکل شهر را به واژه ها تشبیه 

کردند. گرچه هر یک از واژه ها به تنهایی واجد معنی است، اما زمینه 

یعنی کلمات قبل و بعد از آن نقش مهمی در درک معنی آن دارد. 

یک  بنابراین، هنگامی که عناصر از هم متمایز به هم به پیوندند تا

 هدف، غایت یا معنی را به رسانند، انسجام حاصل می شود. 

در این دیدگاه برای دریافت معنی به فرهنگ مراجعه می کنند که به 

نوبه خود میان مردم مشترک است. پژوهشگران برای فهم این معنی 

سعی دارند خود را جای مردم فرض کنند و از دریچه دید آنها به شهر 

کان به فنون مشاهده مشارکتی و انجام مصاحبه بنگرند. فهم معنی م

 ها و تکمیل پرسشنامه ها وابسته است. 

به طور خالصه زمینه گرایی در هنگام الحاق اجزای جدید شکل شهر 

 به موارد زیر متعهد می ماند: 

 . زمینه گرای کالبدی، به شکل کل از قبل موجود؛ 7

اجزای شهر در طول . زمینه گرای تاریخی، به میزان و نظم رابطه 2

 زمان؛ 

فرهنگی، به معانی ارزش ها و اهداف  -. زمینه گرای اجتماعی1

 (3-8، 7111توالیی،«) مشترک؛ 

برولین در کتاب معماری در زمینه پاسخ داده است چه نکاتی ارزش 

 های یک زمینه را مشخص می کنند؟

اهمیت تاریخی فرهنگی بصری را می توان در نظر گرفت.اگر از  -7

 لحاظ فاقد ارزش بوداین 

به سنت منطقه ای نگاه می کنیم، اگر از این لحاظ هم فاقد  -2

 ارزش بود 

بایستی به اندازه ای پرتوان کار کرد که نتیجه ی بصری آن  -1

 زمینه ای برای کار دیگران باشد

در صورتی که نو و کهنه با هم در کشمکش باشند، بایستی  -4

یت زندگی کنند کدام را توجه کنیم مردمی که قرار است در این وضع

 مناسب تر می دانند.

اگر زمینه به طور مطلق ناهمگن است، در این صورت دیگر  -5

زمینه ای وجود ندارد که تداوم بصری را درآن تجربه نماییم. در این 

صورت به نمونه های موفق که مورد توافق عامه و متخصصان است 

 رجوع می کنیم.

ینه ایجاد کرد؟ برای ارزشی آیا می توان شکاف تندروانه با زم -6

نمادین، یا زدودن گذشته ای ناهمگن می توانیم زمینه را نادیده 

 بگیریم.
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آیا طراحی در درون زمینه لزوماَ باعث یکنواختی می شود؟ تنوع  -1

بایستی توازن داشته و مانع اغتشاش شود یکنواختی و اغتشاش دو 

نابراین زمینه روی یک سکه اند وهر دوی آنها نامنا سب می باشد .ب

 می تواند منشأ الهام جهت طراحی باشد.

 تعریف فرهنگ

فرهنگ یکی از پایه های اصلی زندگی انسان می باشد. وادراک انسان 

از محیط اطرافش تابع فرهنگ اوست. فرهنگ مجموعه ای از شیوه 

های زندگی می باشد. فرهنگ یعنی آشکار ساختن استعدادهای 

ت، که استعدادهای نهانی را شکوفا می نهفته و ملتی با فرهنگ اس

کند. فرهنگ در رشد اجتماعی افراد جامعه سهم واالیی را دارا می 

 باشد. 

 فرهنگ، فضا و معماری

فضا در تحول فرهنگی نقش دارد. الگوهای رفتاری در یک فضا ارزش 

های فرهنگی خاصی را منعکس می کند. فرهنگ عامل ارتباط انسان 

 اشد. هر ساختمان یک شاهد فرهنگی می باشد.با محیط مصنوع می ب

 طراحی شهری و فرهنگ

طراحی شهری بایستی تبلوری از ارزش ها و فرهنگ جامعه باشد. 

بایستی اقشار مختلف جامعه، نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کرده 

و ارزش ها و آرمان های خود را جامه ی عمل بپوشانند. اگر از هر 

معه خواسته شود نظر خود را در رابطه با شکل قشر و طبقه ای در جا

و عملکرد شهر بیان کند، در این صورت طراحی شهری خواهد 

توانست متنوع، برجسته و بی نظیر باشد. بایستی نیاز های فضایی، 

رفتاری مردم را به فضای کالبدی مناسب تبدیل نمود. در صورتی که 

از عملکرد مطلوبی  نیازهای رفتاری شهروندان تأمین نشود، شهر ها

برخوردار نخواهد بود. بایستی اعضای جامعه پیشنهادهای خود را ارائه 

 نموده و به راه حل های طراحی مردمی دست یابیم.

یکی از دالیل باال بودن کیفیت شهرها قبل از صنعتی شدن شرکت 

تمام و اکثر شهروندان در ساخت شهر بوده است. بنابراین هر کس 

 ثر خالقیت خویش را به کار گیرد. می توانست حداک

 مشارکت
یکی از خصوصیات بارز جوامع پیشرفته امکان مشارکت گروه های 

ذینفع و ذی نفوذ در تصمیمات می باشد این مشارکت باعث ارتقاء 

کیفیت طرح ها خواهد شد. در این جوامع خواسته ها و نظرات مردم 

تفاده از نظرات مردم به به برنامه ریز و طراح منتقل می شود و او با اس

تهیه طرح می پردازد. مشارکت شهروندان به آموزش آنها نیز کمک 

 کرده و آنها را نسبت به سرنوشت شهر خود مسئول می گرداند.

 

 نظر سنجی از ساکنان بافت تاریخی بوشهر
 وقتی کلمه فرهنگ مردم بوشهر را می شنوید فوراً چه چیزی به ذهن شما خطور می کند. -7
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 : نظر سنجی از ساکنان بافت تاریخی بوشهر، منبع: ندا مظفری4جدول

 ندامظفری: نظر سنجی از ساکنان بافت تاریخی بوشهر، منبع: 5جدول

 : نظر سنجی از ساکنان بافت تاریخی بوشهر، منبع: ندا مظفری6جدول 
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 دوست دارید نمای شما چگونه باشد. -1

 

 
 45% هماهنگ با سایر خانه های بافت 

 16% مشابه سایر خانه های بافت 

 3% حد وسط 

 3% متضاد و جدید 

 711% جمع 

 فت را دوست دارند.نتیجه: اکثر ساکنان بافت نماهای قدیمی با 

 

با ورود زندگی مدرن به بافت های تاریخی این بافت ها به مشکالت 

زیادی روبرو شده اند مشکالتی از قبیل عدم هماهنگی ساختمان های 

نوساز با بناهای تاریخی از دیدگاه بصری و فاقد کیفیت و هویت بودن 

ین مکان آنهاست هدف ارئه الگویی برای طراحی از دیدگاه بصری در ا

تن ایده ای نو و خلق فضاهای نوین به گونه ای که با بوده است یاف

دیدی که از بناهای تاریخی بوشهر داریم سازگار باشد و جلوگیری از 

ایجاد دوگانگی در دیدهای بصری و تعامل بین کهنه و نو در بافت 

تاریخی جهت بازگشت این فضاها به حیات شهری می باشد سیمای 

ده است. عدم ارتباط بین بافت بافت تاریخی بوشهر دچار اغتشاش ش

قدیم و جدید و عدم هماهنگی در جزئیات، مقیاس، تناسبات، بافت 

مصالح، رنگ و شکل بناها به وضوح دیده می شود وجود آلودگی 

بصری همچنین تخریب خط آسمان به علت طراحی بناهای مدرن و 

خارج از ضوابط منطقی مواردی از دالیل ایجاد این اغتشاش در 

بافت تاریخی بوشهری می باشند یکی از دالیل اصلی بروز این  سیمای

مشکالت می تواند نبودن ضوابط طراحی برای طراحی در این مکان و 

عدم کنترل اجرای این ضوابط از سوی مسئولین مربوطه و در نهایت 

 طراحی بدون مطالعه در بافت تاریخی می باشد.

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 : سیمای گذشته میدان کوتی واقع در  بافت تاریخی بوشهر 1شکل

 منبع: سازمان میراث فرهنگی بوشهر

 : نظر سنجی از ساکنان بافت تاریخی بوشهر، منبع: ندا مظفری7جدول 

 میدان کوتی واقع در  بافت تاریخی بوشهر امروزی: سیمای  2شکل

 ندامظفریمنبع: 
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  اصول و مبانی طراحی

مردم اماکن را بر مبنای معانی مترقب بر آن تعبیر و تفسیر »

خواهند نمود. وقتی که این معانی پشتیبان پاسخدهندگی 

محیط باشند، مکان دارای کیفیتی است که ما آن را مناسبت 

  بصری می نامیم.

  چه موقع این جنبه بصری مهم است؟

ت و هایی که به احتمال زیاد محل رفمناسبت بصری در مکان

آمد افراد مختلف با زمینه های ذهنی متفاوت است به ویژه در 

مکان هایی که کاربران نمی توانند، تغییراتی در ظاهر آن ایجاد 

کنند، اهمیت خاصی می یابد. بنابراین مناسبت بصری در هر دو 

عرصه ی داخلی و خارجی در بخشهایی از طرحواره واجد 

هستند در شرایطی که  گردد که همگانی تراهمیت بیشتری می

توجه به فضای همگانی بیرونی معطوف گردد اهمیت آن را به 

طور خاصی به قسمتهای بیرونی ساختمان هایی که در تعریف 

  قلمرو همگانی نقش دارند، ارتباط پیدا می کند.

  چه چیز مناسبت بصری را ایجاد می کند؟

ایجاد تعابیر و تفسیرهای مردم از یک مکان مناسبت بصری را 

می کند که می تواند پاسخدهندگی را در سه سطح زیر تقویت 

  کند:

  به وسیله پشتیبانی از خوانا بودن در فرم و عملکرد.

  به وسیله پشتیبانی از گوناگونی.

  به وسیله پشتیبانی از انعطاف پذیری در مقیاس کوچک و بزرگ

  خوانایی در فرم

بصری با محیط  اگر موردنظر باشد که یک ساختمان از نظر

اطرافش یکپارچه باشد، مهم این است که کاربران از جزئیات 

طراحی آن تفسیری مبتنی بر وجود یک شباهت خانوادگی با 

  «ساختمان های اطراف داشته باشند.
)ای ین بنتلی، آلن اکلک، پال سورین، سومک گلین و گراهام 

   (221، ص 7116المیت، 

  خوانایی در کارکرد

اهری مکان باید در خوانایی الگوی کارکردهای آن جزئیات ظ»

به مردم کمک کند برای مثال باید تا آنجا که ممکن است، برای 

حداکثر کاربران، سالن اجتماعات شهر شبیه به سالن اجتماعات 

 (221، ص 7116)همان، «و یک خانه شبیه به یک خانه باشد.

  گوناگونی

له ایجاد تصویر ذهنی جزئیات ظاهری ساختمان ها باید به وسی»

مناسب از حوزه، چیدمانی برای هر یک از کاربری های درخور 

توجه، فراهم آورد تا در به وقوع پیوستن این همزیستی کمک 

 (223، ص 7116)همان، « نماید.

  انعطاف پذیری در مقیاس بزرگ

ساختمان را می توان طوری طراحی کرد که بتواند گسترده ی »

را در خود جا دهد. جزئیات ظاهری باید با وسیعی از کارکردها 

توجه به تناسبات و مقضیات هر کدام از کاربری های فضا، این 

 (211، ص 7116)همان، «امکان بالقوه را تقویت کند.

  انعطاف پذیری در مقیاس کوچک

می توان ساختمانی را به گونه ای طراحی کرد که گروه های »

تماعی متفاوت آن را به مختلف مردم با پایه های ذهنی و اج

  عنوان خانه مناسب خویش تلقی نمایند.

  نقش جزئیات ظاهری

جزئیات ظاهری تنها یک محصول فرعی از پالن و یا یک 

  موضوع وسوسه برانگیز هنرمندانه نیست.

این انگاره که نماها و وظایف ویژه ای را ایفا می کنند، برای اکثر 

نظور القاء این انگاره ی طراحان یک مفهوم ناآشنا است. به م

طراحی مهم، تهیه جزئیات اجرایی دقیق الزامی است جزئیات 

اجرایی ظاهر توده ها نقش قابل توجهی در پاسخدهندگی هر 

، ص 7116)همان،« یک از سطوح قابل رؤیت ایفا می کنند

217) 

برای پشتیبانی از خوانایی، ما نیازمند شاخص هایی هستیم که »

ن ساختمان مورد نظر ماو زمینه ی آن تعبیر به عنوان رابط بی

خواهند شد خواه این شاخص ها با تقویت راه ها، گره ها، نشانه 

ها، لبه ها و نواحی مهم )عوامل خوانایی(، از خوانایی پشتیبانی 

کند و خواه مستقال درجهت خوانایی به کار گرفته شوند، اینها را 

 (214، ص 7116)همان،. «شاخص های زمینه ای می نامیم 

شاخص های تداعی کننده ی مکان های ویژه که ضرورت »

دستیابی به هدف خوانایی را طرح می نمایند،آنها را شاخص 

 (241، ص 7116)همان، «های زمینه ای می نامیم
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هر عنصر بصری تکراری که ممکن است : بصری شاخص های

 نظر مردم را جلب کند.

 مودیوزن های )ریتم های ( ع

 وزن های)ریتم های ( افقی

 خطوط آسمان

 جزئیات دیوار

 پنجره ها 

 در ها

 (242-247، ص 7116)همان، « اجزاء عناصر همکف

 شاخص های زمینه ای حوزه ی پیرامونی
شاخص هایی که با تجزیه وتحلیل شخصیت بصری زمینه ای بدست »

 می آیند از دو نوع زیرند.

 ره ها، در و جزئیات سطح همکف(عناصر )شامل جزئیات دیوار، پنج -

ارتباط بین عناصر )شامل تکرارهای موزون عمودی و افقی و  -

246)، ص7116)همان، «ارتباطات خط آسمان(
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 ای بافت تاریخی بوشهرتحلیل یکی از جداره ه:  3شکل  

 منبع: ندا مظفری
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تصویر باال حالتی را نشان می دهد که یک شخصییت بصیری بیه    : 4شکل 

 وسیله ی عناصری مشابه در یک نظام ارتباطات مشابه شکل گرفته است

 منبع: ندامظفری

 

 

در حالت اخیر با معرفی ارتباطاتی جدید و ییا عناصیر جدیید،    : 5شکل 

 هد شد که نسبت به زمینه اش متفاوت استسطوح جدید ایجاد خوا

 منبع: ندامظفری

 

در این حالت با به کار بردن بسیاری از همان عناصر و ارتباطات در : 6شکل 

 طرح جدید، شخصیت بصری موجود تقویت می شود .

 منبع: ندامظفری
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تصویر باال حالتی را نشان می دهد که بوسیله عناصری مشیابه  : 7شکل 

 رتباطات متفاوت شکل گرفته است.در یک نظام ا

 منبع: ندامظفری

 

حالت اخیر برای در انداختن طرح جدیدی است که نسبت بیه  : 8شکل 

اش متفاوت است. تباین بین عناصر از تباین زمینیه هیای تیامین    زمینه

 ارتباطات بین آنها مؤثر تر خواهد بود.

 منبع: ندامظفری

 

حد ممکن از شاخصهای عناصر در جهت تقویت شخصیت موجود، تا: 9شکل 

 شود.موجودبرای درانداختن طرح جدید استفاده می

گیری اما در مورد ارتباطات بین عناصر می باید فقط به صورت تجربی تصمیم

 توانند برای ایجادطرحی غنی تر در مراحل بعدی تنظیم شوند.شود . آنها می

 منبع: ندامظفری
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 در مشیابه ی عناصر لهیبوس که دهدی م ننشا رای حالت باال ریتصو: 11شکل 

 .است گرفته شکل متفاوت ارتباطات نظام کی

 منبع: ندامظفری

 

در حالت اخیر برای در انداختن طرح جدید، که نسبت به زمینه اش : 11شکل

 متفاوت است. تغییر نظام ارتباطات از تغییر عناصر مؤثرتر خواهد بود.

 منبع: ندامظفری
 

ویت شخصیت موجود، تیا حید ممکین از شیاخص هیای      در جهت تق: 12شکل 

 ارتباطی موجود برای در انداختن طرح جدید استفاده می شود.

 منبع: ندامظفری
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اما در مورد عناصر می باید فقط به صورت تجربی تصمیم گیری شود. : 13شکل 

نظیم شوند.در حالتی که شمار آنها می توانند برای زمینه سازی طرح غنی تر ت

شاخص ها از هر نوعی محدود باشد، شخصیت بصری به وسیله ی عناصر متفاوت 

 به نظم درآمده در نظام ارتباطات متفاوت شکل می گیرد.

 منبع: ندامظفری
 

-پیرائی همان ارتباطات، بازمینهدرانداختن طرحی نو خواه بر مبنای باز: 14شکل 

 خواهد کرد.های موجود تباین پیدا 

 منبع: ندامظفری

 

 

این امر مهمی است که برای تقویت نمودن شخصیت موجود از قیرار  : 15شکل 

 دادن ارتباطات مشابه یا عناصر مشابه در طرح جدید اجتناب نمود.

 منبع: ندامظفری
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 شاخص های زمینه ای
چگونگی در  76برای کاربرد زمینه  ای ساختمان مجاور، شکل »

افکندن یک طرح جدید را برای پیوند ساختمان های متصلی که از 

هستند، بیان می کنند.شاخص های  شخصیت نا هماهنگی برخوردار

مهم آنهایی هستندکه در ساختمان های مجاور قابل تشخیص باشند. 

مستقیم را با طرح جدید شاخص هایی که بیشترین ارتباط بصری 

 پیدا می کند.

می توانیم در جریان انجام طرح جدید اگر در ساختمان های مجاور 

عنوان نقطه  عنصر اصلی طراحی، شاخص مشترکی وجود داشت به

شروع، آن شاخص را به کار ببرید در غیر این صورت بررسی کنید که 

آیا می توان بعضی از شاخص ها را از یک جهت و تعداد دیگری را از 

جهت دیگر مورد استفاده قرار داد. یک راهکار دیگر،آن است که از 

شاخص های مقیاس بزرگ ساختمان جدید، به مثابه پلی برای ارتباط 

)ای ین بنتلی، آلن اکلک، « دو ساختمان مجاور استفاده شود. بصری

   (251، ص 7116پال سورین، سومک گلین و گراهام المیت، 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 نتیجه:

 برای ایجاد طرحی جدید از ترکیب عناصر شاخص زمینه استفاده شده است : 16شکل 

 یمنبع: ندامظفر
 

برای نمونه بیرای ایجیاد طرحیی جدیید در کنیار      : 18شکل 

ساختمان طبیب از عناصر شاخص ساختمان طبییب اسیتفاده   

 شده ودر ساختمان جدید تداوم پیدا کرده است. 

 منبع: ندامظفری

 
 

ساختمان طبیب واقیع در بافیت تیاریخی    : 17شکل 

 بوشهر

 منبع: ندا مظفری
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جهت طراحی شهری موفق در بافت تاریخی بوشهر بایستی به زمینه 

وجه داشته باشیم. کیفیت منحصر به فرد بافت تاریخی بوشهر ت

بهترین منبع در دست طراحان شهری می باشد . ارجهیت با طرحی 

می باشد که به زمینه احترام می گزارد . البته همه ی زمینه ها به 

میزان یکسان، نیازمند توجه نیستند. مکان هایی که دارای شخصیت 

بیشتری نیاز دارند. و مکان هایی با  یکپارچه می باشند، به توجه

کیفیت پایین فرصتی برای خلق شخصیتی جدید ارائه می دهند. 

البته زمینه فقط توجه به مکان در یک حس کالبدی نمی باشد، بلکه 

بایستی به افرادی که محیط مصنوع را خلق، تصرف و استفاده می 

حلی کنند توجه داشت. در اکثر موارد، انتخاب مردم فرهنگ م

مشخصی را ایجاد می کند . که سبب ساختن محیط زند گیشان می 

شود. و انتخاب مردم نیز با تغییر ارزش ها و اهداف آنها تغییر می 

کند. بایستی به تفاوت های فرهنگی توجه شود. بایستی سنت خاصی 

را ادامه دهیم در غیر این صورت مانند آدم وحوا رفتار کرده ایم. 

ان سازی معماری کار اشتباهی است. از بین بردن همان گونه که یکس

 گوناگونی فرهنگ نیز نادرست می باشد.
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