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چکـیده
با توجه به رشد صنعتی کشورها الزم است معماری معاصر ایران از لحاظ رشد صنعتی مورد بررسی قرار گیرد تا جایگاه
کنونی و نکات ضعف و قوت مشخص گردد و چشم انداز آینده روش شود بنابر این در این مقاله به شناخت و بررسی
معماری پهلوی دوم از منظر پیشرفت تکنولوزی مورد تحلیل قرار گرفته است که روند پیشرفت صنعتی سازی ساختمان از
دوره قبل از انقالب مشخص شود و امکان مقایسه با معاری معاصر فراهم گردد .تحقیق حاضر با روش ترکیبی ،تفسیری-
تاریخی و رویکرد غالب کیفی در گردآوری و تحلیل اطالعات انجام شده است .در جهت دستیابی به نتایج مطلوب با
مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بروی تحقیقات گذشتگان و بررسی ساختمانه های ساخته شده در دوره پهلوی دوم مورد
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و فاکتورهای تأثیر گذار در پیشرفت تکنولوژی ساخت و در کل نکات قوت و
ضعف معماری از این مطالعات استخراج گردیده است.استفاده از سازه های پیش ساخته بتنی و فلزی و نماهای پیش
ساخته ،مصالح جدید مانند شیشه های عریض ،بتن نمایان ،نماهای شیشه ای در ساخت بناها مورد استفاده قرار گرفت .از
مهم ترین عوامل به کار گیری تکنولوژی در این دوره همکاری با شرکت های خارجی می باشد که زمینه پیشرفت همگام
با سبک های بین المللی و های تک را در ایران فراهم کرد و سبب رشد دانش طراحی و ساخت در معماری دوره پهلوی
دوم شد.

واژگـان کلـیدی :معماری پهلوی دوم ،تکنولوژی ،ساختمان سازی ،معماری معاصر
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تکنولوژی از مهم ترین مشخصه های پیشرفت و صنعتی شدن در هر کشوری محسوب می شود ویکی از شاخصه های رشد
صنعتی نحوه احداث ساختمان و و تکنولوژی به کار گرفته در ساختمان سازی است .معماری کشور ایران در دوره های دوره های
قبل همیشه از یک روند معین و مستمرطی نموده است ،که با زمان قبل و بعد از خود رابطه ای منطقی داشته است ،اما این روند در
دوره معاصر تداوم نیافته است(.ثبات ثانی .)1232،این پژوهش سعی دارد با رویکرد تحلیلی به برخی از عوامل موثر بر آثار معماری
از جمله نقش تکنولوژی و صنعتی سازی دوره ی معاصر بپردازد.
پژوهش حاضر در زمینه بررسی رابطۀ میان هنر طراحی معماری و عوامل سازندۀ بنا نظیر سازه وتکنولوژی ساخت است".به
عبارتی ،مفهوم تکتنولوژی معماری به معنای ترکیب هنرمندانۀ عوامل فنی و مفاهیم ساختمان است .تکتونیک در واقع ،خوانش
تکتونیکی بناهای عمومی معماری معاصر است که معماری آنها متکی به فناوری پیشرفتۀ غرب و ملزومات فناورانه و سازه ای آنها
در این عصر به تدریج وارد ایران شده است .به طور مثال ،سازه های کنونی در معماری غالبا فاقد وجوه زیباشناسانه اند .بسیاری از
فضاهای ساخته شده سعی در پوشاندن سازه داشته اند و صرفا عنصری سازه ای را جهت تزیین نمایش به کار برده اند که چه بسا
ممکن است عنصری کاذب نیز باشد .این مفهوم وابسته به ساخت ،در عین حال مجالی برای بیان هنری کار معماری است و
همواره عوامل چهار گانه سازه ،ساخت ،معنا و کارکرد را در بر میگیرد"(زرکش  .)24 ،1231مسئله محوری در این مقاله در درجه
اول روابط میان ساخت  ،معماری و سازه در روند شکل گیری و ساخت یک اثر معماری با محوریت و چارچوب تکنولوژی به کار
رفته در بناهای معاری دوره پهلوی دوم است .در مرحله دوم بررسی دیدگاه های معماران و متخصصین و پژوهشگران عرصه
صنعتی سازی در معماری دوره پهلوی دوم مد نظر است .معماری ایران درراستای یافتن جایگاه ویژه خود را ه سختی را در پیش
دارد ،زیرا با جامعه ای در حال دگرگونی درارتباط است که جریان های صنعتی شدن ،جهانی شدن و شبکه ای شدن را تجربه می
کند  .هنر و معماری در چنین وهله ای نقش مهمی خواهند داشت عبور از جامعه سنتی به مدرن را ممکن می سازد برای ایجاد
این مهم  ،گام نخست شناخت وضعیتی است که با آن مواجه هستیم(ابراهیمی واسالمی .)1233 ،لذا معماری معاصر ایران درچند
دهه اخیر خصوصا قبل از در دوره پهلوی دوم در این پژوهش نقد گردید است چراکه معاری معاصر کنونی در ادامه معماری پهلوی
دوم شکل گرفته است از این رو بررسی و تحلیل نقش تکنولوژی در معماری آن دوره در جهت ارتقا معماری کنونی دارای اهمیت
است .اگرچه معماری دورخ پهلوی مربوط به زم ان گذشته است به طور مختلف مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته است اما ریشه یابی
و و تحلیل اندیشه های اثر گذار بر معماری دوره دوم پهلوی به صورت اسنادی و تفسیری باعث رفع ابهام میگردد فرصت استفاده
از این نتایج در پیش برد معماری معاصر فراهم میشود(سلطان زاده و همکاران .)1233 ،در این پژوهش تالش شده است به شناخت
روند ساخت ساز و تکنولژی های استفاده شده در معماری  ،تاثیر معماران خارجی بر این روند در دوره پهلوی دوم پرداخته شود که
با شناخت ویزگی های مثبت و منفی به درک درستی انچه که که در گذشته بوده برسیم و مسیری مناسب جهت معماری معاصر
حال دست پیدا کنیم.

 -2بیان مسئله
در معاری معاصر به تنهایی نمشود به این موضوع که معماری و روش های ساخت در حال تغییر و تجدید است بسنده کرد
بلکه ضروری است این روند تحول و تغییر از ابتدا مورد بررسی و شناخت گردد(کیانی .)1235 ،نداشتن شناخت معماران معاصر
کنونی ازمعماری و روش های ساخت گذشته و اندیشه های معاران دوره قبل بر تداوم معماری اثری منفی خواهد داشت(سلطان
زاده و همکاران" .)1233 ،دهه 1240دهه بسیار مهمی در همه زمینه های فرهنگی و هنری به حساب می آید .در بهمن سال
، 1241مدرنیزاسیون از باال (دولت و طبقه حاکم) در دستور کار قرار می گیرد .دولت بر آن می شود که چهره ای از جهش و توسعه
اقتصادی را مطرح کند که همسو و هماهنگ با دگرگونی های جهان سرمایه داری در سال  1340باشد .در این دوره با افزایش
مهاجرت از روستاها به شهر موضوع تولید مسکن انبوه به یک نیاز جدی در عرصه معماری و شهرسازی بدل شد .در پاسخ به این
نیاز برنامه ریزی دولت به توسعه کالنشهرها و طرح های انبوه سازی مسکن و طراحی شهرک های اقماری متوجه شد .در این
دوران ملکه جدید ایران “فرح پهلوی هم خود و هم از طریق رئیس دفترش سید حسین نصر یا از طریق رضا قطبی از عوامل
تأثیرگذار بر روشنفکری دهه چهل بود .به خصوص پس از تأسیس دفتر مخصوص فرح ؛ او به عنوان یک کارفرمای آگاه بر معماری
روز در زمینه هنری و بعضی از طرحهای عمرانی فعالیت داشت"(ثبات ثانی .)50:1231،یافتن راه کار بحران هویت در عرصه
معماری سبب شد در شهریور 1243نخستین کنگره بین المللی به نام امکان پیوند معماری سنتی با شیوه های نوین ساختمانی
برگزار شود .دومین کنگره بین المللی در سال  1252در شیراز با عنوان نقش معماری و شهرسازی در کشورهای در حال صنعتی
شدن برگزار شد و سپس یکی از منحصر به فردترین کنگره ها با عنوان کنگره ملی زنان معمار جهان در سال  1255در رامسر
برگزار شد .در طول این چند سال حضور معماران خارجی شامل معماران مشهور بین المللی که از طریق تبلیغات یا کنگره های بین
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المللی با معماری ایران آشنا شده بودند و نیز شرکت ها و مهندسین متعدد در همکاری با معماران ایرانی در پروژه های بزرگ می
شود .در این دوران معماران برجسته ایرانی از جمله ،هوشنگ سیحون ،علی سردار افخمی ،نادر اردالن ،کامران دیبا و حسین امانت
گونه ای نوین از معماری مدرن ایرانی را بنا می کنند(قبادیان .)1232 ،معماری معاصر ایران از موضوعاتی است که کمتر به
طوردقیق و کاربردی با نگاه تحلیل آثار و جریانات فکری دوران معاصر مورد بررسی قرار گرفته است و جایگاه خالی آن در دانش
معماری ایران مشهود است ( .)mahdavinejad, 2011در این پژوهش سعی شده که با بررسی کلی مدرنیته و صنعتی سازی
دردوره معماری پهلوی دوم بصورت تحلیلی پرداخته شود و کاستی ها و مزایای معماری صنعتی در این دوره در جهت پیشرفت
معماری صنعتی در دوره معاصر مشخص شود.

 -3اهمیت و ضرورت تحقیق
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با توجه به رشد صنعتی کشورها الزم است معماری معاصر ایران از لحاظ رشد صنعتی مورد بررسی قرار گیرد تا جایگاه کنونی
و نکات ضعف و قوت مشخص گردد و مسیر پیش رو و چشم انداز آینده روش شود بنابر این در این مقاله به شناخت و بررسی
معماری پهلوی دوم از منظر پیشرفت تکنولوزیک مورد تحلیل قرار گرفته است که روند پیشرفت صنعتی سازی ساختمان از دوره
قبل از انقالب مشخص شود و امکان مقایسه با معاری معاصر فراهم گردد .معنی واژه گذار تغییر از وضعیتی به وضعیت دیگر است
در گذرزمان روی می دهد و باعث خلق موجودیت های نو و دگرگونی در بسیاری از هویت های موجود می باشد .از این رو دوران
گذار که بازه زمانی نامشخصی را شامل می شود ،در طول عمر جوامع بازه ای مهم محسوب می گردد و درک آن به جوامع کمک
می کند تا بهتر تغییرات را بشناسد و با سامان دهی جدید تمامی زیرساخت های خود را شناسایی کنند ،به نحوی که دچار عقب
ماندگی در همه زمینه ها و پیامدهای ناشی از آن نشوند  .جامعه ایران نیز در مراحل متفاوتی از تاریخ خود گذار را تجربه کرده است.
گذار از سنت به مدرنیته نیزکه از حدود یک قرن پیش شروع شده است ،در جامعه ایران و پیرو آن در معماری و کالبد اثرات بسیاری
داشته ،که گاه خوشایند و گاه بسیار مخرب بوده است .شناخت کامل و طرح ریزی برای آینده ای که پیش بینی میشود به جامعه
کمک می کند مشکالت دوران گذار را در همه مسائل با سالمت طی کنند و از تغییرات ایجاد شده به نفع تمامی بخشها بهره
ببرد(ابراهیمی ،اسالمی .)1233 ،تحوالت معماری و شهرسازی در هر کشوری نمایانگر عوامل پس زمینه اجتماعی و سیاسی و
فرهنگی آن به شمار می رود از سوی دیگر شناخت صحیحی از جایگاه معماری معاصر هر سرزمین در عرصه جهانی بدون آگاهی
از دگرگونی ها معماری معاصر میسر نخواهد بود .در حالی که دوران پهلوی دوم در ایران سر آغازتحوالت گسترده در دوره معاری
معاصر می باشد شناخت مفاهیم و اتفاقات تاثیرگذار در معماری این دوره دارای اهمیت است(حسن پور و سلطان زاده،
".)1235زمینه های تاریخی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و محیطی از جمله عواملی هستند که در شکل گیری آثار معماری بسیار
موثرند .معماری معاصر ایران دربستری شکل گرفته است که از جریان های مدرنیته ،صنعتی شدن و جهانی شدن به طور مداوم
تاثیر پذیرفته است  .فناوری شیوه زندگی مردم و متعاقب آن کالبد و محیط زیست و ی را تغییر داده است  .می ت وان عنوان نمود
گذار به مدرنیته در جامعه ایران از حدود یک قرن پیش آغاز شده است و هم اکنون نیز در جریان است زیرا که جامعه ما هیچ گاه
زیرساختهای مدرنیته را به صورت کامل در اختیار نداشته و از نظر فنی نیز همواره کمبودهای فراوانی وجود داشته است  .معماری
نیز با توجه به نقصانهای موجود در شیوههای ساختگاه به تقلید ظاهری از معماری مدرن تقلیل یافته است"(ابراهیمی ،اسالمی،
 .)1233از این رو شناخت عوامل تاثیر گذار بر رشد صنعتی ساختمان سازی در دوره های قبل و خصوصا معماری دوره پهلوی دوم
که شروع صنعتی در این دوره انجام شده است در جهت عدم تکرار اشتباهات و استفاده از نکات مثبت در معماری امروزی دارای
اهمیت و ضرورت است.

 -4روش تحقیق
تحقیق حاضر با روش ترکیبی ،تفسیری-تاریخی و رویکرد غالب کیفی در گردآوری و تحلیل اطالعات انجام شده است .در
جهت دستیابی به نتایج مطلوب با مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بروی تحقیقات گذشتگان و بررسی ساختمانه های ساخته شده
در دوره پهلوی دوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و فاکتورهای تأثیر گذار در پیشرفت تکنولوژی ساخت و در کل
نکات قوت و ضعف معماری از این مطالعات استخراج گردیده است.
در این پژوهش ابتدا به بررسی و شناخت چند نمونه اجرایی ساختمان های بزرگ و صنعتی سازی شده در زمان پهلوی دوم
میپردازیم و با بخش ها و اجزا و متریال های آنها آشنا میشویم و سپس این بناها را با تاثیرهایشان بر زمان حال بررسی میکنیم.
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در این بخش از پژوهش به بررسی و شناخت ساختمانهای مهم در دوره معماری دوم پهلوی که در ساخت آنها از روش های
صنعتی و متریال به روز استفاده شده است پرداخته شده است .مماری دوره پهلوی دوم این امتیاز را دارا است که با نقد و بررسی
ساختار ساخت ساز د ر این دوره به چگونگی به کار گیری صنعت در ساخت و ساز مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.
با برکناری و انتقال قدرت از رضا شاه به فرزندش محمد رضا ،تحوالت گسترده ای در عرصه معماری ،و سبک معماری و
ساخت ایجاد شد .سقوط سلطنت رضا شاه موجب آزادی نسبی مردم و اندیشمندان شده بود ،به طوری که زندانیان سیاسی آزاد
شدند .سیر نوسازی کشور که در دوران پهلوی اول شروع شده بود ،در زمان پهلوی دوم نیز ادامه یافت .با صنعتی شدن بافت کشور
تغییر کرد ،و همچنین افزایش جمعیت موجب پیشرفت ،و صنعتی شدن شهرسازی شد .همچنین زندگی سیاسی و فرهنگی که بر
پایه دیدگاه های سنتی بنیان گذاشته شده بودند ،تغییر یافت و پایه های غیر سنتی شکل گرفتند .و روند اصلی زندگی مردم به
تجدد خواهی ،بنیان گذاشته شد ،رشد طبقه متوسط جدید ،از دیگر پیامدهای فر آیند نوسازی ،محمد رضا شاه بود .درمعماری پهلوی
دوم ،معماری مدرن ایران عمدتا از طریق معمارن تحصیلکرده ایرانی ،چه در خارج از کشور ،و چه فارغ التحصیالن دانشگاه تهران
حمایت می شد ،وبین دهه های  1240تا  1250خورشیدی شکل گرفت .که شدیدا تحت تاثیر جریانات روشنفکری دهه های مذکور
بود .در حال حاضر معماری مدرن ،فراگیر ترین سبک معماری در ایران می باشد ،گرچه از شروع معماری مدرن بیش از یک صده
میگذرد ،در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که ،معماری مدرن تا قبل از  55چه تاثیراتی بر معماری پس از آن و زمان حال دارد
(محمدی ،ابراهیمی .)1235 ،دگرگونی های معماری و شهرسازی در هر کشوری نمایان گرعوامل زمینه ای اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی آن بازه به شمار می رود .در زمان پهلوی دوم در ایران تحوالت بسیاری در زمینه های مختلف ایجاد شد .در
ابتدا با طراحی اولین آثار در معماری ایران دو جریان موازی با هم پدیدار گردید .جریان نوظهوری که توجه دقیقی به فرهنگ و
سنت ایران نداشت و جریان های معماری معاصر غرب را ادامه می داد و با دیدگاه مدرنیته جریان دیگری که تالش داشت تعامل
خود را با معماری گذشته و میراث پایدار و ارزشمند هنر و معماری گذشته ایران حفظ کنند در رویارویی بودند .دوره ی پهلوی دوم
بیش از هر دوره قبلی کاربرد فناوری های روز دنیا با تغییر در مصالح و به کار گیری مصالح نوین در معماری ،به سرعت متحول و
به سوی مدرنیته شدن جلو رفت .این تغییرات بر اساس دگرگونی های سیاسی  ،اجتماعی فرهنگی و ایجاد شد.بنا بر این معماری
مدرن ایران متاثر از دو جریان غالب موجود در آن زمان ،شامل مجموعه ای از آثار معماری مدرن با هویت غربی و معماری با تعلق
به سنت و هویت ایرانی بود.تاثیرات مدرنیته بر معماری ،از جمله تغییرات در فرهنگ و اجتماع بوده که ضمن اثر گذاری بر آنها متاثر
از انها نیز بوده است .و موجب ایجاد روش های تکنولوژی مدار معماری در این دوره بوده است(ستایش زاده و همکاران.)1233 ،
مطالعه تاریخ معماری در جهت تالشی نقادانه در جهت فهم معماری و چگونگی ساخت بناه است .معماری پهلوی شروعی در
جهت معماری مدرن در ایران است که هم از نظر ساخت و هم معماری قابل بررسی است .گرچه معماری مدرن مربوط گذشته
نزدیک در زمان پهلوی است و طورت گوناگون مورد بحث قرار گرفته است اما ریشه یابی و نقد دقیق اندیشه های اثر گذار بر این
تحوالت مورد ابهام است(سلطان زاده و همکاران .)1233 ،نفوذ معماری مدرن در حوزه معماران سنتی به سوی رکود برد و معماری
به سمت دگرگونی جدید و استفاده از تکنولوژی سوق داد از این شناخت روند این تغییرات بسیار مهم است(رحیم نیا و همکاران،
 .)1234توجه به شاخصه های مختلف در دوره های معماری بعضا با افراط و تفریط های اجین بوده است که هدف های متفاوتی را
داشته اند که بعضی مواقع ابزاری برای برتری جویی و تثبیت اندیشه ها تعصب گرایانه و به کار رفته اند و بعضی مواقع برای تعدیل
پیامدهای منفی دوره مدرن در سال های اخیر به کا رفته اند( .)bayazid et all, 2013تغییر و تحوالت در معماری سریع و همه
گیر بود بطوری که گرایش های معماری سنتی دچار تغییرات گردید و تحت تاثیر مدرنیسم و ماشینیسم به سوی معماری مدرن
تغییر ساختار داد( .)Mahmmodinejad & Pourjafar, 2006در ده های 1220تا  1250اصول و ساختار سازه ای ساختمان ها
براثر تحوالت تکنولوژیک بر مبنای مصالح جدید شکل گرفت این تکنولوژی با استفاده از متریالی مانند آجر ،سیمان ،قوطی و آهن
امکان ساخت سریع تر و ارزان تری را ایجاد کرده بود(مختاری .)1230 ،بسیاری از معماران و پیشتازان معماری در ایران در دوره
پهلوی دوم با شور و اشتیاق اصول مدرنیسم را پذیرفتند .این معماران می خواستند تا با پذیرش برنامه های جدید ،سیستم های
ساخت و ساز جدید ،مصالح نوین و ترکیب های بدیع همواره در جریان پیشرفت باشد(بانی مسعود .)1233 ،با توجه به بررسی
مطالعات پیشین مشخص گردید در دوره پهلوی دوم معماری و شیوه های ساخت تحت تاثیر معماری مدرن قرار گرفته است و با
پیشرفت تکنولوژی و صنعتی سازی معماری نیز به این سمت گرایش پیدا کرده است.

 -6بررسی نمونه های ساختمانی با رویکرد تکنولوژی
 -1-6ساختمان پالسکو
نخستین اثر معماری قابل قیاس با سبک بلند مرتبه سازی شیکاگو در تهران ساختمان پالسکو است که در سال  1223شمسی
شروع به ساخت شده است .در ساخت این بنا از استفاده از اسکلت فلزی ،نمایش ساختار بنا در نمای ساختمان ،عدم استفاده از
تزیینات در و نمایان کردن اسکلت در نمای این بنا از مشخصه های این ساختمان 15طبقه است .ساختمان پالسکو نقطه شروع
متراکم سازی شهرها در ایران است که هم زمان با توسعه تکنولوژی ساختمان سازی در ایران شکل گرفته است .ساختمان پالسکو
شامل  15طبقه (یک طبقه زیرزمین ،یک طبقه همکف و  15طبقه روی پیلوت) بود و سازه آن از نوع اسکلت فلزی بود .متراژ
تقریبی زیربنای ساختمان پالسکو  23هزار متر مربع بود و طبقات اول تا چهارم مساحت بیشتری نسبت به سایر طبقات داشتند.
سازه ساختمان پالسکو تمام فوالدی بود و حتی نمای بیرونی آن کالف کشی و با فوالد بسته شده بود که با این شیوه ساخت
استوار ،عمر مفید آن را  2000سال تخمین میزدند( .مختاری.)1230 ،

 -2-6دانشگاه پهلوی (شیراز)

 -3-6شهرک اکباتان
اواخر دهه  1240هجری شمسی تعداد شرکت های ساختمانی که توانایی ساخت پروژه های بزرگ را داشته باشند در ایران
نادر بود .صنایع دارای کمبود معمار ،مهندس و نیروی کار فنی بودند .در سال  1254یک گروه خانه سازی ایجاد شد که توسط
کمیته اقتصاد و بازرگانی ایاالت متحده آمریکا کنترل می شد .این گروه طبق توافقات صورت گرفته مسئول مبادله اطالعات درمورد
کل موضوعات کاری از قبیل نیازها و اهداف خانه سازی در ایران ،چگونگی دسترسی به مواد و مصالح در آمریکا و قابلیت های
شرکت های طراحی و اجرا در هردو کشور گردد.این میزان از مبادالت به منظور ترغیب شرکت های آمریکایی در مشارکت آن
شرکت ها پروژه های بزرگ صنایع خانه سازی در ایران انجام می شده است(بانی مسعود .)1233 ،مراحل طراحی و ساخت شهرک
اکباتان که یکی از بزرگترین مجتمع های مسکونی است از سال  1245توسط شرکت سهامی نوسازی و عمران تهران در غرب
شهر تهران آغاز گردید .این شهرک دارای حدود  15000واحد مسکونی است که برای اقشار متوسط جامعه طراحی شده بود و دوره
پهلوی دوم یکی از مدرن ترین و به روز ترین مجموعه های مسکونی به شمار می رود .شرکت سازنده شهرک اکباتان یکی بزرگ
ترین و حرفه ای ترین مجموعه هایی بوده است که مجتمع های زیستی را با الگو های آمریکایی اجرا میکرده است .طراحی این
شهرک مدرن در غرب تهران توسط شرکت آمریکایی استارت و تحت نظر جردن گروزن معمار این شرکت انجام گرفت .شیشه
های دو جداره ،آنتن مرکزی ،شوت زباله ،سیستم مرکزی گرمایش و سرمایش و تصفیه خانه فاضالب در این شهرک در نظر گرفته
شده است .ساختمان های شهرک به صورت بلوکی و طویل و بلند مرتبه طراحی و ساخته شده است .نماها با استفاده از قطعات
پیش ساخته بتنی و و پنجره های سراسری شکل گرفته اند .سازه کنسولی و استفاده از قطعات پیش ساخته و بتن نمایان از ویژگی
های بارز این مجموعه است .از نکات ضعف این شهرک می توان به ساختار واحد ها به صورت یک شکل و یکسان بودن ،سطوح
خشن و بی روح در نما ومشابهت به سازه های صنعتی اشاره کرد(قبادیان .)1234 ،ساختمانهای شهرک اکباتان شامل بلوک های 5
و  3شکلی است که این امر باعث ایجاد چشم انداز شهری و همچنین امکان ایجاد فضای سبز شده است .فاز اول این مجموعه
 5411واحد می باشد که به دلیل حجم بزرگ و گسترده ای که دارد با ساختار شهری پیرامون خود متفاوت است که در ده بلوک
تندیسگون ایجاد شده است .هر بلوک دارای سه پله اصلی است که  5طبقه در پله اول  3طبقه در پله دوم  12طبقه در پله سوم
طراحی و ساخته شده اند .ده بلوک بروی یک پلیوت قرار دارند که دسترسی به آن از هر طرف ممکن است .الزم به ذکر است که
دیوار های بیرون جهت افزایش سرعت ساخت و کیفیت از پنل های پیش ساخته ایجاد شده است(بانی مسعود.)1233 ،
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این دانشگاه در سال  1255-1244تاسیس شده است.سایت دانشگاه در شمال شهر شیراز بر روی دامنه کوه مشرف به شهر
قرار دارد .در سطح بلند وسط سایت کتابخانه دانشگاه جانمایی شده است .و دور آن هشت بلوک طویل برای خوابگاه ها و دانشکده
ها طراحی شده است که تنها دو بلوک ساخته شده است .پنجره های افقی سرتاسری ،خطوط مستقیم وکشیده نما ،نمایش سطوح
وسیع بتن نمایان و سازه بتنی از ویژگی های این بنا است که در چارچوب سبک بین الملل و بروتالیسم شکل گرفته است .بتن
نمایان و آجر روی بدنه خارجی این بنا مشخص و پر کاربرد است .در کتابخانه این مجموعه دو طبقه فوقانی به صورت کنسولی
وسیع اجرا شده است و باعث ایجاد سایه ای وسیع در طبقات زیرین خود شده است .تیر و ستون ها عظیم بتنی به صورت نمایان
سازه ای این بنا را ایجاد کرده اند که این امر موجب نمایی خشن و زخمت شده است در طراحی این بنا از یک مدول شش ضلعی
غیر متقارن استفاده شده است(قبادیان.)1234 ،

5

 -4-6برج سامان
عبدالعزیز فرمانفرمایان در سال  1243ه ش با کمک شرکت ساختمانی فرانسوی مجتمع آپارتمانی بزرگی در تهران ایجاد نمود.
مجموعه مسکونی سامان اولین مجتمع آپارتمانی پر جمعیت و یکی از بی پرده ترین ساختمان های پیرو سبک مدرن در تهران
است.برج های سامان که از یک میدانگاه که واحد های تجاری در آنجا قرار داشت به آسمان سر کشیده اند .زیربنای مسکونی این
برج ها  22000متر مربع شامل آپارتمان های مسکونی ،دفاتر اداری و فروشگاه های مختلف و نیز سه طبقه پارکینگ در زیر زمین
برج ها را در خود جای داده اند .دو برج تقریبا دوقلو از دو مکعب مستطیل سفید کشیده ساخته شده اند که یکی از برج ها به موازات
خیابان اصلی و دیگری عمود بر خیابان اصلی جانمایی شده است .برج اول  21و برج دیگر  22طبقه است .در ساخت این برج ها از
دیوارهای پیش ساخته استفاده شده است و این امر باعث احداث این برج ها در  210روز یعنی کمتر از یک سال زمان ببرد .احداث
این برج آپارتمانی تجربه ای جسورانه در زمانی بود که معماران و شهر سازان به سوی بلند مرتبه سازی و عمودی سازی در تهران
بودن د .پس از این عمده فعالیت های آپارتمان سازی به سمت بلند مرتبه سازی سوق پیدا کرد .در دهه 1240ه ش ،رویکرد بلند
مرتبه سازی شروع و تا سال  1255ه ش ،به طول کشید .در دهه  1250ه ش ،با یاری شرکت های اروپایی ،آمریکایی و اسرائیلی،
انبوه سازی در ایران رونق گرفت که باعث احداث مجتمع های مسکونی پر جمعیت و بلند مرتبه در همین زمانه بود(بانی مسعود،
.)1233

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)82 :بهار  ،1041جلد یک

 -5-6برج شیشه ای بانک تجارت
یکی از بزرگترین و کامروا ترین ساختمان های شیشه ای در ایران ،برج شیشه ای پانزده طبقه بانک تجارت است ،که اولین
برج تمام شیشه ای ایران است .دیوا ر نماهای شیشه ای این بانک به رنگ سبز آبی به شاخصه ای از سبک بین الملل در کل ایران
تبدیل شده است .شرکت وی جی لتیا و همکاران طراحی این بانک را در سال  1254انجام داد .این برج بر فراز قاعده ای عریض
به ارتفاع سه طبقه قرار گرفت که با کمی فرورفتگی اوج میگیرد که باعث ایجاد حداکثر چشم انداز و نورگیری طبیعی می شود .در
اواسط دهه  1250ه ش ،سبک بین المللی در بیشتر شهر های ایران نفوذ کرد ،تهران شهری بود که معماری آثار ساختمانی آن
بیشترین تاثیر را از سبک های مدرنیسم و عملکرد گرا در آن ایجاد شده بود .سبکی که دانش آن تحت مالکیت چند معمار
اسرائیلی ،اروپایی و آمریکایی بود این سبک بسیاری از فضاهای عمومی ،تجاری ،آموزشی و اداری را تشکیل می داد .این رویکرد
جدید شیوه های معماری معاصر ایران نفوذ پیدا کرد و باعث آشنایی معماران و سازندگان با ابداعات و نوآوری ها ،تکنولوژی های
پیشرفته و مواد و مصالح جدید شد و منجر به انقالب در صنعت ساخت و ساز ایران شد(بانی مسعود.)1233 ،

 -6-6ساختمان گروه صنعتی بهشهر
ساختمان اداری گروه بهشهر واقع در خیابان سپهبد قرنی است و از جمله ساختمان های سبک بین الملل می باشد .ساختمان
به صورت یک مکعب مستطیل در پنج طبقه ساخته شده است .ساختمان دارای دو نمای اصلی است .تقسیمات نما به صورت افقی
و عمودی است که حاصل و نتیجه اسکلت بنا و قطعات پیش ساخته است .نمای ساختمان به طور کلی با قطعات پیش ساخته بتنی
ساخته شده است .این قطات برای ب ار اول توسط کارخانه ایرانی آکام بتن که در زمان اجرای همین ساختمان ایجاد شده بود ،تولید
گردید .نمای خارجی و نمای داخل حیاط مرکزی تماما با قطعات پیش ساخته بتنی ساخته شده است .این بنا فاقد هرگونه تزئینات
است .در هنگام ورود به ساختمان ،شاخص ترین نماد این بنا حیاط مرکزی در میان این بنای مدرن اداری است .ابعاد حیاط مرکزی
در طبقه اول کوچک تر و در طبقات باالیی به ترتیب گسترده تر می شود .سازماندهی این ساختمان حول حیاط مرکزی شکل
گرفته است .حیاط مرکزی حریم خصوصی این بنا به حساب می آید .این بنا امروزه در اختیار وزارت آموزش و پرورش است(قبادیان،
 .)1234این بنا توسط نادر اردالن در سال های  1243الی  1252طراحی و ساخته شده است .اردالن در انستیتوی تکنولوژی
کارنگی و دانشگاه هاروارد درس خوانده است و در سال  1241فارغ التحصیل گردیده است .او به مدت  5سال به تدریس معماری
در دانشگاه تهران پرداخت و سپس به آمریکا رفت .ساختمان اداری بهشهر نمونه عالی جهت نمایش سبک بروتالیستی در اقلیم
ایران توسط نادر اردالن است .این ساختمان از مواد و مصالح پیش ساخته بنا شده است و در نمای این مجموعه از پنل های
دیواری پیش ساخته استفاده شده است ،این پنل ها صلب و متقارن هستند .نماهای ساختمان همه مشابه هم و یک شکل می
باشند .پنجره های نواری و حجم فوقانی سنگین و همچنین استفاده از شیشه و بتن اکسپوز از مشخصه های این ساختمان می باشد
(بانی مسعود.)1233 ،
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 -7-6ورزشگاه فرح آباد(تختی)
اولین ساختمانی که در ایران که با سبک های تک ساخته شد ورزشگاه فرح آباد یا تختی واقع در قصر فیروزه است .این
مجموعه در زمان پهلوی دوم توسط موسسه معماری جهانگیر درویش در سال  1244طراحی و عملیات ساخت آن در سال 1252
اتمام یافت .ورزشگاه تختی شباهت زیادی به ورزشگاه المپیک مونیخ دارد و یک سال قبل از این ورزشگاه طراحی شده
است.درویش در پروژه های خویش همزمان به سازه و معماری توجه دارد .ظرفیت ورزشگاه سی هزار نفر است که در ابتدا برای
استفاده بانوان بوده است .بدنه ورزشگاه با بتن مسلح و به صورت نمایان ساخته شده است .در ورزشگاه تختی فقط درسمت غرب و
پشت به آفتاب بعد از ظهر جایگاه تماشاچیان وجود دارد .بر باالی جایگاه سایبان بتنی گسترده قرار دارد که با استفاده از میلگرد
های کششی به دو ستون بسیار مرتفع در دو سمت جایگاه تماشاچیان متصل است .فاصله بین این دو ستون  245متر است و وسیع
ترین دهانه اجرا شده در ایران است و بزرگترین دهانه کابلی در استادیوم های ورزشی جهان است .در این مجموعه برای اولین بار
از سیستم سازه های کابلی استفاده گردیده است .محاسبات پوشش فضا و مدل سازی توسط کشور فرانسه و انگلستان صورت
گرفته است و اجرا با توجه به اینکه در ایران نو بود توسط مهندسین الجزایری انجام گرفته است .نمایش سازه بتنی به صورت
نمایان و قراردادن یک سایبان وسیع بتنی بر باالی جایگاه تماشاچیان ،با ترکیب و شکل مناسب و چشم نوازی صورت گرفته است
و این ورزشگاه را در جایگاه زیباترین ساختمان در سبک ،های تک قرار داده است و طراحی ،ساخت ،اجرا ،مصالح و تکنولوژی مورد
استفاده در این ورزشگاه به صورتی خالقانه و هنرمندانه ترکیب و به ظهور درآمده است(قبادیان.)1234 ،

بررسی بنا های ساخته شده در دوره معماری پهلوی دوم مشخص گردید که سبک و شیوه ساخت و ساز و همچنین طراحی
ساختمان ها با توجه به شرایط و نیازهای آن دوره دچار دگرگونی و تجدد شده است و به سمت توجه به تکنولوژی و سرعت ساخت
و ساز و پیش ساختگی پیش رفته است از این رو بناهای شاخص از لحاظ کاربرد تکنولوژی روز دنیا در آن دوره در جدول شماره 1
مشخص گردیده و نکات مهم و تکنولوژی محور این بنا ها گردآوری شده است.
جدول  -1بررسی تکنولوژی به کار رفته در ساختمان های دوره پهلوی دوم (مأخذ :نگارندگان)

1

2

نام بنا

سال

معمار

ساختمان
پالسکو

41-1223

معماران
اسرائیلی

دانشگاه
پهلوی
(شیراز)

رابرت
مک
میالن
55-1244
مهندسی
ن مشاور
مدام

تکنولوژی

-

بلندترین بنا در زمان خود
اسکلت فلزی و نمایان
ارتفاع  43متری
نما بدنه فلزی پیش ساخته
مشارکت با شرکت های خارجی
انتقال تکنولژی ساخت

-

طراحی مودوالر غیر متقارن
استفاده از پانل های پیش ساخته
بتنی
نما خشن و زخمت بتنی
تیر ها و ستون های اغراق شده
و عظیم
بتن نمایان
سازه بتنی و کنسول های وسیع
ترکیب بتن نمایان ،شیشه و آجر
در نما

-

عکس بنا
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نام بنا

سال

معمار

2

شهرک
اکباتان

1245

جردن
گروزن

4

برج سامان

1243

عبدالعزیز
فرمانفرما
ییان

5

برج شیشه
ای بانک
تجارت

1254

4

ساختمان
گروه
صنعتی
بهشهر

52-1243

تکنولوژی

-

-
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ورزشگاه
فرح آباد
(تختی)

شرکت
وی جی
لتیا

نادر
اردالن

-

52-1244

جهانگیر
درویش

-

عکس بنا

استفاده از پنل های پیش ساخته
گستردگی بنا ومتفاوت بودن با
محیط پیرامون
سازه بتنی
سیستم مدوالر
نما قطعات بتنی پیش ساخته
منظر مناسب به دلیل ارتفاع
ساختمان و کشیدگی پنجره ها و
شیشه های وسیع
قرار گیر ساختمان بر روی پیلوت
یک پارچه
بلند مرتبه سازی
سازه دیواره های بتنی پیش
ساخته
سرعت ساخت  210روز
پیروی از سبک مدرن
همکاری با شرکت های
فرانسوی و انتقال تکنولوژی
تاسیات مرکزی
بلند مرتبه سازی
نما تمام شیشه ای
نما یکپارچه
شبکه یک پارچه فلزی جهت
نصب شیشه ها ی نما
فرم زاویه دار حجم بنا
همکاری با شرکت خارجی در
طراحی و ساخت
نما پنل بتنی پیش ساخته متقارن
اسکلت بتن مصلح واکسپوز
نظم هندسی
کاربرد کنسول در بنا
استفاده از مواد و مصالح پیش
ساخته
ترکیب شیشه بتن در نما
سایه بان بتنی پیش تنیده معلق
دهانه بین دو ستون  245متر
بزرگترین دهانه کابلی در
استادیوم های ورزشی جهان
سازه بتنی نمایان و پیش تنیده
سازه با سیستم کابلی
همکاری با شرکت های
فرانسوی و انگلیسی
سایه بان وسیع بتنی

 -6نتیجه گیری
بررسی بنا های دگرگونی و تحوالت معماری و شهرسازی درهر کشوری بیانگر عوامل پس زمینه اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
کشورها به شمار می رود .برای شنلخت صحیح جایگاه معماری معاصر بررسی سیر تحول معماری طی دوره معاصر و چگونگی
2

سوق به سمت صنعتی سازی و کاربرد تکنولوژی در ساخت و ساز ضروری است از این رو معماری پهلوی دوم که نه آغاز صنعتی
سازی و پیش ساختگی در معماری معاصر ایران است مورد تحقیق قرار گرفت.
با توجه به رشد جمعیت شهری در دوره پهلوی دوم و مهاجرت از روستا به سمت شهرمساله اسکان شهری مورد توجه دولت
مردان قرار گرفت .نیاز به مسکن سریع و ارزان در این دوره شکل می گیرد از این رو سبک سازی ،سریع سازی و پیش ساختگی
قطعات ساختمانی در دستور کار شرکت های انبوه سازی قرار میگیرد .با بررسی ساختمان های تکنولوژی محور این دوره مشخص
گردید شرکت های ایرانی با کمک و همکاری شرکت های اروپایی ،آمریکایی و اسرائیلی امکان احداث ساختمان های بلند مرتبه و
پر واحد را فراهم کردند .استفاده از سازه های پیش ساخته بتنی و فلزی و نماهای پیش ساخته ،مصالح جدید مانند شیشه های
عریض ،بتن نمایان ،نماهای شیشه ای در ساخت بناها مورد استفاده قرار گرفت .از مهم ترین عوامل به کار گیری تکنولوژی در این
دوره همکاری با شرکت های خارجی می باشد که زمینه پیشرفت همگام با سبک های بین المللی و های تک را در ایران فراهم
کرد و سبب رشد دانش طراحی و ساخت در معماری دوره پهلوی دوم شد از این رو امکان ساخت ساختمان های بلند مرتبه با
تاسیسات مرکزی و پر جمعیت ،با دهنه های وسیع و نماهای مدرن و به روز مانند بتن اکسپوژ و شیشه های عریض و نماهای
شیشه ای در سرار ایران خصوصا تهران ایجاد شد.

 .1ابراهیمی ،سمیه ،و اسالمی ،سید غالمرضا .)1233( .معماری و شهرسازی ایران در دوران گذار .هویت شهر.14-2 ,)4(4 ,
 .2بانی مسعود ،امیر ،)1233( ،معماری معاصر در ایران از سال  1204تا کنون ،کتابکده کسری ،مشهد.
 .2حسن پور ،ن ،.و سلطانزاده ،ح .)1235( .عوامل پس زمینه تحوالت معماری معاصر ایران در دوران پهلوی دوم و مقایسه
تطبیقی آن با ترکیه .باغ نظر.52-23 ,)44(12 ,
 .4رحیم نیا ،ر ،.و زمانی فرد ،ع ،.و قرائتی ،م .)1234( .بررسی تاریخی و تبیین جایگاه حرفه ای و نقش معماران سنتی در
فرآیند تحوالت معماری و مرمت با تکیه بر منابع مکتوب .مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی),
.24-13 ,) 12(5
 .5زرکش ،ا .)1231( .علل تاثیر معماری بناهای دولتی و عمومی بر معماری بناهای خصوصی در دوره پهلوی دوم .باغ نظر,
.24-22 ,)22(3
 .4ستایش زاده ,احمدرضا و براویه ,امید و کاظم زاده رائف ,محمدعلی و میردرکوندی ,صبا ,)1233( ,سیری در تحوالت
معماری ایران در دوره پهلوی دوم با تاکید بر زمینه های تاثیرگار سنت گرا و مدرنیته نمونه موردی :دروازه قرآن شیراز ،تئاتر
شهر تهران ،سینما رادیوستی تهران ,هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در  -5حوزه علوم جغرافیا ،معماری و
شهرسازی ایران,تهران
 .5سلطان زاده ،س ،.و یوسفی تذکر ،م ،.و رییسی ،ا ،.و کیانی هاشمی ،م .)1233( .سیر اندیشه های معماران دوره پهلوی,
کاربست تحلیل محتوا .مطالعات محیطی هفت حصار (هفت حصار).34-51 ,) 22(3 ,
 .3قبادیان ،وحید ،)1234( ،سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران ،علم معمار رویال ،تهران .ثبات ثانی ,ناصر.
( .)1232مقدمه ای بر برخی عوامل تأثیرگذار بر معماری معاصر ایران در فاصله ی سال های  1220تا  1255ه.ش ..معماری
و شهرسازی آرمان شهر.40-43 ،11،
 .3قبادیان ،وحید ،)1232(،سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران ،علم معمار ،تهران.
 .10کیانی ،مصطفی ،)1235( ،معماری دوره پهلوی اول :دگرگونی اندیشهها ،پیدایش و شکلگیری معماری دوره بیست ساله
معاصر ایران  ،1233 – 1220موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
 .11محمدی ,عرفان و ابراهیمی ,حسین (,)1235بررسی ساختمان های معماری معاصر پهلوی دوم و تاثیر آن بر روند شکل
گیری معماری حال,کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران,تهران
 .12مختاری ،اسکندر ،)1230(،میراث معماری مدرن ایران ،دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران.
& 13. Bayzidi, Gh.; Etesam, I.; Habib, F. & Mokhtabad Amrasi, M. (2013) "Essay on defining
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بررسی جایگاه هندسه در معماری مساجد صفویه با رویکرد هنر قدسی؛
نمونه موردی :اصفهان

مریم امان

پور1

تاریخ دریافت1011/11/31 :
تاریخ پذیرش1011/13/10 :
کد مقاله01111 :

چکـیده
معماری ارزشمند ایران همواره در دوره های مختلف به فراخور شرایط ،اصول خاصی داشته و منعکس کننده آن شرایط
بوده است .از سویی مساجد ایران نیز همواره نشانه شکوه معماری ایرانی بوده که این مهم در دوره صفوی بیش از پیش
آشکار می گردد .هندسه و استفاده از نقوش هندسی به عنوان یکی از بنیان های معماری سنتی ،در مفهوم نمادین و
فلسفی آن ،تاثیرگذار روانی بر نیایشگر و تقویت حس وحدانیت در مساجد می باشد .هماهنگی موجود در بناهای مذهبی
عصر صفوی ،بیانگر هندسه ناب و خالص این عصر است .هدف این پژوهش بررسی جایگاه هندسه در معماری مساجد
عصر صفویه با رویکرد هنر قدسی است .روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی بوده و جمع آورى داده ها ،به روش کتابخانه ای
و میدانی است .در این پژوهش پس از بررسی ویژگی های هنر و هندسه قدسی براساس اشکال و اعداد ،به بررسی این
هنر در مساجد امام و شیخ لطف اهلل در اصفهان پرداخته می شود .نتایج حاکی از آن است که نظم هندسی در پالن های
هر دو مسجد براساس اشکال مربع ،مستطیل و دایره بوده و نظم هندسی اعداد ،صفر ،سه ،چهار و پنج می باشد .هنر
قدسی در این مساجد براساس هنر هندسه و اصول نظم ،تعادل ،هماهنگی ،تقارن و تناسب رعایت شده است.

واژگـان کلـیدی :هندسه ،معماری مساجد ،عصر صفویه ،هنر قدسی.

 -1استادیار گروه معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران M.amanpour@iau-garmsar.ac.ir
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 -1مقدمه
بناهای مذهبی به ویژه مساجد در تاریخ معماری ایران ،همواره نقطه به اوج رسیدن هنر و معماری اسالمی بوده است .معماری
ایران در عناصر معماری همچون قوس ها ،طاقبندی ها ،گنبد و حتی عناصر تزییناتی پیشتاز بوده و توانسته است این دستاوردها را
به دیگر سرزمین های اسالمی نشان دهد .مسجد ،محل تجلی مجموعه ای از هنرهایی است که مصداق مسلم هنر شهودی است.
هنر قدسی که خود را در تزیینات مساجد هویدا می کند در معماری مساجد ایران بی نظیر است .مجموعه ای از جلوه های هنری را
می توان در مساجد مشاهده کرد که الزم است از آن به هنر پرستشگاهی یا هنر قدسی یاد کرد .این جلوه های هنری عبارتند از
معماری ،گچبری ،آجرکاری ،کاشیکاری ،مقرنس کاری ،خطاطی ،استفاده از اشکال هندسی و  ...که در طول نسل ها و قرون
متمادی ،پاکترین و امن ترین ملجاء برای هنر اسالمی مساجد بوده است .سبك معماری در دوره صفویه رو به سادگی هرچه بیشتر
دارد .هندسه بنا ساده است و شکلها و خطهای شکسته به جای خطوط پیچ در پیچ گذشته متداول است و از پیمون بندی و
تناسبات یکسان در ساختمان استفاده شده است .همچنین برخی از عناصر معماری مانند تویزههای کاذب ،مقرنس و سه کنج در حد
کمال خود در این دوره مورد استفاده معماران و هنرمندان قرار گرفته است (پیرنیا .)1301،هدف این پژوهش ،بررسی هندسه در
معماری مساجد دوره صفویه در شهر اصفهان است که در واقع هنر معماری در این مساجد ،هنر قدسی بوده است.

 -2بیان مسئله
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در هنر اسالمی ،هنر تنها تجلی صورتی محسوس از زیبایی است ،این زیبایی دارای خصوصیاتی مخصوص به خود است .در
این نوع جهان بینی ،هن ر از تعریف مجزا و مستقل خویش آن چنان که در اندیشه غریبی رایج است ،خارج شده و خود را به صورت
نمودی از زیبایی شناسی در اندیشه عرفانی ،متجلی می کند .تزئین نیز در هنر اسالمی برای بیان فضای قدسی است .زینت که به
عنوان یکی از پایه های تصویری هنر اسالمی ارزیابی شده وسیله یا بیانی تصویری است برای شرافت بخشیدن به ماده ،سطح،
رنگ ،خط ،حجم ،آجر ،گل ،گچ ،کاشی و ...تا به افق های برتر اعتال یابند و رنگ و هویت معنایی و نهایتاً شخصیت فوق طبیعی
بیابند و معنوی و الوهی شوند (رهنورد .)10-11 :1310 ،این تجلی هنر در ابنیه تاریخی از جمله مساجد در دوره های بخصوصی ،در
قالب هنر قدسی در آمده و زیبایی بصری را با معنویات ترکیب نمودند.
هندسه ابزاری مناسب جهت نظم بخشیدن به معماری و برقراری روابط آگاهانه میان اجزای بنا با یکدیگر است ،تا در عین
مرکب بودن ،یکپارچگی فضا را به عنوان یك ترکیب خالق و هدفمند میسر سازد .اشراف معمار به علم هندسه و استفادة خالقانه از
آن ،تبدیل مفهوم به فضا و فرم را در فرآیند طراحی تسهیل می کند و فرسایش مفهوم را در این روند به حداقل می رساند .حاصل
چنین فرایندی ،نوعی معماری است که به دور از برداشت های سلیقه ای ،به لحاظ نظم و تناسبات قابل درک است(دهار و علی پور،
 .)30 :1331طراحی معماری در قالب هندسه نمود می یابد(عمومی .)1301،در فضای قانونمند هندسه است که هر چیزی ،و از آن
جمله اجزاء یك خانه و حتی یك شهر ،می توانند به دایرة هستی قدم گذارند ،و در فضای کثرات و گوناگونی ها هویت خود را پیدا
کنند .عامل بنیادین ایجاد وحدت در میان اجزای جهان هستی و از جمله در اجزای پیکرة هریك از فرهنگ های معماری چیزی جز
هندسه نمیتواند باشد(علی آبادی .)13-13 : 1301 ،عالی ترین نوع استفاده از علم هندسه را ،در معماری ایرانی دورة اسالمی می
توان مشاهده کرد .معمار مسلمان ایرانی با استفادة به جا و نوآورانه از این ابزار ،زیبایی و سودمندی بنا را تضمین کرده است و به
شکلی بدیع ،مفهوم کثرت در عین وحدت که همانا ریشه در چکیدة تعالیم اسالم یعنی اعتقاد به توحید دارد را ،تجسم بخشیده است
و نتیجة آن ،همنوایی اجزا ،تناسب ،نظم و هماهنگی کل بنا است(دهار و علی پور.)30 :1331 ،
مسجد به عنوان محل یکسوشدن برای عبادت پروردگار ،مناسب ترین نوع معماری به منظور عینیت بخشیدن به مفهوم
کثرت در وحدت است و شاید به همین دلیل ماندگارترین آثار معماری دوره اسالمی در ایران ،مساجد هستند .در معماری مساجد
ایرانی ،از ابزار هندسه متناسب با شرایط زمانی و مکانی و نیازهای هر ساختمان به خوبی استفاده شده است و لذا علی رغم الگوی
تقریبا مشابه مساجد در هر دورة تاریخی ایران ،هر ساختمان ،معماری منحصر به خود را دارد (همان).
اصفهان یکی از شهرهای تاریخی ایران است که در دوران اسالمی بهخصوص در زمان حکومت صفویان بهدلیل موقعیت
ویژهاش رونق خاصی در معماری یافت .از ویژگیهای بنیادی معماری دوران صفویه نیز توجه و تأکید بر عنصر تزیین است .از این
رو بناهای اصفهان در این دوره منبع مهمی برای بررسی عنصر تزیین در معماری اسالمی ایران بهشمار میرود .در مساجد مشهور و
مهمی چون مسجد جامع ،مسجد حکیم و ،...و مدارسی چون مدرسه چهارباغ و مدرسه کاسهگران ،میتوان شکوه تزیینات معماری
اسالمی و از آن جمله نقوش هندسی را در کنار یکدیگر دید (فراست.)1301 ،
این مقاله که با هدف بررسی جایگاه هندسه در معماری مساجد عصر صفوی شهر اصفهان تنظیم شده ،به دنبال پاسخ به
سؤاالت زیر است:
 .1جایگاه هندسه در معماری مساجد عصر صفویه به عنوان هنر قدسی چگونه است؟
 .1اشکال هندسی در طراحی مساجد به لحاظ بصری و زیبایی شناختی چگونه است؟

 -3اهمیت و ضرورت تحقیق
معماری ایران دارای ویژگی هایی است که در مقایسه با معماری کشورهای دیگر جهان از ارزشی ویژه برخوردار است:
ویژگی هایی چون طراحی مناسب با توجه به هندسه خاص ،محاسبات دقیق ،فرم درست پوشش ،رعایت مسائل فنی و علمی در
ساختمان ،ایوان های رفیع ،ستون های بلند و باالخره تزئینات گوناگون که هریك در عین سادگی معرف شکوه معماری ایران
است .این ویژگی های خاص در دوران بعد از اسالم نیز ادامه داشت و به معماری بناهای مذهبی از جمله مساجد راه یافت .عظمت
و شکوه معماری مساجد ایرانی با تزیینات خاص آن به خصوص در عصر صفویه در شهر اصفهان بر کسی پوشیده نیست با توجه به
این که تحقیق و بررسی در رابطه با هنر هندسه در مساجد این عصر که در واقع هنر قدسی به شمار می آید در تمامی آثار هنری به
صورت جامع و کامل مورد بررسی قرار نگرفته است  ،لزوم تحقیق و بررسی همه جانبه در رابطه با اشکال هندسی در مسجد امام و
مسجد شیخ لطف اهلل الزم و ضروری به نظر می رسد.

 -4روش شناسی پژوهش

 -5مبانی نظری پژوهش
 -1-5هنر قدسی
آن چه در نگاه اول از معماری بناهایی مانند مسجد امام اصفهان ،مسجد شیخ لطف ااهلل و سایر بناهای این دوره مستشرقین و
محققین را به خود جلب نموده است و در باب آن سخن گفته اند ،اعجاز فضایی و سپس نقش و نگارهایی است که بر در و دیوار
این معماری نقش بسته است .چنان که استیرلن در این باب در کتاب اصفهان تصویر بهشت بیان می دارد :کشف کامل رمز پیام
این بناها متضمن کشف نگاره هایی است که سطوح وسیع کاشی پوش را آکنده اند ،آیا اینها فقط حکم تزئین را دارند یا متضمن
نمادهایی هستند؟ اگر این سطوح به مثابه آینه ای نگریسته شوند رو به ناکجا آباد گشوده می شوند (پرویزی و پورمند.)33 :1331 ،
معماری به عنوان یکی از مهمترین عوامل شکلدهندهی زندگی انسانها ،نیازمند ابعادی جامع و در عین حال طبیعی است .بر
همین اساس معماری با معنا و محتوا ،باید در هر زمینه ای بتواند پاسخگوی نیازهای زمانی و مکانی باشد( .آیوازیان)00 :1311،
برای روشن تر شدن مطلب ،الزم است که معماری قدسی را بر سه اصل اولیه ،استوار بدانیم:
 .1برخورداری از حقیقتی استوار و با اصالت.
 .1هدفمند و مفید بودن؛ تا بدین وسیله به کاربردهای مورد نظر ،منتج گردد .این اصل به عملکرد معماری اشاره
دارد..
 .3دارا بودن استحکام و استواری الزم؛ اینها از یك سو رعایت کامل اصول فنی و از سوی دیگر بهرهگیری از علوم
ریاضی و هندسه را ایجاب میکند.
بنابراین ،معماری قدسی و اصیل آن است که با تکیه بر اصول باال بتواند فضای مادی و معنوی مورد نیاز بشر را به گونهای
فراهم کند که از خلوص ،تعادل ،صمیمیت و آرامش برخوردار باشد( .همان)01 :
هنر قدسی از سرچشمه روحانی مذهبی خاص سیراب میشود و در نبوغ آن سهیم است؛ همچنین زبان رمزی این هنر با قالب
مذهب مزبور پیوند دارد .این عناصر در هنر قدسی بر سایر عوامل غلبه دارند(نصر.)01 :1311،
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از آنجا که هدف این پژوهش بررسی جایگاه هندسه در معماری مساجد عصر صفویه در شهر اصفهان است ،لذا پس از بررسی
معماری این عصر و بررسی جایگاه هندسه در هنر قدسی ،به شناخت و تحلیل معماری مساجد امام و شیخ لطف اهلل از جنبه هنر
هندسه پرداخته و در انتها ویژگی های این دو بنا مورد بررسی قرار می گیرد .روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد که داده های
مورد استفاده در این پژوهش ،از روش کتابخانه ای و میدانی به دست آمده است .اطالعات کتابخانه ای مورد استفاده از روش های
مختلف از جمله مراجعه به کتب ،مجالت ،پروژه های تحقیقی ،نقشه ها و جستجوی اینترنتی حاصل شده است .در این قسمت
هدف این بوده که از آخرین اطالعات موجود در رابطه با موضوع مورد مطالعه استفاده شود .اطالعات میدانی نیز با حضور در سایت
و عکس برداری از بناها همراه بوده است.

 -2-5هندسه در معماری
هندسه در علوم اسالمی پیوند تنگاتنگی با مفهوم «قدر» در قرآن دارد«« .مهندس» در ساحت هنـر اسالمی ،باز آفرینندة
صور عالم مثال در دو بعـد تجریـدی و مـادی اسـت .بعـد تجریـدی در صـور انتزاعی ،خود را نشان می دهد و بعد مادی در قالب
معماری که خـود نـوعی تأویـل و نمـادی از معناست( .بلخاری قهی.)333 :1300 ,
ارزش های هندسی ،شامل موارد زیر است که به اختصار با توجه به موضوع پژوهش بدان ها پرداخته می شود:
11
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 .1هندسه و تناسب :عالم ،تجلی صفات خداوندی است که از صفات جمالی او ،نـور اسـت و "بنا به اصل تبعیت
مجال از متجلی ،جهان ،عالمی سراسـر نـور ،زیبـایی و تناسـب اسـت" .کشف این تناسب ،به منزلة رمزگشایی و
کشف قدر و ورود به بوستان معرفـت ااهلل و ادراک صفات الهی است( .بلخاری قهی)331 :1300 ,
 .1هندسه و نظم :تجلی الیتناهی وحدت (دقیقا به این
دلیل که نظم خود وحدت آفرین و وحدت نما است) در
نظم هندسی خود را نمودار مـی سـازد .بنابراین نظـم
هندسـی مـی توانـد بـه عنوان عاملی وحدت بخش،
وحدت را در عین کثرت نمـودار کنـد( .بلخـاری قهـی,
 331 :1300و .)330
 .3الگوی هندسی مرکزگرا :استفاده از الگوی هندسـی
هماهنـگ در اجـزاء و کلیـت بنـا و فضاهای داخلی و
خارجی ،همچنین استفاده از هندسة مرکزگرا (بـرای
مثـال هندسـه متمرکز در دایره) ،در بیان بصری معنای
شکل -1ارزش های هندسی در معماری هنر
وحـدت در کثـرت و کثـرت در وحـدت مناسـب است
قدسی (منبع :نگارنده)
).(Jones, 1996:169
 .0هندسه و هماهنگی و تعادل :هماهنگی اصطالحی است که در اغلب علوم طبیعی و عقلی از آن صحبت می شود.
در زیباشناختی منظور از هماهنگی یا «هارمونی» نظمی است که بین اجزاء تشکیل دهنده یك پدیده وجود دارد
(بورکهارت  .)101 :1301 ،ادراک از هر نوعی که باشد بر پایه اصول مشخصی در ذهن نظم می یابد .این نظم می
تواند از نوع منطقی و شعور بوده و یا اینکه شکلی و ظاهری باشد  .نتیجه نظم اول تغییر علمی و نتیجه دومی،
تغییر هنری است ( .)Frey, 1976: 236پیروان فیثاغورت ،نخستین کسانی بودند که سعی کردند مفهوم
هماهنگی را از طریق یك نظم ریاضی بیان کنند( .)Naredi, 1982: 13هماهنگی یکی از ارکان اصلی
زیباشناسی معماری است و حوزه عمل آن به هیچ وجه محدود به ابعاد فضا نمی شود .مواد ،رنگها ،جنس ،طرح
ظاهری و غیره همگی باید با یکدیگر همخوانی داشته باشند و نیز الزم است که تابع نظمی برتر و فراگیر باشند.
هماهنگی در ادراک بصری جدای از تعادل بصری نیست .سیستم های ادراک فیزیکی و روانشناختی همگی تمایل
دارند تا به وضعی برسند که در آن میزان تنش به حداقل ممکن رسیده باشد یا به عبارت دیگر متعادل تر باشد
(.)Arnheim, 1978: 18
 .1هندسه و تقارن :آنچه کثرت را به وحدت مبدل می سازد ،وجود قدر و توازن (تقارن و تناسب) است .ماهیت معنوی
عالم ،در قالبی که سراسر نظم و زیبایی است ،می تواند تمثیل یابد( .بمانیان و عظیمی.)03 :1303 ،
از مهمترین ویژگیهای تزیین بنا در دورهی صفویه ،میتوان به تبعیت از قاعدههای تقارن ،انعکاس ،تکرار و نظم هندسی
اشاره کرد .ضرورت تغییر شکل یك موتیف به شکلهای کوچكتر ،تکرار یا تقسیماتی از آن به انگیزهی نشان دادن عمق و حرکت
در دنیای دو بعدی ،از آن جملهاند .به طورکلی موتیفهای سازنده طرحهای تزیینی منظم ،از لحاظ شکلی با یکدیگر متفاوت ،اما
غالبا همخوان و هماهنگ میباشند و از حیث فنون کاربرد و اجرا نیز مشابه هستند .نقوش هندسی بر پایه تعبیرات و فرمهای اصلی
دایره ،مربع ،مثلث ،مستطیل ،لوزی ،بیضی ،ذوزنقه و ....است که با ابزارهای نقطه  ،خط و سطح ساخته میشود .این نقوش پیچیده
و زیبا ساختار سادهای دارند واز تکرار واحدهای دایره ،مربع ومثلث به دست میآیند .آنها را میتوان تنها با استفاده از پرگار و خط
کش و دانستن نحوه ی ترسیم مثلث ،مربع ،شش ضلعی ستاره و غیره رسم کرد و از تکرار و تقسیمات بعدی و افزودن خطوط
مستقیم و منحنی ،میتوان طرحهای نامحدودی به وجود آورد (فراست .)1301 ،نقوش هندسی از دیرباز مورد توجه ایرانیان درخلق
آثار پرشکوهشان بعد از قرن پنجم هجری به اهمیت خاصی رسید و تا پیش ازاسالم صرفا به صورتهای «مربع» و «مستطیل» و
«مثلث» وگاهی هشت ضلعی منظم ودایره منقوش و منقور میگردیده است .این اشکال به دلیل تحرکپذیری فراوانشان در
بسیاری از مکان ها مورد استفاده قرار گرفته است .ویژگی دیگری که باعث استفاده فراوان از نقوش هندسی شده ،خاصیت گسترش
یابنده آن میباشد که به دلیل قابلیت پوشانندگی مورد توجه هنرمندان مسلمان بوده است .در دوره صفویه نقوش هندسی در
کاشیکاری بناها بسیار به کار گرفته شده است(اردالن :1301 ،مقدمه).

جدول شماره  -1هندسه اشکال (برگرفته از( :بلخاری قهی 414 : 1314 ,و ( )424توسلی( )49 :1313 ،اردالن و
بختیار(Critchlow, 1983: 8-9( )31 :1314 ،

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)82 :بهار  ،1041جلد یک

اشکال سازندهی نقوش هندسی از خصوصیات خاص معنوی حکایت دارند .هندسه هم کمی است و هم کیفی ،بُعد کمی آن
صورت و ساختار معماری را تنظیم میکند و بُعد کیفی آن ،نسبتهای صورت معماری را برقرار میسازد و نماینده بیان نظم جهان
هستی است که چرخهی تجلی را منظم میکند .شکلها بهکار رفته در معماری از مفهوم سنتی ریاضیات ،بهخصوص از هندسه و
اشکال هندسی ،تفکیك ناپذیرند .اشکال و اعداد هندسی آنگونه که مینمایند ،جنبه کمی صرف ندارند .آنها دارای جنبهی کیفی و
نمادینی هستند که پژواکی از وحدت در بطن اصل درونی خود میگسترانند .بهعنوان مثال چهارگوش ساختمان کعبه که در حیاطها
و بناهای قدیمی تکرار میشود و در معماری ایرانی نیز بهعنوان یکی از اشکال طراحی و تزیین بسیار به آن پرداخته میشود ،یك
چهارگوش صرف نیست ،بلکه در عین حال ،نماد ثبات ،کمال و بازتاب معبد چهارگوش بهشتی است که کعبه تصویر زمینی آن
است ،یا صورت هشت گوش بسیاری از مساجد ،صرفاً یك طرح معماری نیست تا معماران را قادر سازد گنبدی را بر یك قاعدهی
مربع احداث کنند ،بلکه بازتاب عرش الهی است که طبق سنت و احادیث بر دوش هشت فرشته جای گرفته است(همان ،پیشگفتار).
در نقوش هندسی ،دایره ،کاملترین شکلها و نمادی از سبکی و تحرک کلی روح است .گویند آسمانها ،سیری دایرهوار دارند
چرا که چنین صورتی را آغاز و انجامی نیست و از هر جهت نسبت به مرکز قرینه است .معماری سنتی اسالمی را میتوان به
مثابهی گسترش مایهی بنیادی تبدیل دایره به مربع از طریق مثلث بهشمار آورد .مربع متجسمترین صورت خلقت در حد زمین،
نمایندهی کمیت است .حال آنکه دایره ،در حد آسمان ،نماینده کیفیت میباشد و این دو از طریق مثلث که متضمن هر دو جنبه
است ،ادغام میشوند .بنابراین جوهره کیفی همه اشکال بنیادی نقوش هندسی معماری اسالمی به هدفی مرکزی گرایش دارد .در
واقع ،انسان سنتی طالب آن بود که تا سرحد تواناییاش ،عشقی را که به آفریدگار خود داشت ،اظهار کند .لذا کسی که دست به این
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کار میزند ،به طبیعت و نحوهی عملکردش نزدیك است و چارهای جز آن ندارد که در وفور الگوها ،طرحها و رنگهای مظاهر
خلقت برای آفریدن آثار خود مستغرق باشد(اردالن.)00 :1301 ،
جدول شماره -2هندسه اعداد (برگرفته از( :بلخاری قهی 312-373 : 1314 ,و ( )424نایبی( )41 :1311 ،اردالن و
بختیار)22 :1314،
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بنابراین نقوش هندسی ذاتاً واقعیتی را در بر دارند که درک آن از راه تأویل ،آدمی را به عالم مثال و سرانجام به حقیقت
رهنمون میشود .بناهای دوران صفویه که به عنوان اوج هنر معماری در ایران از آن نام برده شده ،با ترکیب نقوش هندسی و
کتیبهها ،نشانگر فرهنگ ،هنر ،ایدهها ،آرمانها ،معنویات و حتی دغدغههای زمینی هستند که وقتی با یکدیگر همراه باشند و مرحله
به مرحله مورد توجه قرار گیرند ،ساختاری مشابه وادیها و گذرگاههای عرفانی را در ذهن مخاطب تداعی میکنند که بهسادگی
نمیتوان از کنار آنها گذشت(فراست.)1301 ،
11

 -2ارائه یافتهها و تجزیه و تحلیل آنها
 -1-2مسجد شیخ لطف اهلل
معمار بنا ،استاد حسین بنا اصفهانی هستند .بنای مسجد متعلق به دورة صفویه بوده و به فرمان شاه عباس اول ساخته شده
است .نام مسجد از نام امام جماعت مسجد ،شیخ لطف ااهلل عاملی ،عالم لبنانی که به دعوت شاه عباس به اصفهان آمده بود،
اقتباس شده است( .موسوی روضاتی )110 :1311 ،پالن مسجد شامل گنبدخانه و راهروی ورودی بناست و در زیر زمین بنا نیز
نمازخانه ای در نظر گرفته شده است(عظیمی.)11 :1303 ،

شکل -2نمای کلی بنای مسجد شیخ لطف اهلل و نظم هندسی (تقارن ،تعادل و هماهنگی)
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مسجد شیخ لطف اهلل ،یکی از زیباترین آثار معماری اصفهان در ضلع شرقی میدان تاریخی نقش جهان و مقابل عمارت عالی
قاپو واقع شده است .این بنا ،برخالف الگوی سنتی مساجد ایرانی فاقد صحن و مناره است .یکی از ویژگیهای این مسجد چرخش
 01درجه ای نمازخانه مربع شکل آن نسبت به محور تقارن ورودی بناست ،که هدف از آن تنظیم جهت ورود به فضای نمازخانه ،رو
به قبله است .به این منظور ،در ابتدای ورود به ساختمان از طریق یك راهروی کم عرض ،گردشی  01درجه به سمت چپ و پس از
طی مسافتی ،گردش 31درجه ای دیگری به سمت راست طراحی شده است که باعث می شود ورود به فضای نمازخانه ،رو به
محراب و در جهت قبله صورت گیرد .این ویژگی ،که به نظر میرسد ایدة اصلی در طراحی این بنا بوده ،موجب انحراف فضای
نمازخانه مربع شکل از محور تقارن ورودی ساختمان و به سمت جنوب شده است .جابجایی فضای گنبدخانه و عدم تقارن در نمای
ورودی ساختمان به وضوح دیده میشو د .شگفتا ،نه تنها موجب آشفتگی نشده ،بلکه بر زیبایی بنا افزوده و آن را به یك ساختمان
منحصر به فرد تبدیل کرده است .جلوخان ورودی مسجد در ضلع شرقی میدان براساس یك هندسة مشخص مکانیابی شده است،
طوریکه محل قرارگیری ورودی بنا ،ضلع میدان را به دو بخش با تناسب طالیی نسبت به یکدیگر تقسیم کرده است (دهار و علی
پور.)31 :1331 ،

شکل -3نظم هندسی در پالن (تعادل و هماهنگی)

از منظر معناگرایانه ،معماری مسجد شیخ لطف ااهلل نکات زیر را در بر دارد:
هندسة مرکز گرا« :در مسجد شیخ لطف ااهلل مرکزیت بنا متعلق به گنبدخانه است و در حقیقت همه فضاها ،اجزاء و عناصر
بنای مسجد در این فضا خالصه شده و نمود پیدا کرده است( ».بمانیان )01 :1301 ,هندسة بنا ،الگوی دایرة محاط در مربع است
که الگویی کامال مرکزگرا می باشد .به عقیدة پوپ ،گنبدخانة مسجد شیخ لطف ااهلل نمایانگر تکامل نهایی طرح گنبد بر روی مربع
است (پوپ.)111 :1311 ,
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جدول شماره  -3اصول هندسی هنر قدسی به کار رفته در بنای مسجد شیخ لطف اهلل
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هدایت نور از طریق فیلترهای هندسی :دورادور گنبد بنا ،پنجره هایی تعبیه شده است که نور را به داخل بنا می تابند« .پنجره
های یاد شده که هر یك دارای یك جفت شبکه است ،یکی رو به داخل و دیگری خارج از گنبد ،با طرحهای اسلیمی متین ،به گونة
حجمهای توخالی و توپر ،نور آفتاب روز را در دو حجم شکسته و از البه الی کاشیهای فیروزه فام به داخل صحن هدایت می کند،
که بی گزافه در فضای بی سایة صحن ،به هر دم و لحظه ای ،عشوه های بدیع و غیرقابل تصوری از انعکاس نور آشکار می شود».
(سیف .)11 :1301 ،این گونه گذار نور طبیعی از شبکه های اسلیمی داخلی و خارجی بیانگر حضور ذاتی مقدس و ماورائی است و
فضایی معنوی را می آفریند( .بمانیان ،پورجعفر و دیگران.)10 :1303 ,
نظم هندسی :در این بنا نهایت نظم هندسی به ظهور رسیده است .فرم متعادل بنا ،در پویایی و تنوع ،تبلوری آشکاری از نظم
حاکم بر هستی است( .بمانیان ,پورجعفر و دیگران.)10 :1303 ,
سلسله مراتب تاریکی -روشنایی  :در مسجد شیخ لطف ااهلل ،داالن ورودی بنا با چرخش خاص خود به گونه ای طراحی شده
است که ورود به فضای گنبدخانه در راستای قبله و از مقابل محراب ممکن می شود .عالوه بر این سلسله مراتب خاص فضایی از
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ورودی بنا تا محراب مسجد ،نوعی سلسله مراتب نورانی و تضاد روشنایی و تاریکی را خلق می کند .داالن ورودی بنا فضایی کم
نور و نسبتا تاریك است و با طی این مسیر به فضایی نورانی تر (فضای گنبدخانه) وارد می شویم ،که بیانگر سیری روحانی از
ظلمات به نور است (عظیمی.)11 :1303 ،

 -2-2مسجد امام اصفهان
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مسجد امام یکی از شاهکارهای معماری و کاشیکاری و حجاری ایران در قرن یازدهم هجری است و آخرین سال تاریخی که
در مسجد دیده می شود سال  1111هجری یعنی آخرین سال سلطنت شاه عباس دوم و  1110هجری یعنی اولین سال سلطنت
شاه سلیمان است .این بنا در ضلع جنوبی میدان نقش جهان قرار دارد .تزئینات مسجد از دوره شاه عباس آغاز و در زمان جانشینان
وی یعنی شاه صفی و شاه عباس دوم و شاه سلیمان به اتمام رسیده است (پرویزی و پورمند.)30 :1331 ،
مسجد امام در جبهه جنوبی میدان نقش جهان قرار دارد و از نظر گردشگران خارجی از جمله بزرگترین و زیباترین مساجد
جهان اسالم به شمار می رود .این مسجد در سال  1111هـ .ق به فرمان شاه عباس اول بنا شد .معمار آن استاد علی اکبر اصفهانی
یکی از مشهورترین معماران مکتب اصفهان در شهرسازی عصر صفوی است .با توجه به فشاری که شاه عباس برای اتمام این
مسجد به معماران وارد آورد سر در و تزیینات کاشیکاری وابسته به آن به منظور تکمیل آرایش اطراف میدان در سال  1111هـ.ق
به اتمام رسید .ساخت و ساز و تزیین سایر قسمتهای این مسجد عظیم تا آخرین سال حیات شاه عباس اول ( 1130هـ.ق) ادامه
داشت ،لکن ادامه ساخت بنا و مرمت فضاهایی که به مسجد اضافه شد ،در زمان جانشینان وی یعنی شاه صفی اول ،شاه عباس دوم
و شاه صفی دوم (سلیمان) ادامه یافت .به گونه ای که آخرین تاریخی که در کتیبه های این مسجد موجود است ،کتیبه سر در غربی
مسجد است که سال  1111هـ.ق را برخود دارد .هنگامی که سر در مسجد به پایان رسید ،شاه عباس اول مسجد را به ساحت
"حضرت مهدی صاحب زمان" تقدیم کرد(امیری.)1303،

شکل  -4نظم هندسی (تقارن ،تعادل و هماهنگی) در بنای
مسجد امام

در انتهای میدان نقش جهان ایوانی بلند قرار دارد که بر روی دهلیزی بنا شده و سقفش با مقرنس و کاشی های مینادار و آیات
قرآنی مزین گردیده و در دوطرفش دو مناره بلند است که روی بدنه ی آن همان تزیینات به شکل مارپیچ به کار رفته است .برخی
محققان این ایوان را یکی از زیباترین و گیراترین ایوان هایی که در ایران بنا شده و حتی یکی از چشم گیرترین و اغناکننده ترین
ایوانهایی که در جهان بنا شده می دانند .در باالی این ایوان شکل دو طاووس بر روی کاشی جلوه گری می کنند ،که نمادی از
پرندگان بهشتی هستند .درب اصلی مسجد که در زیر مقرنس های باشکوه ایوان ورودی قرارگرفته با نقره و طال پوشش یافته و
حاوی اشعاری در حاشیه در با خط نستعلیق حك شده و سال نصب در را به دوران شاه صفی اول (با حروف ابجد) نسبت می دهد.
پس از عبور از ایوان سر در ورودی ،وارد یك هشتی با داالنی که در وسط آن سنگاب بزرگ قرار دارد می شویم و سپس بدون
اینکه بازدیدکننده احساس کند نیم چرخی به سمت راست (در زاویه  01درجه) می زند ،که این نکته از یك سو باعث شده تا بنای
اصلی گنبدخانه و محراب مسجد به سمت قبله قرار گیرد و از سوی دیگر این انحراف بنای اصلی نسبت به ایوان ورودی و میدان
چنان استادانه انجام شده ،که باعث می شود تمامی بنای اصلی مسجد از تمامی جهات میدان در کنار ایوان ورودی قابل رؤیت
باشد .پس از عبور این داالن است که صحن اصلی مسجد نمودار می شود ،بنایی که با تزییناتی حاوی صد هزار قطعه کاشی فیروزه
ای و سبز و زرد رنگ با نقشهای گل و بوته در فضایی روحانی جلوه گر می شود .در ابتدا صحن اصلی و سپس فضای اصلی مسجد
که به صورت چهار ایوانی است در اطراف صحن اصلی پدیدار می شود ،در روبرو فضای گنبدخانه و شبستانهای اصلی و در طرفین
11
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ایوان های دیگر مساجد و دو مدرسه دینی تابستانی و زمستانی ویژه طالب علوم دینی خودنمایی میکند ،که در یکی از آنها ساعت
شاخص شرعی نیز وجود دارد .در اینجا گویی همه چیز از حالت مادی خارج شده و حالتی روحانی و آسمانی می یابد .هر چیز در این
مکان ناگاه حالتی از رویش و کمال می یابد ،همه ی موجودات و ذرات عالم واسطه ای می شوند ،میان انسان و عالم ماوراءالطبیعه
و پیوندی شگفت انگیز میان آسمان و زمین پدید می آید .نکته قابل توجه درباره ی این مسجد ،گنبد رفیع و با عظمت ،شبستان
اصلی همراه با دو گلدسته است ،این گنبد به شکل دو پوسته (دو پوش) ساخته شده به گونه ای که صدا در زیر آن چندین بار
انعکاس می یابد .ارتفاع بنای اصلی و گنبدخانه از سطح صحن اصلی تا باالی گنبد و مناره ها بیش از  11متر است(امیری.)1303 ،
از دیگر ویژگی های مسجد امام می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 جلوخان وسردرمشرف به میدان نقش جهان با دو مناره رفیع جلوخان با طرح  1ضلعی دارای حوض هشت ضلعی سردر مسجد در مرکز جلوخان واقع گردیده کف ایوان جنوبی صحن با کاشی فیروزها کتیبه ساسی ایوان به خط ثلث سفیدبر زمینه الجوردی گنبدخانه درضلع جنوبی ایوان در جوار محراب که کاشیکاری شده منبری مرمرین با  10پله قرار دارد گنبد دو پوسته به دهانه  11متر با گوشه سازی به دایره تبدیل شده ارتفاع گنبد از داخل  30متر واز خارج  10متر می باشد نوع گنبد بصورت دو پوسته گسسته به فاصله  11سانتیمتر بین دو پوسته پوشش گنبد تماما" با کاشی نورگیری فضای داخل بوسیله هشت پنجره مشبك شبستان های ستوندار در دو طرف گنبد خانه بشکل مستطیل و به صورت قرینه با هشت گنبد کوچك سوار برطاق آجری
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 - 7نتیجه گیری
در این پژوهش به بررسی جایگاه هندسه در معماری مساجد امام و شیخ لطف اهلل در شهر اصفهان پرداخته شد .با توجه به
یافته های پژوهش استفاده معمار دوره صفوی از هندسه برای کاوش بیشتر در پدیده های طبیعت با بار معنایی جهت سوق ذهن
کاوشگر از جهان محسوس به جهان معقول و غایت الهی انسان واستفاده از هندسه به عنوان هنر برای خلق شکل ها ،الگوها و
تناسبات  ،معمار بزرگ جهان یعنی خدا را که تجلی زیباشناسانه هستی است به یاد می آورد .نظم هندسی در پالن های هر دو
مسجد براساس اشکال به صورت مربع ،مستطیل و دایره بوده و در نظم هندسی اعداد نیز از صفر ،سه ،چهار و پنج استفاده شده
است .نکته حائز اهمیت آن است که در هر دو مسجد نظم های هندسی براساس اصول تقارن ،تعادل ،هماهنگی ،مرکزگرایی و
تناسب بنا شده اند؛ این مهم نه تنها در حجم کلی بنا قابل مشاهده است بلکه در پالن و مقاطع نیز کامال رعایت شده اند و در
طراحی دارای یك نوع هماهنگی و همنواختی می باشند که دو عنصر معنویت و ماده ،وحدت و کثرت را در مفهومی فراتر از زیبایی
ظاهری قرار می دهد .این هنر استفاده از هندسه در مساجد ایرانی که به هنر قدسی معروف است ،نهایت کمال و ایستایی را نشان
می دهد که در بنای رفیع مساجد به خصوص در مساجد عصر صفوی در اصفهان با نهایت دقت و ظرافت به کار گرفته شده است.
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The Position of Geometry in the Art of Architecture of Safavid
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Abstract
Valuable Iranian architecture has always followed certain principles in different periods
to suit different conditions and has reflected those conditions. On the other hand, Iranian
mosques have always been a symbol of the beautiful of glory of Iranian architecture,
which is becoming more apparent in the Safavied dynasty1. Geometry and the use of
geometric patterns2 as one of the foundations of traditional architecture, in its symbolic
and philosophical sense, have a psychological effect on the worshiper and strengthening
the sense of oneness in mosques. The harmony in the religious buildings of the Safavid
era reflects the pure geometry of this era. The present study has been carried out aimed
to investigate the position of geometry in the architecture of Safavid mosques with the
approach of sacred art. The research method was descriptive-analytical and the data
were collected by library and field methods. This study has examined the sacred art in
the mosques of Imam3 and Sheikh Lotfollah4 in Isfahan after examining the
characteristics of sacred art and geometry based on shapes and numbers. According to
the results, the geometric order in the plans of both mosques is based on square,
rectangular and circular shapes, and the geometric order of the numbers is zero, three,
four and five. Sacred art has been observed in these mosques based on the art of
geometry and the principles of order, balance, harmony, symmetry and proportion.
Keywords: Geometry, Mosque architecture, Safavid era, Sacred art.

1- The Safavid dynasty was one of Iran's most significant ruling dynasties reigning from 1501 to 1736. The
Safavid dynasty had its origin in the Safavid order of Sufism, which was established in the city of Ardabil
in the Iranian Azerbaijan region.
2- Islamic geometric patterns are one of the major forms of Islamic ornament, which tends to avoid using
figurative images, as it is forbidden to create a representation of an important Islamic figure according to
many holy scriptures.
3- Imam Mosque (known as Shah Mosque before 1979 revolution) is a part of the complex of Naqsh-e
Jahan Square – the main attraction of Isfahan.
4- Sheikh Lotfollah Mosque is one of the masterpieces of Iranian architecture that was built during the
Safavid Empire, standing on the eastern side of Naqsh-i Jahan Square, Esfahan, Iran. Construction of the
mosque started in 1603 and was finished in 1619.
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بررسی نقش سیستمهای سایهاندازی تطبیقپذیر در مصرف انرژی و
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چکـیده
با توجه به بحران انرژی و استفاده از منابع انرژی تجدیدناپذیر در تأمین انرژی ساختمانها ،حدود  01درصد مصرف انرژی
مربوط به ساختمانها بوده که بخش قابل توجه این انرژی برای مقابله کردن با هدررفت یا دریافت انرژی از پوشش
ساختمان میشود .پوشش ساختمان نهتنها به عنوان عنصر فعال سیستم ساختمان بلکه به عنوان فیلتر محیطزیستی
تعریفشده در اطراف قاب ساختمان بوده و نقش اصلی در مدیریت میزان دریافت انرژی خورشیدی ،کنترل بار حرارتی،
نفوذ هوا و خروج آن ،مدیریت رطوبت تهویه ،مدیریت کیفیت هوا را بر عهده دارد .هدف این پژوهش بررسی انواع
سیستمهای سایهاندازی تطبیقپذیر و نقش آنها در مصرف انرژی بودهاست .همچنین انواع مکانیزمهای حرکتی در
سایهبانهای متحرک بررسی شدهاست تا مزایا و معایب هرکدام بر اساس بازشوهای پنجره مشخص گردد .روش پژوهش
حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانهای و استفاده از منابع معتبر و مقاالت آکادمیک
مکتوب و غیر مکتوب بودهاست و نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که نماهای تلفیقی در میزان بهرهوری انرژی ،نقش
موثرتری ایفا میکنند.

واژگـان کلـیدی :تطبیقپذیری ،مصرف انرژی ،نمای متحرک ،سیستمهای سایهاندازی فعال
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با پیشرفت تکنولوژی ،دیوارهای پردهای در ساختمانهای بلندمرتبه به دو دلیل فراهمکردن محیط خارجی زیبا و همچنین به
منظور سبکترشدن نماها ساخته میشوند .به دلیل افزایش هزینههای انرژی ،ساختمانهایی که از ساختار دیوار پردهای استفاده
میکنند و با شیشه درزگیری میشوند ،دارای مقاومت حرارتی باال میباشند .اما به دلیل این که نسبت باالی شیشه و مقاومت
حرارتی ضعیف آن ،به تابش خورشیدی اجازه میدهد به فضای داخلی نفوذ کند ،موجب میشود بار انرژی آنها افزایش یابد (مین
کیم و همکاران .)230: 2112،بنابراین لزوم کنترل دمای داخلی برای جلوگیری از ناراحتی حرارتی وجود دارد.
سایهاندازها نقش مهمی در جهت بهبود کارایی انرژی در ساختمانها دارند .کاربرد سایهاندازها میتواند بار سرمایش داخلی را تا
 31درصد کاهش دهد و بسیار مؤثرتر از استفاده از شیشه با عملکرد باال میباشد .به عالوه استفاده از سایهاندازها در روزهای
تابستان به عنوان مقیاس حفظ انرژی میسر میباشد(هو و همکاران .)2120 ،عملکرد محیطی سیستمهای سایهاندازی شامل دو
هدف اصلی است )0( :عملکرد بصری ،که فقط در مورد جلوگیری از تابش خیرهکننده و حفظ روشنایی کافی در محیط داخلی است
و ( )2فراهمآوردن شرایط گرمایی قابلقبول با کنترل افزایش گرمای خورشید همراه با پرتوهای خورشید مستقیم و پراکنده .از این
رو با توجه به متغیر بودن شرایط محیطی و آب و هوایی ،نیاز به سازگاری و تطبیقپذیری نماها مطرح میشود .رفتار انطباقی
برنامههای سایهاندازی پیشرفته مانند سیستمهای پویا ،معیارهای سازگاری را ارتقا دادهاست .بنابراین ،عملکرد سایهاندازی پویا باید
با اثربخشی کنترل سطح نورخورشید ،به ویژه در زوایای مختلف خورشید که روزانه و ساالنه به یک ساختمان نفوذ میکنند ،تعیین
شود(المسرانی و همکاران.)2102،
رفتار انعطافپذیر سیستمهای سایهاندازی تطبیقپذیر اجازه کنترل قوی بر دستاوردهای خورشیدی را در فصول مختلف می-
دهد .پرولر و بورگ اظهار داشتند که تقریباً در تمام مناطق آب و هوا ،نور طبیعی قابل انتشار و قابل تنظیم روشنایی روز را تداوم
میبخشد .با این حال ،بارهای گرمایش و سرمایش ،متفاوت خواهدبود .بنابراین ،معیارهای انتخاب یک سیستم سایهاندازی مناسب
باید براساس درک رفتار سیستم در آب و هوای مختلف ایجاد شود .در آب و هوای گرم ،تابش بیشازحد نور خورشید به طور کلی
ممکن است به بار سرمایشی زیاد منجر شود .در آب و هوای سرد و معتدل ثابت شدهاست که بارهای خنککننده غالباً بیشتر از
بارهای گرمایشی است ،در حالی که نور خورشید میتواند به طور مثبت در گرمشدن غیرفعال در زمستان نقش داشتهباشد .بنابراین،
در آب و هوای متوسط یا سرد ،سایهاندازی پویا میتواند به میزان قابلتوجهی در کاهش انرژی بیش از حد و خنککننده در تابستان
کمک کند(.پرولر و بورگ .)2100 ،از طرف دیگر سایهاندازهای فعال و پویا دارای گستره وسیعی از نظر فرم و مکانیزمهای حرکتی
میباشند که نیازمند بررسی همه جانبه و شناخت این سیستمها و ویژگیهای آنها متناسب با عملکرد میباشد.

 -2روش تحقیق
در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی ،روش گردآوری اطالعات به صورت منابع کتابخانهای و استفاده از منابع معتبر و
مقاالت آکادمیک مکتوب و غیر مکتوب به بررسی انواع سیستمهای سایهاندازی میپردازد و مزایا و معایب هریک از گونه ها را
تحلیل کرده و سپس مکانیزمهای حرکتی سیستمهای فعال را با ذکر انواع نمونههای موردی به کار رفته بررسی میشود و همچنین
مطالعاتی که در زمینه به کارگیری این سیستمها و تأثیر آنها بر مصرف انرژی انجام شدهاست ،اشاره میشود.

-3پیشینه پژوهش
سایهبانهای ایستا و ثابت از دیرباز در معماری بومی برای پاسخ به شرایط محیطی از مصالح در دسترس چون رس،
شاخههای درختان ،بتن ،قطعات چوب ،بامبو و غیره بهره میبردند .در معماری مدرن ،حرکت از این استراتژی از سال  0291با
بحران انرژی نقض شد و موجب ایجاد راهحلهای جدید برای استراتژیهای طراحی غیرفعال شد .سایهاندازهای غیرفعال به سه
دسته سایهاندازهای داخلی و خارجی و میانی دستهبندی میشوند که از این میان سایهاندازهای خارجی ثابت به عنوان راهحل مؤثر
کنترل گرمایش و خیرگی در ساختمانها و کاهش انرژی سرمایشی در مقایسه با سایهاندازهای داخلی میباشند .این سایهاندازهای
ثابت محدودیت برای تطبیق با شرایط خارجی دارند و دید به بیرون را مسدود میکنند .بنابراین استفاده از استراتژیهای فعال برای
رفع این محدودیتها و بهبود پوشش ساختمانها در جهت بهینهکردن شرایط آسایش داخلی ضروری میباشد .این سایهاندازها با
استفاده از سیستم شیشههای هوشمند ،سیستمهای کنترل و سنسورها و از طریق کاربرد سایهاندازهای پویای هوشمند به کار
میروند .این سایهاندازها به عنوان سایهاندازهای پویا و متحرک شناخته شده و میتوانند به یک یا چند شرایط محیطی از قبیل
کنترل نور روز ،کنترل میزان دریافت انرژی خورشیدی (روشنایی ،حرارت) ،کنترل تهویه و  ...پاسخگو باشند .تحقیقات بسیاری در
زمینه مطالعه سایهاندازهای پویا و نحوه پاسخگوی آنها انجام شدهاست)22(.
تراز ،معصومه؛ تقی زا ،کتایون؛ عزیزی قهرودی ،مهرزاد؛( )0320پژوهش خود را با موضوع تحلیل انرژی و میزان کارآمدی یک
نمونه نمای متحرک در شهر تهران پرداختهاست .این پژوهش با استفاده از روش تجربی همراه با بهرهگیری از شبیهسازی و
مدلسازی در نرمافزارهایی مانند راینو و افزونه گرس هاپر ،سعی در استفاده از تکنولوژی موجود برای پیادهسازی هدف کاهش
مصرف انرژی در ساختمان دارد .در نهایت آنالیز حرارتی و برودتی آنها در افزونه دیوا برای طراحی یک نمای کاربردی با چندین
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ویژگی به کارگرفتهشد .نتیجه به دستآمده مؤید این مطلب است که با استفاده از این سیستم مدوالر در نمای ساختمان ،امکان
کنترل هوشمند نور ورودی به داخل ساختمان بر اساس تغییر فصول و صرفهجویی در میزان بهرهوری انرژی امکانپذیر است.
رزازی ،سمیرا؛ مظفری ،فاطمه؛( )0329در مقاله پوستههای سازگار و انطباقپذیر ساختمان با الگوپذیری از گیاهان در طبیعت،
راهحلهایی بین سازگاری زیستشناختی و معماری مطرح مینماید و هدف یافتن راهکاری جهت ایجاد نوآوری در طراحی نمای
ساختمانهاست .این پژوهش مروری است بر تحقیقات انجامشده بر اساس تئوریها ،مفاهیم ،موضوعات و جمعآوری اطالعات از
گیاهان سازگار و نقشه و برنامههایی برای هدایت این اصول به منظور استفاده در طرحهای معماری است .سوفیا احمدی  ،ماریا
کردجمشیدی ( ،)0329مقاله بررسی عملکرد نماهای هوشمند در بهینهسازی مصرف انرژی در پی بررسی آن است تا با مروری بر
نماهای متداولی که هریک به گونهای هوشمند شدهاند و بررسی مکانیزمهای رفتاری آنها ،دریابیم که هر راهکار تا چه اندازه در
کاهش مصرف انرژی و پاسخگویی به فاکتورهای محیطی در شرایط متغیر کمککننده است .کرمی،نگار؛زال  ،محمد حسن
؛احمدنژاد کریمی ،مجید( )0329در مقاله نمای متحرک(هوشمند) ،به بررسی مزایا و معایب نماهای متحرک هوشمند پرداخته شده و
همچنین انواع زمینههای کاربردی این نماها که در  0دسته  :نمای هوشمند متحرک و کنترل دما ،نمای متحرک هوشمند و کنترل
روشنایی و دید ،نمای متحرک هوشمند و تهویه طبیعی و نمای متحرک هوشمند و تولید انرژی تقسیمبندی شدهاند.

 -4مبانی نظری
به طور کلی انواع مختلفی از سیستم سایهانداز خورشیدی را میتوان در گروهها و فناوریهای مختلفی طبقهبندی کرد .گروه
اول شامل سیستمهای قابل حمل است که توسط کاربر هدایت میشود .گروه دوم شامل سیستمهای قابل جابهجایی است که به
طور خودکار در پاسخ به شرایط فضای باز یا محیط داخلی قرار میگیرند .این سیستمها ،فناوریها و اتوماسیون فعال مانند
سیستمهای هوشمند پویا را اتخاذ میکنند .این گروه میتواند بیشتر بر اساس اقتدار کاربر در فرآیند پاسخ به چندین شکل مختلف
تقسیم شود .مانند سیستمهای پاسخگو که به تغییرات بیرونی واکنش نشان میدهند و کاربر را نادیده میگیرند .حالت دیگر
سیستمهای تعاملی که اجازه دخالت کاربر را میدهند .گروه سوم شامل سیستمهای متحرک است که در آنها پوسته از مواد
تغییرپذیری ساخته میشود که اغلب در اثر فعالسازی توسط محرکهای مختلف از جمله گرما ،نور و میدان مغناطیسی ،تحول
برگشتپذیری را نشان میدهند(المسرانی و همکاران.)2102 ،
سه طبقه اصلی سایهاندازی،شامل منفعل ،فعال و ترکیبی است (تصویر :)0
 .0سیستمهای منفعل و بدون نیاز انرژی ( ارائه شده توسط دستگاههای ثابت و دستی قابل تنظیم)
 .2سیستمهای فعال (ارائه شده توسط دستگاههای مکانیکی که به انرژی فعال تکیه میکنند)
 .3سیستمهای ترکیبی که بر اساس رویکردهای بیومیمتیکی میباشند و از سیستمهای بیولوژیکی طبیعی و
ویژگیهای ذاتی مواد هوشمند آن استفاده میکنند ،حاصل شدهاست(همان.)2102 ،

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)52 :بهار  ،1041جلد یک

 -1-4کنترل تابش خورشیدی از طریق سایهاندازها

تصویر  -1طبقهبندی سیستمهای سایهاندازی خورشیدی (مأخذ :المسرانی و همکاران)2112 ،
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 -1-1-4دستگاههای سایهانداز غیرفعال

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)52 :بهار  ،1041جلد یک

این سیستمها دارای رویکرد غیرفعال برای کنترل افزایش گرما و تابش نور در ساختمانها و کاهش انرژی خنککننده و
کاهش هزینه در شرایط مختلف آب و هوایی شناخته شدهاست .دستگاههای سایهانداز غیرفعال به دو دسته سایهاندازهای ثابت و
قابل تنظیم طبقهبندی میشوند(المسرانی و همکاران.)2102 ،
الف -سایهاندازهای ثابت :به دلیل هندسه ،مصالح و ویژگیهای بصری میتوانند تابش خورشید را کمتر کنند و میتوانند
مقادیر متناسب نورپخششده را به داخل هدایت کنند(اوبراین و همکاران .)2103 ،بر اساس روش طراحی به سه دسته تقسیم
میشوند:
 روش معمول :فرمهای ساده طراحی را میپذیرند و مبتنی بر روش تک متغیره بهینه میشوند .مانند سایهانداز آویختهافقی ،لوورهای افقی ،لوورهای عمودی ،صفحات خورشیدی و پوستههای مشبک(چن و همکاران.)2105 ،
 روش تصادفی :نوع سایهانداز از طریق الگوهای تعیینشده به صورت رندوم توسعه مییابد .توسط روشهای چندهدفهمبتنی بر الگوریتمهای جستجو مثل الگوریتمهای ژنتیک پیشبینی میشود(خوروشیلتسوا و دیگران.)2100 ،
 طراحی پارامتریک :کاربرد هندسههای پیچیده ،یک چالش برای معماران نه تنها در زمینه طراحی ،بلکه در ارتقایعملکرد محیطی دارد .به عالوه پارامتریکردن در روند طراحی ،میتواند نقش مهمی در تولید نماهای پاسخگوی اقلیمی
داشتهباشد .این طراحی از ریاضیات منشأ میگیرد و از متغیرها و پارامترها استفاده میکند و بر نتیجه معادله تأثیر
میگذارد(التاویل و یوهونگ.)2109 ،
ب -سایهاندازهای قابلتنظیم با کنترل دستی :به دلیل توانایی آنها بر تغییر در شرایط خارجی ،بر سایهاندازهای ثابت
ترجیح دارند(یائو و همکاران .)2100 ،این سیستمها در مقایسه با سایهاندازهای ثابت ،میتوانند گرمای ناشی از تابش خورشید ،نور
اضافی و خیرگی را در طول تابستان و زمستان کاهش دهند(اوبراین و همکاران .)2103 ،همچنین این سیستمها به کاربران این
امکان را می دهند تا بتوانند محیطشان را کنترل کنند و حریم خصوصی خود را فراهم نمایند .سیستمهای سایهاندازی با کنترل
دستی توسط لوکوربوزیه در اوایل سال  0233در پروژهای که اجرا نشد ،ارائه شد .با این حال ،آنها برای اولین بار در 0203-0230
در ساختمان وزارت آموزش و پرورش در ریودوژانیرو اجرا شدند .این طرح نمای یک جعبه تخممرغ با لوورهای متحرک را ارائه
میدهد که میتواند توسط کاربر تنظیم شود(روکس .)2110 ،در حال حاضر ،سایهاندازهای قابل تنظیم به دلیل هزینه کم نصب
آنها در مقایسه با سیستمهای خودکار بسیار مورد استفاده قرار میگیرند(یائو .)2100 ،با این حال ،کنترل آنها کامالً بر ترجیحات
کاربران متکی است(بورجسن و براگر.)2112 ،

 -2-1-4دستگاههای سایهانداز فعال
ابزارهای متحرک مکانیکی که برای حرکت نیاز به انرژی دارند .سیستمهای فعال میتوانند در شیشه بازشوها یا به عنوان
سیستم سایه اندازی خارجی باشند .به دلیل توانایی آنها در بهبود عمدتاً محیط ساختمان ،کاهش مصرف انرژی و در برخی موارد
تولید انرژی ،میتوانند به سه دسته تقسیم شوند(تصویر  )0 :)2سیستم شیشههای هوشمند  )2سیستمهای سایهانداز خارجی
پویا(فعال)  )3ترکیب با سیستمهای انرژی تجدیدپذیر

تصویر  -2طبقهبندی سیستمهای سایهاندازی فعال (مأخذ :الداخیل و تابت)2112 ،
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 -1-2-1-4سیستم شیشههای هوشمند

 -2-2-1-4سیستمهای سایهاندازی خارجی پویا
سیستمهای سایهاندازی جنبشی از همان مفهوم نمای پویا پیروی میکنند و برای برآوردن برخی از ویژگیهای انرژی
پوشش ساختمان معرفی شدند .آزمایشگاه ملی الرنس برکلی 0در ایاالت متحده سیستمهای سایهاندازی جنبشی (نمای پویا) را به
عنوان سیستمهایی توصیف میکند که به ساختمان امکان میدهد بارهای روشنایی و سرمایش را کاهش دهد(لی .)2112 ،توسعه
این سیستمها پاسخی به افزایش آگاهی در مورد کاهش انرژی در ساختمانها بود .سازگاری آنها پتانسیل دستیابی به محیطی با
صرفه جویی در انرژی ،بهبود راحتی ،متعادل کردن کیفیت محیط داخلی ) (IEQمانند کاهش تابش خیره کننده  ،دید به بیرون ،
حریم خصوصی ،راحتی حرارتی و کیفیت هوا و افزایش رضایت و بهره وری سرنشینان را ارائه میدهد .به عالوه هزینه انرژی و
تاثیرات زیست محیطی را به حداقل میرساند(سلکوویتز و لی .)2115 ،این سیستمها در پاسخ به محرکهای مکانیکی ،شیمیایی یا
الکتریکی حرکت میکنند که در آنها دستگاههای سایهزنی چینخوردگی ،لغزش  ،انبساط  ،کوچک شدن و تغییر شکل می دهند
(همان).

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)52 :بهار  ،1041جلد یک

پنجرهها با مشخصات نوری پویا ،حالتی از سایهاندازی ساختمان هستند .شیشههای هوشمند که همچنین پنجرههای هوشمند
نیز نامیده میشوند؛ شیشهای میباشند که خواص انتقال نور در آن تغییر مییابد وقتی ولتاژ ،نور یا گرما اعمال میشود که به حالت
مات به شفاف درمیآید و می تواند برای مدیریت بار انرژی ،نور و روشنایی و سطوح گرمایی را تنظیم کند(الداخیل و تابت اول،
3
 .)2109فناوری های شیشه هوشمند شامل سیستمهای ذرات معلق ،0سیستمهای الکتروکرومیک 2و سیستمهای کریستال مایع
است .به عالوه شیشههای هوشمند از  2290درصد از نور فرابنفش جلوگیری میکنند(همان).
 هنگامی که ولتاژ اعمال میشود برای کنترل میزان نور ،تابش خیره کننده و حرارت عبوریSPD ،ها به سرعت ازحالت آبی مایل به سیاه به یک ظاهر خاکستری روشن تغییر میکنند (باریوس و همکاران.)222()2105 ،
 دستگاه های  ECاز فناوری استفاده میکنند که از ولتاژ الکتریکی برای کنترل مقدار نور عبوری از شیشه استفادهمیکند(سوتیل EC )223(.)2112 ،ها کنترل پویا و پاسخگو را ارائه میدهند که به شرایط در حال تغییر خارجی
پاسخ میدهد و گذردهی قابل مشاهده را کنترل میکند ،تابش نور را کاهش میدهند و محیط نور داخلی را در
مقایسه با شیشههای معمولی و کم  Eبهبود میبخشند .عالوه بر این ،در مقایسه با دستگاههای سایه بان ثابت،
تابش خورشیدی دینامیکی ارائه میدهند و دید را مسدود نمیکنند(لی و همکاران.)220( )2105 ،
 کریستالهای مایع در پلیمر مایع حل میشوند و به نوبه خود جامد میشوند .کریستالهای مایع بهطور تصادفی درقطرات چیده میشوند و در نتیجه نور هنگام عبور از مجموعه پنجره هوشمند پراکنده میشود و یک الیه شفاف
تشکیل میدهد(میاتاک و همکاران.)225()2100 ،

 -1-2-2-1-4سیستمهای سایهانداز کنترلشده شخصی(موتوری)
در این گروه سطح پیشرفتهای از سیستمهای سایهبان تنظیمشده دستی وجود دارد که در آن محرکهای مکانیکی منفعل مانند سیمبندها،
زنجیرها یا میلهها با موتورهای الکتریکی جایگزین می شوند و به صورت مستقیم توسط سویچ یا به طور غیرمستقیم با استفاده از فرستندهها یا
سایر وسایل بیسیم کار میکنند .با وجود ساختار پیشرفته ،این سیستمها در مقایسه با دستگاههای متحرک منفعل ،طراحی آنها محدود به
مدلهای معمولی با هندسههای ساده و چیدمان حرکت ،مانند سایهبانهای غلتکی میباشند .همچنین حرکت تک مسطح را با چرخش مصوری
فردی نشان میدهند.

 -2-2-2-1-4سیستمهای سایهانداز کنترل اتوماتیک (پویا)
این دستگاه ها ،حالت کنترل اتوماتیک را به عنوان ویژگی اصلی برای پاسخ به محیط با استفاده از فناوریهای هوشمند اتخاذ
میکنند(گیوونی و دیگران .)2105 ،اصطالح دینامیک به یک فرآیند تغییر مداوم اشارهشده توسط محرکهای متغیر ،مانند نور و
گرما در طراحی سایهانداز اشاره دارد .سیستمهای سایهانداز دینامیکی میتوانند عناصر خود را با توجه به حرکت خورشید تنظیم
کنند .سایه پویای فعال کامالً به اتوماسیون متکی است تا بتوانند این حرکات پاسخگو را بر اساس قوانین تعریفشده انجام دهند.
بنابراین کاربرد آنها شامل سه مؤلفه شبکه حسگر برای به دستآوردن دادهها ،کنترلکننده برای تعیین یک عمل مناسب و چندین
محرک مکانیکی است(ولیکوف و تون.)2103 ،
نقش سیستم کنترل (سنسورها و کنترلکننده) در فرآیند پویا دریافت دادههای محیطی و سپس مدیریت و تعدیل سفارشات
ارسالشده به عنوان سیگنال به محرکها برای انجام حرکات طراحیشدهاست .عالوه بر معماری که مربوط به طراحی پوسته
)1 Suspended particle devices (SPD
)2 Electrochromic devices (EC
)3 Liquid Crystal Devices (LCD
)4 Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL
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سایه دار است ،شکل هندسی آن به تنظیمات و حرکات احتمالی به نفع یک محیط داخلی راحت است .این بخش به طور جامع عمق
یک سیستم متحرک را توصیف میکند که مجموع و پیچیدگی حرکات متقابل فردی موردنیاز برای تولید یک حرکت بزرگ را
توصیف میکند(موغال .)2100،سیستمهای متحرک ،همان کانسپت نماهای پویا را دنبال میکنند و برای برآوردن بعضی از
ویژگیهای انرژی نمای ساختمان معرفی شدهاند.
کتابخانه ملی الرنس برکلی 0در آمریکا ،سیستمهای سایهاندازی متحرک را به عنوان سیستمهایی که بارهای سرمایش و
روشنایی ساختمان را کاهش میدهند ،توصیف میشود .توسعه این سیستمها ،پاسخی به آگاهی رشدیافته از کاهش انرژی در
ساختمانها است .تطبیقپذیری آنها ،پتانسیلی را برای رسیدن به محیط با کارایی انرژی ،افزایش آسایش میباشند و کیفیت محیط
داخلی را به تعادل میرسانن د مثل خیرگی کاهش یافته ،دید به بیرون ،امنیت ،آسایش حرارتی و کیفیت هوا و افزایش رضایت و
تولیدی کاربران(الدخیل و تابت اول .)2109 ،سیستمها در پاسخ به محرکات الکتریکی یا مکانیکی و شیمیایی حرکت میکنند .از
طریق تاشدن ،لغزشی ،گسترشیافتن ،کوچکشدن و تغییر فرم در سایهاندازهایی که وجود دارند .مکانیسم در سایهاندازهای پویا
بستگی به مهندسی الکتریکی ،مکانیکی و شیمیایی دارد که تاشوندگی ،لغزشی ،گسترشیافتن ،کوچکشدن و تغییر فرم در آن رخ
میدهند (الدخیل و تابت اول.)2109 ،
این مدلها بر اساس پیچیدگی در طراحی جنبشی آنها به راحتی به دو گروه اصلی تقسیم میشوند:
 مدلهای سایه پویا معمولی با یک طراحی حرکت ساده مانند پردههای ونیزی ،سایهاندازهای غلتکی و لوورها سیستم سایهانداز دینامیک جنبشی با مدلهای خالقانهتر و الگوهای حرکتی پیچیده مانند هندسههای پارامتری،اریگامیهای تاشو و مدلهای دیگر.

الف) طرح حرکت ساده(دستگاه سایهانداز پویا معمولی)
سیستمهای دینامیکی متعارف با طراحی جنبشی ساده آنها مشخص میشوند .اشکال هندسی آنها ممکن است شامل یک
عنصر متحرک مانند یک سایهانداز غلتکی با حرکت تکمسطح (سیستم سایهاندازی دوبعدی) یا یک دستگاه با چندین عنصر
یکسان مانند پرده ،تیغههای بلند و لوورهای دارای چرخش محوری(سیستم سایهبان سهبعدی) باشند .حالت چرخشی و تاشوندگی
بسیار رایج هستند (تسپلیکوس و آتینایتیس.)2119 ،

 -1-2-2-2-1-4سیستمهای سایهانداز چرخشی
این سیستمها از شیشه ،فلز ،پارچه یا چوب ساخته شدهاست و طراحی شدهاند تا حول محور عمودی یا افقی ،بسته به موقعیت
المانها بچرخند .اجزا المل شیشهای از نور روز نسبت به سایر سیستمها ،استفاده بهتری دارد .حرکت چرخشی نماهای جنبشی،
پاسخهای آهستهای را در هر صفحه از نمای ساختمان ایجاد میکنند که از سروصدا یا حواسپرتی کاربران ساختمان در طول روز
جلوگیری میکنند .در مطالعهای ،تأثیر لوورهای پویای خارجی با استراتژیهای کم نور در یک ساختمان اداری در آب وهوای گرم و
مرطوب در ابوظبی ،امارات متحده عربی بررسی شدهاست .نتایج نشان دادهاست ،لوورهای پویا با زاویه تمایل  21درجه برای جنوب،
 31تا  30درصد در مصرف انرژی صرفهجویی دارند .درحالی که با زاویه تمایل  21درجه برای جهت شرقی و غربی تا حد  30912و
 22959درصد در مصرف انرژی صرفهجویی میشود .در مطالعهای دیگر به طور مشابه یک نمای دوپوسته با لوورهای سایهانداز
یکپارچه متحرک مورد بررسی قرار گرفتهاست و نشان دادهاست که در طول کل سال ،نمای پیشنهادی رفتار انرژی ساختمان را به
طور قابل توجهی بهبود میبخشد خصوصا وقتی پیکربندی زمستانی اجباری در نظر گرفتهشدهاست .میزان صرفهجویی انرژی
گرمایشی و سرمایشی از  0نوع سیستمهای متحرک نما ،آویخته ،تا شونده ،لوور افقی و لوور عمودی توسط (هاونسانووات و
کنسک ،)2100 ،در اقلیم گرم کالیفرنیا در آمریکا بررسی شدهاست و سایهاندازهای آویخته و افقی ،بسیار بهینه نتیجهگیری
شدهاست .به عالوه این سایهاندازها قادر به چرخش  21درجه بودند و میزان مصرف انرژی را تا  33درصد برای سرمایش و 31
درصد برای گرمایش کاهش دادهاند.
کاربرد مصالح سیستمهای سایهانداز چرخشی
سایهاندازهای چرخشی از مواد مختلفی ساخته میشوند اما عمدتاً از  )0لوورهای شیشهای  )2لوورهای فلزی  )3لوورهای
آلومینیوم آنودایزشده ،استفاده میکنند(الدخیل و تابت اول(.)2109 ،جدول )0

1Lawrence Berkeley
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جدول  -1سیستمهای سایهانداز چرخشی (منبع) https://www.coltinfo.co.uk/files/pdf/UK :

مصالح

سیستم سایهانداز چرخشی
مزایا

توصیف سیستم
-

سیستم سایهانداز
چرخشی
شیشهای

نمونه موردی

نما با استفاده از سیستمهای )0 )0کاهش گرمای خورشیدی و
بارهای سرمایش
چرخشی شیشهای بازسازی
 )2 )2کاهش مصرف انرژی اولیه
شدهاست و به تغییرات شدت نور و
ساختمان به  51درصد
دما پاسخ میدهند .به عالوه شیشه
 )3دید و منظر در دسترس

خورشیدی
کنترلشده
پوششهای بازتابش باال است

با

مقر کمیسیون اروپا ،بروسل

 - )5کاهش استفاده گسترده شیشه در
 )0 )9کاهش در بار سرمایش و
سیستم سایهانداز ناحیه بزرگ و جلوگیری از گرمای
خیرگی
خورشیدی اضافی در ساختمان
چرخشی فلزی
 )2 )2استفاده در ساختمانهای
 - )0اعمال سیستم در پاسخ به شرایط
مسکونی و خانهسازی انبوه
متغیر اقلیمی و نور روز در دسترس

فرودگاه زوریخ ،سوئیس

سیستم سایهانداز
چرخشی  )2باز و بسته شدن کرکرههای تاشونده
آلومینیوم آنودایز عمودی مبنی بر موقعیت خورشید
شده

 )0پویا و متغیر طبق موقعیت آب
و هوا
 )2ظاهر زیبای متحرک برای
ساختمان
 )3کاهش در انرژی سرمایش و
خیرگی

دانشگاه پاتسدام ،آلمان

 -2-2-2-2-1-4سیستم سایهانداز تاشونده
یک نوع مؤثر از سیستمهای سایهانداز  ،سیستم تاشو یا دستگاه سایهبان اوریگامی نامیده میشود .این نوع سایهانداز در چندین
زمینه مهندسی ،در سازههای قابل تنظیم مجدد استفاده شدهاست .در هنگام نصب آنها دارای انواع مختلف حرکت مانند جابهجایی،
چرخش و مقیاس هستند ،در جایی که نیروهای خارجی الزم باشد .روندهای اخیر در طراحی سایهاندازها ،سعی در جایگزینی
سیستمهای مکانیکی سنتی با محرکهای یکپارچه چندمنظوره و هوشمند داشته و وظیفه حرکت یا کنترل مکانیسم را بر عهده
دارند .معموالً سنسورها قادر به تغییر و فعالسازی یک محرک خارجی هستند و اطالعات را به محرک منتقل میکنند که ساختار را
با تغییر در یکی از خواص آن فراهم میکنند .استفاده از سایهانداز خورشیدی در ساختمانها به معیارهای زیر بستگی دارد که برای
شناسایی و تجزیه و تحلیل دقیقترین و مناسبترین مواد هوشمند در نظر گرفته شدهاند :مقاومت در برابر خوردگی– دوام(چرخه
عمر اثر حافظه شکلی /شکل هوشمند)– پاسخگویی محرک(تابش خورشیدی ،دمای هوای بیرون ،محرک برقی)– قابلیت
کار(فرآیند و سازگاری) – حرکات قابل دستیابی – نیروی مؤثر
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 )3 )0استفاده در ساختمانهای
مسکونی و خانهسازی انبوه

کاربرد مصالح در سیستمهای سایهانداز تاشونده
به تازگی ،هیچ دستگاه سایهبان خورشیدی وجود ندارد که به دلیل خواص و هزینه مواد کامالً از مواد هوشمند ساخته
شدهباشد .بنابراین ،هنوز از مواد هوشمند یا به عنوان حسگر یا به عنوان محرک استفاده میشود .انواع مواد هوشمند سیستمهای
سایهاندازی تاشو (حسگرها یا محرکها) در تصویر  3نشان دادهشدهاست(فیوریتی و دیگران.)2100 ،
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تصویر  -3انواع مصالح هوشمند برای سیستمهای سایهانداز تاشونده (مأخذ :فیوریتی و دیگران)2112 ،

ب) طرح حرکت پیچیده (دستگاه سایهبان دینامیک جنبشی)
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این گروه شامل مدلهای نوآورانه با چیدمان حرکت پیچیده و طراحی مکانیکی پیشرفته مطابق قوانین سینتیک است که در
فرهنگ لغت مریام وبستر 0به عنوان شاخهای از مکانیک مربوط به تأثیر نیروها بر حرکت جسم یا سیستم اجسام تعریف شدهاست.
به ویژه نیروهایی که از درون خود سیستم سرچشمه نمیگیرند .در زمینه فیزیک ،سینتیک به رابطهای اطالق میشود که گروهی از
حرکتها را تنظیم میکند .به طورخاص ،به رابطه بین حرکات و منابع آنها (نیروها و گشتاورها) اشاره دارد.
چهار حرکت جنبشی اولیه را میتوان به شرح زیر متمایز کرد(تصویر )0( : )0حرکت انتقالی 2در جهت خطی صفحهای)2( ،
حرکت چرخشی 3حول یک محور ( )3حرکت مقیاس 0که جمعشدگی و گسترشیافتن اندازه یک مدول و ( )0تغییر شکل در شرایط
مصالح( 5مولونی.)2100 ،
حرکات متعدد فردی یک الگوی حرکت ایجاد میکند و یک طرح سیستم ممکن است در یک الگو محدود شود یا بین
الگوهای بیشتر تغییر کند(مولونی  .)2100 ،ادغام انواع مختلف حرکات میتواند منجر به حرکات پیچیدهای شود ،مانند انتقالی،
پیچشی یا چرخشی(مولونی  .)2112 ،در نتیجه منجر به ترکیبات غنی و متغیر میشود .دستگاههای چندواحدی ،که در آن مدل از
واحدهای متعددی تشکیل شدهاست و هر واحد میتواند شامل عناصر متحرک منفرد یا چندگانه باشد و در آن ،دو روش ترکیبی
میتواند دنبال شود ( )0تکرار افقی یا عمودی عناصر ،مانند پردههای ونیزی ،لوورها ( )2همانندسازی بر اساس شبکه ،که ممکن
است از آرایههایی از واحدهای تکعنصر مانند روکش فلزی جنبشی )3( .از آرایههای واحدهای چند عنصر تشکیل شدهباشد ،مانند
صفحههای اریگامی.

انتقالی

چرخشی

مقیاسی

تغییرشکل مصالح

تصویر  -4حرکات هندسی پایه در فضا(مأخذ :مولونی)2111 ،

 -3-2-1-4ترکیب با سیستمهای انرژی تجدیدپذیر
 -1-3-2-1-4سیستمهای ترکیب شده با فوتوولتاییک
ادغام مواد  PVدر سیستم های سایهاندازی در سال  0222معرفی شد(یو و همکاران .)0222 ،ادغام تولید انرژی های
تجدیدپذیر میتواند به طرزی بسیار مؤثر در دستگاههای سایهاندازی به کار گرفتهشود ،که دو مزیت را با هم ترکیب میکند:
سایهاندازی و تولید برق .تحقیقات مختلف در مورد ادغام  PVدر ساختمان به عنوان سایهانداز انجام شده است ،نتایج نشان
دادهاست که استفاده از سیستمهای ترکیبشده با فوتوولتاییک 0به عنوان دستگاههای سایهانداز خارجی خورشیدی باعث تولید برق
در محل میشود و بارهای خنک کننده را  01و  292درصد در ساختمان کاهش میدهد(یو و همکاران .)2112 ،در مطالعه دیگری،
نمونه اولیه یک دستگاه سایهانداز یکپارچه با  PVروی لوورها ساخته و نظارت شد ،جایی که هر لوور از یک سطح استاتیک
شیشهای و از سلولهای خورشیدی دو سطحی سیلیکون کریستالی تشکیل شدهبود .نتیجه نشان داد که بازده سلولهای
1 Merriam-Webster’s Dictionary
2 Translational motion
3 Rotational motion
4 Scaling motion
5 Deformation in material condition
)6 Building integrated PV systems (BIPV
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فوتوولتاییک تا  25درصد بهبود یافتهاست و نتیجه بسیار خوبی برای کاربردهای نمای ساختمان دارد (االنسو و همکاران.)2112 ،
سیستمهای فوتوولتاییک یکپارچه میتوانند در پوشش ساختمان مانند سقف ،سایه پنجره ها ،پنجرههای نیمه شفاف و نما ادغام
شوند .عالوه بر این ،آنها میتوانند استفاده از مصالح ساختمانی و هزینه برق ،کاهش استفاده از سوختهای فسیلی و انتشار گازهای
تخریبکننده ازن را کاهش دهند(السید.)2100 ،

 -2-3-2-1-4سایهاندازهای ترکیبشده با کلکتورهای خورشیدی
از کلکتورهای خورشیدی در ساختمانها برای کاهش مصرف انرژی و انتشار کربن استفاده میشود(فرونزیک و همکاران،
 .)2102آنها معموالً بر روی نمای ساختمان ،سقف ،بالکن ،سایبان و فضاهای بیرونی نصب میشوند که به آنها سیستمهای حرارتی
خورشیدی یکپارچه ساختمان 0میگویند(پروبست و دیگران .)2119 ،ادغام جمعکنندههای خورشیدی با دستگاههای سایهاندازی
بیرونی میتواند تابش خورشید را کاهش داده و در عین حال گرما تولید کند .در مطالعهای یک دستگاه سایهانداز با یک سیستم
حرارتی خورشیدی برای گرمایش آب یکپارچه شده و سیستم را در ساختمانهای در شرایط آب و هوایی معتدل و مدیترانهای
پرتغال و اسپانیا تجزیه و تحلیل کردهاست(پالمرو و همکاران .)2110 ،سایهاندازها انرژی منتقل شده را برای شیب  05درجه در
سطح افقی  9درصد  ،برای شیب  31درجه  02درصد و برای شیب  05درجه  09درصد کاهش میدهد .برای حالت ایدهآل ،زاویه
مطلوب  25درجه بود .دوره بازپرداخت  095سال و در صرفهجویی اکسید کربن 290 ،تن بود(همان).

سیستمهای نمای جلبکها به منظور تولید گرما و الکتریسیته ،جلبکهای ریز رشد میکنند و به عنوان عناصر روکش خارجی و
دستگاههای سایهاندازی پویا مورد استفاده قرار میگیرند(کیم و همکاران .)2103 ،نمای دو پوسته به منظور محافظت از دیوارهای
پردهای در برابر نور خورشید ایجاد شدهاست .چندین فناوری نمای شفاف در ساختمانها مانند واحد شیشهای عایق ) (IGUو
دستگاه سایهاندازی(مانند فلز کشیده ،سرامیک ،فیلم معلق) در ساختمانها معرفی شدهاست(ماروی و دیگران .)2109 ،استفاده از این
فناوری ها در ساختمانها برای محافظت در برابر افزایش گرمای بیش از حد و بهبود عملکرد ساختمان است .با این حال ،این
فناوریها برای دستیابی به ساختمان با کارایی باال کافی نیست .برای انجام این کار  ،تولید انرژی باید از ادغام این فناوری ها
حاصل شود .مانند سیستم های حرارتی فتوولتائیک و کلکتورهای خورشیدی.

 -5یافته ها
با توجه به الگوهای حرکتی مولونی که در بخش مبانی نظری اشاره شد ،در جدول ( )2این الگوها با مکانیزم حرکتی ،مزایا
و معایب و نمونه استفاده شده بررسی شدهاست .در این جدول الگوهای انتقالی و چرخشی و حالت ترکیبی آنها یعنی تاشونده تحلیل
شدهاست .این به دلیل استفاده رایج آنها در ساختمانها میباشد .حالتهای مقیاسی و تغییر شکل مصالح برای سایهاندازهای با
مصالح هوشمند و تغییر شکل پذیر میباشد که به دلیل هزینه و خواص مواد ،تاکنون هیچ سایهاندازی از این مصالح ساخته
نشدهاست و بیشتر به عنوان سنسور یا محرک استفاده میشود.
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 -3-3-2-1-4سیستمهای نمای جلبکی

جدول  -2دسته بندی انواع سایهاندازهای با الگوی حرکت مولونی و ویژگیهای آنها(مآخذ :نگارندگان)
نمونه موردی استفاده
معایب
مزایا
سیستم مکانیزم
نوع حرکت
دیاگرام حرکت
شده عملی

انتقالی افقی
( slide
)parallel

کشویی و ریلی

پوشش کامل پنجره
برای سایهاندازی
انعطافپذیری برای
جابهجایی

محدودیت در استفاده برای
پنجرههای لوالیی
وجود آستانه و تورفتگی
پنجره و فریمهای نمایان
در نما برای عملکرد آنها
عدم امکان استفاده برای
ساختمانهای بلندمرتبه

1 Building-integrated solar thermal (BIST) systems
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دیاگرام حرکت

نوع حرکت

سیستم مکانیزم

نمونه موردی استفاده
شده عملی

مزایا

از

غلتکی
انتقالی عمودی
( slide
)parallel

چرخش حول
محور عمودی
( Swivel
)alternately
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چرخش حول
محور افقی
( Swivel

()Rolle shade

سیستمهای
طنابی

)alternately

حالت آویخته
چرخشی

هیدرولیکی –
توسط پیستون

()Flap

حالت چرخشی
و انتقالی
عمودی

لوالیی و ریلی

()Fold

حالت چرخشی
و انتقالی افقی
()Fold
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پوشش کامل پنجره
برای سایهاندازی

لوالیی و ریلی

مختص استفاده
پنجرههای کشویی
نیاز به فضای اضافی برای
حرکت به سمت باال
عدم ایجاد سایهاندازیهای
متغیر به موقعیت خورشید

ایجاد سایهاندازی
متغیر بسته به
موقعیت خورشید

وجود آستانه یا تورفتگی در
بازشو تا بتواند داخل آن
قرار بگیرد
در ساختمان بلند لزوم
وجود نمای دوپوسته برای
قرارگرفتن داخل حفره یا
سازه الحاقی در بیرون از
نمای شیشهای

ایجاد سایهاندازی
متغیر بسته به
موقعیت خورشید

وجود آستانه یا تورفتگی در
بازشو تا بتواند داخل آن
قرار بگیرد
وجود سازه الحاقی به نمای
اولیه

محوری

محوری

معایب

امکان ایجاد انواع
بازشو پنجره

امکان ایجاد انواع
حرکت چرخشی و
انتقالی
مناسب برای انواع
بازشو پنجره
امکان نصب برای
تمام
نماهای
شیشهای و نماهای
معمولی
امکان ایجاد انواع
حرکت چرخشی و
انتقالی
امکان نصب برای
تمام
نماهای
شیشهای و نماهای
معمولی

ایجاد
امکان
عدم
سایهاندازی متغیر بسته به
موقعیت خورشید

عدم امکان دید به بیرون
در هنگام بسته شدن
نمایان بودن ریل ها موقع
بازشدن سایهاندازها

 عدم امکان استفاده برایانواع بازشوهای پنجرهها به
خصوص لوالیی

 -6نتیجهگیری

منابع
.0
.2
.3
.0

احمدی ،سوفیا؛ کردجمشیدی ،ماریا" .بررسی عملکرد نماهای هوشمند در بهینه سازی مصرف انرژی ".کنگره بین المللی
معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسالمی.0329 ،
تراز ،معصومه؛ تقی زاده ،کتایون؛ عزیزی قهرودی ،مهرزاد" .تحلیلِ انرژی و میزان کارآمدی یک نمونه نمای متحرک در
شهر تهران ".نقش جهان-مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی ،شماره 00-55 :)0320( 2
رزازی ،سمیرا؛ مظفری ،فاطمه" .پوسته های سازگار و انطباق پذیر ساختمان با الگوپذیری از گیاهان در طبیعت ".معماری
سبز  ،00شماره 21-0 :)0329( 0
کرمی ،نگار؛ زال  ،محمدحسن؛ احمدنژادکریمی ،مجید" .نمای متحرک(هوشمند) ".کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و
مدیریت توسعه شهری در ایران.0329 ،
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با توجه به بحران انرژی و استفاده از منابع انرژی تجدیدناپذیر در تأمین انرژی ساختمانها ،تقاضای انرژی برای ساختمانها
تقریباً  ٪01از کل انرژی اولیه مصرفشده در کشور را تشکیل میدهد .بخش قابلتوجه این انرژی ،برای مقابلهکردن با هدررفت یا
دریافت انرژی از پوشش ساختمان میشود .از طرف دیگر با پیشرفت تکنولوژی ،دیوارهای پردهای در ساختمانها به خصوص
ساختمانهای بلندمرتبه افزایش پیدا کردهاند و به دلیل افزایش هزینههای انرژی ،ساختمانهایی که از ساختار دیوار پردهای استفاده
میکنند و با شیشه درزگیری میشوند ،دارای مقاومت حرارتی باال میباشند .اما به دلیل این که نسبت باالی شیشه و مقاومت
حرارتی ضعیف آن ،به تابش خورشیدی اجازه میدهد به فضای داخلی نفوذ کند و موجب میشود بار انرژی آنها افزایش یابد.
بنابراین لزوم کنترل دمای داخلی برای جلوگیری از ناراحتی حرارتی وجود دارد .سایهاندازها نقش مهمی در جهت بهبود کارایی
انرژی در ساختمانها دارند .رفتار انعطافپذیر سیستمهای سایهاندازی تطبیقپذیر اجازه کنترل قوی بر دستاوردهای خورشیدی را در
فصول مختلف میدهد .عملکرد محیطی سیستمهای سایهاندازی شامل دو هدف اصلی است:
( )0عملکرد بصری ،که فقط در مورد جلوگیری از تابش خیرهکننده و حفظ روشنایی کافی در محیط داخلی است و ( )2فراهم-
آوردن شرایط گرمایی قابلقبول با کنترل افزایش گرمای خورشید همراه با پرتوهای خورشید مستقیم و پراکنده .رفتار انطباقی
برنامههای سایهاندازی پیشرفته مانند سیستمهای پویا ،معیارهای سازگاری را ارتقا دادهاست .بنابراین ،عملکرد سایهاندازی پویا باید
با اثربخشی کنترل سطح نورخورشید ،به ویژه در زوایای مختلف خورشید که روزانه و ساالنه به یک ساختمان نفوذ میکنند ،تعیین
شود .به طور کلی سایهاندازها به سه دسته غیرفعال ،فعال ،هیبریدی یا ترکیبی تقسیمبندی میشوند .هرکدام از این سایهاندازها
دارای انواع تقسیمبندی ،ویژگیهای به خصوص و مصالح طراحی ویژه میباشند .در این تحقیق با توجه به گستردگی استفاده از
سیستمهای غیرفعال و فعال ،این سیستمها بررسی شدهاند .و در نهایت با توجه به الگوهای حرکت بیان شده توسط مولونی ،سه
دست الگوی حرکتی ،انتقالی ،چرخشی و ترکیبی از این دو به دلیل سهولت اجرای آنها تحلیل شدهاند و مزایا و معایب آنها در
بازشوهای پنجرههای گوناگون بررسی شدهاند.
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محجوبه نوحی بزنجانی ،1ملیحه

نوروزی*2

تاریخ دریافت2000/21/08 :
تاریخ پذیرش2002/01/02 :
کد مقاله80028 :

چکـیده
معماری سنتی سبکی از معماری است که در گذشته در هر منطقه یا ناحیهای رایج و محبوب بوده است .در این سبک،
توجه بیشتر درباره مصالح کاربردی در ساختمان و چگونگی عملکرد آنهاست .معماری سنتی ایرانی یکی از بینقص-ترین
معماریهای جهان بوده است .زیرا در این سبک از معماری ،بدون استفاده از هیچگونه وسایل و ابزارآالت پیشرفتهای
خانههای با ظرافت و جذابی ساخته میشد .حتی طراحان امروزی هم از آن الهام میگرفتند .آثار معماری در ادوار مختلف،
با هر شکل و کارکرد ،بر اصولی واحد استوارند ،به عنوان اصول معماری ایرانی از آنها یاد میشود و در گونههای مختلف
معماری نمود پیدا کرده است .این اصول به تعبیر دکتر پیرنیا و دکتر فالمکی است که در گونههای مختلف معماری نمود
پیدا کرده است .بر همین اساس معمار مسلمان ،سعی در متجلی کردن این اصول در ساختار معماری خود داشته و در این
باره از راهکارهای مختلفی نیز بهره جسته است .هدف پژوهش مطالعه تطبیقی اصول معماری ایران در خانه سنتی داروغه
مشهد از دیدگاه دکتر پیرنیا و دکتر فالمکی است .خانه تاریخی داروغه اولین خانه در مشهد میباشد که عالوه بر معماری
سنتی ایران دارای نشانههایی از معماری روسیه است ،لذا از این منظر دارای اهمیت ویژهای میباشد .در پژوهش حاضر از
روشهای تحقیق کیفی شامل روش توصیفی-تحلیلی و به منظور گردآوری دادهها از مراجع مستند بهره گرفته شده است.
نتایج نشان میدهد که بررسی اصول و عناصر معماری ایران به معنی رجوع به ارزشهای پویا و شکلدهنده هویت ماست
و دارای مصادیق کاربردی و روشنی هستند که میتوان با بکارگیری آنها به یک بنا هویتی بر پایه معماری ایرانی بخشید.

واژگـان کلـیدی :اصول معماری ،خانه های سنتی ایران ،پیرنیا ،فالمکی ،خانه داروغه مشهد.

 -1دانشجوی دکتری ،گروه معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بم ،ایران
 -8دکتری حفاظت و معماری شهری ،گروه معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بم ،ایران noroozi.utmun@gmail.com
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 -1مقدمه

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)82 :بهار  ،1041جلد یک

معماری سنتی ایرانی همواره از مهمترین دست آوردهای ،هنری این مرز و بوم بوده که امروزه هر ایرانی به این معماری افتخار
می کند .معماری سنتی ایران همواره باقدرت در میان معماری های دیگر دنیا ابراز هویت نموده و با آثار مهم معماران ایرانی این
ادعا راثابت کرده است .نقطه اوج و شکوفایی معماری در ایران آن جایی است که بتواند نیازهای ایرانیان مسلمان را برآورده نماید.
در معماری سنتی ایران اهم تالش هنرمند معمار جهت دست یابی به رموز کار نوعی ریاضت بوده و تمامی مراحل کار را با دقت و
خلوصی معنوی و روحانی پیگیری میکرده است .هر مرحله کار ،هنرمند عارف را برای رسیدن به مقامی باالتر و دریافتی روحانی
تر آماده می کرده است .این معماری مبتنی بر عادات ،پسندها و اندیشه های یک دوره تاریخی بوده است و بدیهی است که با تغییر
زمان و عادات فردی و اجتماعی این معماری ،نیز رنگ می بازد و جای خویش را به صورتی دیگر وا می گذارد .ولی همواره می
توان از ویژگی ها ،قاعده ها و روال های حاکم بر آن برای معماری امروز درس آموخت( .اصالنی )2131 ،بنا دارای سه ساحت
است :ساحت اول نوعی سرپناه است در جهت حفظ و امنیت انسان در برابر گزندها .ساحت دوم ساختمان است که درآن عالوه بر
کارکردهای مورد نیاز ،عناصری از زیبایی شناسی و امنیت روانی ظهور می یابد .ساحت سوم معماری است یعنی بنایی که درآن معنا
مقدم بر فرم است و به یک عبارت در معماری ،معانی و مفاهیم صورت تجسمی می یابند .بنابراین معماری زبان و بیان معانی و
مفاهیم است و به همین دلیل دربردارنده هویت و فرهنگ یک ملت و تمدن می باشد( .اغنیائی و همکاران )2130 ،خانه فضایی
است که انسان در آن رشد می کند و تربیت می یابد .فضایی که در آن زندگی می کند و در کنار خانواده خود احساس آرامش و
تعلق پیدا می کند .معماری خانه در شکل گیری شخصیت انسان ها و حتی رفتارهایشان اهمیت ویژه ای دارد از این رو پرداختن به
آن به خصوص در عصر پرهیاهوی امروز ضروری به نظر می رسد .خانه فضایی است که همه مردم به آن نیازمندند و بسیاری از
اوقات خود را در آن سپری می کنند .در آن کارهای شخصی خود را انجام می دهند ،به خود و به خانواده خود می پردازند و با
زندگی در آن به آن معنا می بخشند و این معنا بخشیدن بین انسان و خانه دو سویه خواهد بود.این که خانه مکانی معنادار است و
امروزه با تقلیل کیفیت ها ،معنای آن تا حد زیادی کمرنگ شده و خانه گاهی تا حد یک سرپناه تقلیل یافته است( .حمزه نژاد و
دشتی )11 :2131 ،شناخت معماری اصیل ایرانی با هدف رسیدن به مبنایی برای پدیدآوردن آثاری جاودانه و هویت مند در معماری،
از اهمیت بسزایی برخوردار است .بررسی اصول معماری در خانه های سنتی ایران و همچنین ریشه¬یابی این اصول از دیدگاه دکتر
پیرنیا و دکتر فالمکی در خانه داروغه شهر مشهد ،هدف پژوهش حاضر است .نوشتار حاضر بر اساس روش توصیفی -تحلیلی به
انجام رسیده و به منظور گردآوری داده ها از مراجع مستند بهره گرفته است.

 -2مبانی نظری پژوهش
خانه به عنوان یکی از اصیل ترین موضوع های معماری بشر همواره مورد توجه و اهتمام او بوده است .خانه که از ابتدای
حضور انسان بر کره خاکی همراه وی بوده ،دارای هویتی آشنا است؛ به گونه ای که بنای خانه فارغ از فرهنگ ،زمان و مکان قابل
تشـخیص و درک است( .کریمی )13 :2131 ،تأمین مسکن یکی از مهمترین مسائل در معیشت بشر به شمار می رود که در این
باره تأمین نیازهای مادی و معنوی انسان ،مهمترین عملکرد آن محسوب می شود .معیارهای مسکن مطلوب تنها به این محدود
نمی شود که سرپناه و حافظ انسان در برابر شرایط نامساعد جوی و گزند حیوانات و احتماالآسیب های همنوعانش باشد و یا قیمت
مناسبی داشته و تأمین آن برای هرکس مقدور باشد (نقی زاده)00 ،2132 ،؛ بلکه آنچه که خانه را "خانه" می نماید ،کیفیات و
اصولی هستی شناسانه ،پایدار و ماندگار در خانه است( .کریمی )00 :2131 ،این اصول قرن ها ثابت بوده و سینه به سینه منتقل
شده و مبنای شکل گیری آثار مختلفی بوده است .این اصول در معماری ایرانی ،ریشه در فرهنگ و شیوة زندگی مردم داشته و بعد
از اسالم نیز با جهان بینی اسالمی آمیخته شده و آثار معماری بی نظیری را به وجود آورده است .بر همین اساس ،با استناد به
ادبیات موجود و نیز دیدگاه صاحب نظران ،اصول معماری ایرانی در قالب ویژگی های معمارانه در خانه داروغه شهر مشهد تبیین
گردید.

 -1-2خانه تاریخی داروغه ،معماری نمونه قاجاری
متفاوتترین جاذبهای که در مشهد دیده شده خانه تاریخی داروغه است .بنایی که ظاهر متفاوتش آن را به یکی از زیباترین
بناهای تاریخی ایران تبدیل کرده است .این خانه در زمینی به وسعت  020متر مربع و در نزدیکی حرم حضرت امام رضا ساخته
شده است .این اثر در تاریخ  8مهر  2182با شماره  0118در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و میراث ارزشمندی به
شمار می رود .خیابان نواب صفوی یکی از خیابانهای قدیمی و معروف شهر مقدس مشهد است .با ورود به راسته حوض مسگران
و در کوچهی داروغه سه خانهی تاریخی متفاوت از ورای ساختمانهای معمولی و کلیشهای سربرمیآورد .بنایی که قدمتش به
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دورهی قاجار برمیگردد و با وجود آسیبهای شدیدی که در طول زمان دیده است ،هنوز یکی از زیباترین خانههای تاریخی مشهد
و ایران است .در پس هر خانهی قدیمی ،تاریخی از یک دورهی مهم زندگی در ایران نهفته است .هر خشت از خانهی تاریخی
داروغه داستانی افسانهای را روایت میکند .داروغه کلمهای از فارسی قدیمی است که در گذشته به افرادی با ردههای حکومتی باال
داده میشد .این کلمه ابتدا در آذربایجان رواج داشت و سپس به لقبی معمول و پر استفاده تبدیل شد .پس از مدتی والی هر شهر را
داروغه نامیدند و این اصطالح به خوبی در ادبیات درباری جایگاه خود را پیدا کرد.

شكل  –1ایوان غربی خانه داروغه

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)82 :بهار  ،1041جلد یک

خانهی داروغه همانطور که از اسمش پیداست محلی برای سکونت داروغه یا والی شهر مشهد در زمان قاجار بود .اگرچه
مساحت این خانه در میان برجها و ساختمانهای نوسازی شدهی اطرافش بسیار کوچکتر است ،اما در گذشته بهترین خانه در شهر
به حساب میآمد .خانهای که محمد یوسف خان هراتی ،آخرین داروغه مشهد و نخستین رییس نظمیه بعد از مشروطه ،در اواخر
دوران حکومت قاجار برای آسایش خود به معماران روسی سفارش داد با بهترین طراحی ساخته شد و به یکی از بناهای ماندگار در
تاریخ مشهد تبدیل شد .خانه داروغه به عنوان یک منزل شخصی ساخته شد و پذیرایی های رسمی صاحبخانه در آن صورت می
گرفت .گفته می شود تا حدود  1دهه گذشته هنوز هم این خانه کاربرد مسکونی داشت .در سال  2100بود که ورثه خانه ،آن را به
یکی از هیات های روستای شهیدیه در شهرستان میبد یزد فروختند و از آن پس تا سال  2182بنا به حسینیه شورک و محل تجمع
و اسکان هیات مذهبی تبدیل شد .پس از مدتی این خانه به دست فراموشی سپرده شد و رو به ویرانی رفت تا آنکه مورد مرمت قرار
گرفت .شاید خانه تاریخی داروغه را بتوان آخرین بازماندهی معماری قاجار در شهر دانست .اگرچه این بنا به دست معماران روس
ساخته شده ،اما رگههایی از معماری ایرانی را هم میتوان در آن دید .نقشهی کلی ساختمان مانند دیگر خانههای قدیمی ایرانی
است .پس از ورود به خانه با حیاط جلوی ساختمان مواجه میشوید که مرکز آن حوض (به عنوان عضو اصلی خانههای قدیم ایران)
و چهار باغچهی کوچک در اطراف (که نماد زندگی و سبزی در حیاط بناهای قدیمی است) دیده میشود.

شكل  –2پالن همكف و طبقه اول خانه داروغه
ساختمان اصلی روبه روی در ورودی قرار گرفته و با دوردیف پله از گوشهها به طبقهی باالیی متصل است .تنها بنای قدیمی که در حیات
مرکزی زمستان نشین و تابستان نشین را در کنار هم دارد این خانه است .قسمت های زمستان نشین این خانه را با وسایل گرمایشی گرم کرده
و مطبخ را در طبقه پایینی این بخش ها می ساختند تا به گرم کردن فضا کمک کند .در خانه تاریخی داروغه مشهد داشتن شومینه گچ بری شده
که در اتاق قسمت شرقی بناست و پنجره های دوجداره از ویژگی های خاص این خانه به حساب می آید و در زمان خود باعث شگفتی بینندگان
می شده است .قسمت تابستان نشین خانه هم شامل بادگیر و حوض های آب می باشد .به طور کلی در خانه تاریخی داروغه به این مساله
پرداخته شده که چگونه می شود با استفاده از نیروهای آب ،باد ،آفتاب و  ...نیازهای یک بنای بزرگ را بدون هیچ هزینه ای برطرف ساخت.
این خانه اولین بنا در مشهد بود که به حمام شخصی مجهز شد و در آن سرداب جدا و نانوایی جدا هم وجود داشت .خانه مذکور با الهام از
معماری شرقی ساخته شده است ،استفاده از آجرهای قالبی در شکل های مختلف ،استفاده از کاشی های هفت رنگ ،تزیینات چوبی زیر سقف
ها ،تندیس های گچی قالبی و تراشیده شده مانند سر انسان و سر شیر و فرشته های بال دار افسانه ای در نمای رو به حیاط ،همه و همه نشانه
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های معماری روسی هستند .نحوه ساخت خانه تاریخی داروغه مشهد به این شکل است که می توان از ضلع شرقی وارد بنا گردید و بعد از ورود
حیاط با حوض و چهار باغچه در معرض دید قرار می گیرد .بنای مذکور را با  81سانتی متر اختالف با سطح زمین ساخته اند برای همین نسبت
به زمین های اطراف گود تر به نظر می رسد .کل مساحت زمین خانه داروغه در حدود  2200متر مربع است و معماری در آن از نوع سه طرف
ساخت است .یعنی در ضلع غربی و شمالی و شرقی ساختمان دیده می شود.

شكل  –3تزئینات در نمای خانه داروغه

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)82 :بهار  ،1041جلد یک

یکی از ویژگیهای مهم در معماری بنای داروغه ،ایوان آن است .در تاریخ ایران ،ایوان در معماری سنتی نقش اساسی و مهمی داشته است.
زیرا هم فضایی میانی و انتقالی به حساب میآمد و هم هویت مستقلی از نظر کاربری داشت .در بخش غربی ،ایوان ستونداری تعبیه شده است،
چهار ستون با تزئینات آجری و راه پلههای متصل به ایوان آن را به یکی از بخشهای زیبا و مهم خانه تبدیل کرده است .این ستون ها با
تزیینات آجرکاری به صورت رو به رو و متقارن در جلوی ایوان قرار گرفته اند و تا کف حیاط امتداد دارند .در دو طرف ایوان دو راهپله مورب دیده
می شود که نرده های فلزی و ظریفی دارند .بر پیشانی این ایوان با کاشی های هشت ضلعی و بیضی شکل ،عبارت «بسم اهلل الرحمن الرحیم»
و «محمد (ص) شمع جمع آفرینش» را نقش کرده اند و نقوش گیاهی نیز در آن دیده می شود .اگرچه طرح کلی این بنا مطابق با معیارهای
معماری سنتی ایرانی و به ویژه معماری قاجاریان است و به عنوان آخرین خانه های ساخته شده این سبک به حساب می آید ،اما معماران روس
یادگارهایی از سلیقهی خود را نیز در آن به جا گذاشته اند .این یادگارها بیشتر تزینات داخلی ،سردر ورودیها و ستونها را شامل میشود.
طاقهای گچی ،تزئینات چوبی و چیدمان خاص کاشیکاریهای هفت رنگ ،برگرفته از معماری روس است و با وجود اینکه بخشهایی از آن در
معرض تخریب بوده ،اما همچنان از زیباترین جزئیات معماری خانههای ایرانی است.
اگرچه یوسف خان هراتی خود مدت زیادی در این خانه نفس نکشید و با پایان گرفتن حکومت قاجاریان از خانهی آجری زیبایش کوچ کرد،
اما تا حدود سی سال پیش خانه داروغه هنوز مسکونی به حساب میآمد .پس از آن تغییر کاربری داد و به تکیه عزاداری تبدیل شد .نهایتا در
سال  2132به تملک شهرداری در آمد و پروژهی مرمت بنا آغاز شد .این مرمتها نتیجهای طالیی داشت و خانه داروغه در سال  1020جایزهی
حفظ و نگهداری میراث فرهنگی آسیا -اقیانوسیه از یونسکو را از بین  21طرح از کشورهای استرالیا ،چین ،هند ،ایران ،ژاپن و پاکستان به خود
اختصاص داد .مدتی است که این خانه پر رونق و رفت و آمد است و برنامههای مختلف به مناسبتهای فرهنگی بسیاری در آن برگزار میشود.
عکاسخانه و چایخانه از بخشهای این مجموعه است.

 -2-2اصول معماری ایران از دیدگاه دکتر پیرنیا
 -1-2-2مردم واری

مردم واری به معنای رعایت تناسب میان اندام های ساختمان با اندام های انسان و توجه به نیازهای او در کار ساختمان سازی
است .مردم واری در اندام (فضا) های ساختمان و اجزاء آن چنین نمایان می شود که برای نمونه اتاق سه دری که بیشتر برای
خوابیدن بکار می رود ،به اندازه ای است که نیاز یک خانواده را برآورده کند .اجزایی چون در و پنجره ،تاقچه ،رف و نیز پستویی که
برای انبار رختخواب بکار می رفته نیز اندازه هایی مناسب داشتند( .پیرنیا )18 :2138 ،مفهوم مردم واری در دو حوزة رعایت تناسبات
انسانی فضا و همچنین رفع نیازهای مختلف انسان شامل نیازهای مادی و معنوی فرد در محیط معماری نمود می یابد( .پیوسته گر
و همکاران )00 :2130 ،ابعادی که از مفهوم مردم واری شامل:
الف -رعایت مقیاس فضایی :یکی از مهمترین اصول توجه به اصل کرامت انسانی است .این موضوع عالوه بر وجوه مادی و
فیزیولوژیک انسان ،در ارتباط با ابعاد روانی و معنوی وی نیز صادق است (نقی زاده )232 :2181 ،یکی از راهکارهای دستیابی به
مردم واری در معماری ،رعایت وسعت و اندازه در ساخت فضاهای مختلف است .این بدان معنا است که در ساخت اندام ها و اجزای
فضا ،به گونه ای عمل می شود که فضاها وسعتی متناسب با عملکردشان داشته باشند .این تفکر در میان معماران و سازندگان
همواره وجود داشت که هیچ فضایی را بیشتر از نیاز افراد نسازند .به عنوان مثال در ساخت اتاق سه دری که بیشتر به منظور
خوابیدن افراد بکار می رفت ،به گونه ای عمل می شد که نیاز یک خانوار را مرتفع سازد .در این حالت پهنای اتاق خواب به اندازه
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یک بستر بوده و افراز تاقچه و رف به اندازهای در نظر گرفته می شد که نشسته یا ایستاده به آسانی در دسترس باشد( .پیرنیا،
)13 :2138
ب -پرهیز از ارتفاع بلند بنا :از دیگر ابعاد مردم واری که در اکثر خانه های سنّتی همواره مورد تأکید معماران و سازندگان قرار
داشت پرهیز از ارتفاع زیاد در بنا بود .این موضوع هم در خصوص ارتفاع کلی بنا و هم در مورد ارتفاع فضاهای داخلی خانه ،مورد
توجه بوده است ،ارتفاع مناسب برای فضاهای داخلی حدود  0متر است که این موضوع در فضاهای مختلف بسته به درجه اهمیت
آنها و نیز نوع عملکردشان ،به صورتهای متفاوتی نمود یافته است .به عنوان مثال ،هشتی که فضایی پیش ورودی و عمومی قلمداد
می شود ،دارای ارتفاع بیشتری نسبت به داالن به عنوان محل گذر است .در مورد فضاهای داخلی خانه نیز بسته به نوع کاربری
فضا ،ارتفاع متفاوت در نظر گرفته می شد .به عنوان مثال شاه نشین که فضایی برای حضور میهمان بود ،به منظور القای شکوه
بیشتر ،از ارتفاع بیشتری (حدود دو طبقه) برخوردار بود و سایر اتاق ها شامل پنج دری ،سه دری ،پستو و راهروهای ارتباطی به
ترتیب دارای ارتفاع های کمتری بوده اند( .پیوسته گر و همکاران)00 :2130 ،
ج -پرهیز از تشخص :یکی از وجوه مردم واری ،پرهیز از تشخص خودنمایی در ظاهر بیرونی بنا به ویژه در خانه است .این
موضوع در قرآن تحت عنوان تکاثر است و به معنای فزون طلبی و فخرفروشی به دیگران است که در معماری به صورت های
مختلفی امکان ظهور دارد .خداوند پرهیز از تکاثر را توصیه نموده و عدم تکاثر در جنس مصالح ،گونه های سکونتگاهی و
کاربردهای آنها را به اشکال مختلف گوشزد کرده است .بر این اساس معمار مسلمان با تکیه بر این اصل ،سیمای خارجی خانه را
کامل ساده و بدور از هر گونه تزیینات می ساخت و بدین ترتیب با احترام به هویت جمعی شهر به عنوان یک ارزش در حوزة مردم
واری ،ساکنان را از تکبر و خودنمایی نسبت به یکدیگر دور می داشت( .پیوسته گر و همکاران)02 :2130 ،
د -تأمین نیازهای مختلف افراد ساکن :یکی از وجوه مردم واری به ویژه در ساخت خانه ،توجه به نیازهای مختلف ساکنان آن
است .در بینش اسالمی ،انسان جانشین خدا بر روی زمین معرفی شده و خانه جایگاه اصلی زندگی انسان در جهان است .لذا نوع
طراحی آن سبب می شود تا روابط وی با پیرامونش مشخص و در شکل گیری و بهره گیری از خانه مؤثر شود (وثیق)10 :2131 ،
انسان مسلمان ضمن اینکه با ساختن سرپناه ،نیازها و مقاصد مادی و فیزیکی خود را تأمین می کند ،تعلقات مذهبی ،فرهنگی و
سنت های بومی ،حاالت عاطفی و تمایالت درونی خویش را نیز در خانه به نمایش می گذارد .حیات انسان در سه بعد جسمانی،
نفسانی و روحانی قابل تقسیم است که متناسب با این سه ساحت از حیات انسان ،نیازهای انسانی نیز به سه بخش نیازهای مادی یا
فیزیولوژیک ،نیازهای نفسانی و نیازهای روحانی قابل تقسیم هستند (نقی زاده )121 ،2181 ،خانه در مقام تأمین نیازهای مادی
انسان به عنوان سرپناه برای حفاظت وی از مخاطرات خارجی عمل می کند .در بعد نفسانی ،خانه ،نیازهایی چون تأمین امنیت،
آسایش و تعلق خاطر را برای ساکنان خود فراهم می آورد و در نهایت در بعد روحانی ،نیازهایی چون هویتمندی ،تعالی ،تقوا و کمال
را برای انسان ساکن پاسخ می گوید( .پیوسته گر و همکاران)02 :2130 ،
 -2-2-2پرهیز از بیهودگی

در معماری ایران تالش می شده کار بیهوده در ساختمان سازی نکنند و از اسراف پرهیز می کردند .این اصل هم پیش از
اسالم و هم پس از آن مراعات می شده است .در قرآن کریم آمده" :مومنان ،آنان که از بیهودگی روی گردانند( ".پیرنیا:2138 ،
 )10مطابق با این اصل تمام اجزایی که در معماری به کار برده می شد ،دارای کارکرد بود تا حدی که این موضوع حتی در ارتباط با
نوع و میزان تزییناتی که در داخل بنا به کار برده می شد نیز نمود داشت( .پیوسته گر و همکاران )11 :2130 ،از جمله ویژگی های
معمارانه که در ارتباط با این اصل شامل:
الف -اعتدال در تزیینات :هدف از ساخت خانه فراهم آوردن سرپناه در برابر شرایط اقلیمی ،ایمنی و حفظ حریم خصوصی است.
بنابراین فرد مسلمان مجاز به ولخرجی و صرف هزینه های زیاد برای تزیینات در اتاق ها و فضاهای غیرضروری نیست؛ چرا که این
موضوع توجه و تمرکز فرد را بیش از هرچیز به ابعاد ظاهری بنا به جای محتوای عرفانی آن جلب می کند .استفادة بجا و مناسب از
عوامل زیبایی ساز و تزیینات در خانه ،موضوعی است که همواره مورد توجه معماران و سازندگان بناها قرار داشته است .به عنوان
مثال بعضی از فضاها در خانه نیاز به پرداخت تزیینات زیاد نداشتند که از آن جمله میتوان به بخش های زیادی از اتاق های سه
دری در فضاهای اندرونی خانه اشاره کرد .این در حالی است که با توجه به اهمیت بسیار باالی مهمان در فرهنگ مسلمانان ،لزوم
تزیین فضاهای مربوط به مهمان در بخش بیرونی خانه ،از موارد قابل توجه به شمار می رفته است .بر این اساس استفاده از تزیینات
را تا حدی که انسان را گمراه نکند ،مفید و در مواردی که ضرورتی ندارد امری بیهوده قلمداد کرده است .از این رو معمار مسلمان
نیز با اتکا بر این مفاهیم به اعتدال در تزیینات به عنوان یک راهبرد در ذیل اصل پرهیز از بیهودگی توجه می نماید( .پیوسته گر و
همکاران)11 :2130 ،
ب -استفاده از تزیینات کاربردی :واژه تزیین در فرهنگ ایرانی به معنای کارها و چیزهایی است که عیب و نقص را از بین می
برد .بنا به این تعبیر ،زینتی حقیقی است که انسان را در هیچ یک از حاالتش معیوب نساخته و وی را از شناخت حقیقت گمراه
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ننماید( .انصاری )01: 2182 ،این واژه و مشتقات آن در قرآن  00بار تکرار شده که عالوه بر بار معنایی مثبت ،در مواردی نیز بار
معنایی منفی داشته به نحوی که از آن با عنوان ابزاری برای شیطان یاد شده است( .علوی نژاد و همکاران )8 :2183 ،از منظر
قرآن ،تزیینات در وجه مثبت خود ابزاری برای پوشاندن عیوب و در وجه منفی آن به عنوان تجمالت مطرح شده و عاملی برای
وابستگی به دنیا و دور ماندن از حقیقت قلمداد می شود .بنابراین دوری از اسراف و همچنین پرهیز از انجام کار بیهوده به عنوان دو
اصل اعتقادی در تفکر معمار مسلمان همواره نقش داشته و این موضوع در استفاده از عنصر تزیینات در بنا ،وی را ملزم به استفاده
عملکردی از آن در کنار بعد زیباشناسانه می نمود؛ مانند ساخت کاربندی در زیر پوشش آسمانه ،عالوه بر تزیین فضای داخلی ،عاملی
برای پوشش ظاهر نازیبای سقف سازه ای و همچنین ابزاری برای دوپوش کردن سقف در جهت عایق سازی آن به شمار می رفته
است( .پیرنیا)18 :2138 ،
ج -میانه روی در وسعت بنا :میانه روی و اجتناب از افراط و تفریط از جمله اصولی است که همواره در به تعادل رساندن جامعه
نقش مهمی ایفا کرده است .همانگونه که اسالم استفاده بیش از حد از تزیینات را نفی می کند ،در مورد فضاهای داخلی خانه نیز
افراد را از ساخت فضاهای غیر ضروری برحذر می دارد .در این باره پیامبر اکرم می فرمایند" :آنکه ساخت بیش ازآنچه برایش کافی
بود در روز جزا گفته می شود تا زیادی های ساختمان را بر دوش بکشد" (پاینده )201: 2101 ،خانه ای باعث آرامش است که نیاز
واقعی و عرفی خانواده ساکن در آن را برطرف نماید .از این رو برقراری تناسب میان نیازهای خانواده و وسعت بنا از جمله ملزوماتی
است که در مبانی دینی بسیار مورد توجه قرار گرفته و این موضوع به عنوان یکی از وجوه نمودپذیری اصل پرهیز از بیهودگی در
تفکر معمار مسلمان نقش بسته است .بر همین اساس وی نیز هم در طرح و ساخت کلی ساخت فضاها و عناصر داخلی خانه به
گونه ای عمل می نمود که فضاها کامال متناسب با نیازهای خانواده شکل گیرند و هر فضا بر اساس عملکرد خاصی که از آن انتظار
می رود ،ساخته شود .بر این اساس از هرگونه افراط و تفریط هم در ساختار کلی بنا و هم در سطح و تزیینات به کار رفته در آن
جلوگیری می شد( .پیوسته گر و همکاران)10 :2130 ،
د -ایجاد فضاهای چند عملکردی :از جمله ویژگی های خانه های سنّتی ،ساخت فضاهایی با عملکردهای چندگانه در سازمان
فضایی آنها بوده است .این خانه ها عموما به گونه ای ساخته می شدند که قابلیت سکونت چند خانوار را در کنار یکدیگر داشته
باشند و در ساخت ریز فضاها به گونه ای عمل می شد که قابلیت استفاده برای افراد خانواده در زمان های مختلف و به منظور انجام
انواع فعالیت ها را داشته باشند که این موضوع باعث صرفه جویی در وسعت و زیربنای ساختمان می شده است .این ویژگی در
معماری با اصل پرهیز از ساخت بیش از نیاز خانواده و پیشگیری از اسراف و تبذیر در ساخت خانه انطباق دارد.لذا چنین به نظر می
رسد که انعطاف پذیر کردن فضاها و قابلیت استفاده از آن در زمان های مختلف و در جهت رفع نیازهای مختلف خانواده ،از جمله
راهکارهای عملی در جهت نیل به اصل پرهیز از بیهودگی است که در معماری سنّتی به وضوح مورد تأکید معماران قرار داشته
است( .پیوسته گر و همکاران)10 :2130 ،
 -3-2-2نیارش

واژه "نیارش" در معماری گذشته ایران بسیار به کار می رفته است .نیارش به دانش ایستایی ،فن ساختمان و ساختمایه
(مصالح) شناسی گفته می شده است .معماران گذشته به نیارش ساختمان بسیار توجه می کردند و آن را از زیبایی جدا نمی دانستند.
آنها به تجربه به اندازه هایی برای پوشش ها و دهانه ها و جرزها دست یافته بودند که همه بر پایه نیارش به دست آمده بود.
"پیمون" ،اندازه های خرد و یکسانی بود که در هرجا در خور نیازی که بدان بود به کار گرفته می شد( .پیرنیا )12 :2138 ،پیمون به
عنوان ابزاری در دستان معمار بود که از آن برای خلق آثاری زیبا استفاده می کرد .بر این اساس چنین به نظر می رسد که در تفکر
معمار سنتی ،مفهوم نیارش عالوه بر ابعاد سازه ای بنا ،به موضوع زیبایی آن نیز توّجه داشته است .لذا چنین به نظر می رسد که
زیبایی های مادی نتیجه توجه به زیبایی های معنوی است که هنرمند در درون خود پرورش داده است( .پیوسته گر و همکاران،
 )18 :2130زیبایی های مادی که به واسطه اصل نیارش و ابزار پیمون در آثار معماری شکل می گیرند عبارتند از:
الف -تقارن :اصل تقارن در معماری سنتی ایران یکی از وجوه زیبایی بصری است .در این شیوه معماری ،ساخت بنا به صورت
متقارن به عنوان یکی از ارزش های زیبایی شناسانه مطرح بوده و هم در کلیت بنا و هم در ساخت جزئیات آن از این اصل پیروی
شده است .در این شیوه با استقرار حیاط با یک هندسه منظم در مرکز بنا و چینش عناصر و اجزای خانه در اطراف آن عالوه بر
ایجاد تقارن محوری ،مفهوم وحدت بین اجزا نیز به نمایش گذاشته شده است .این موضوع در جزئیات بنا شامل ساخت متقارن گره
چینی ها در درها و پنجره ها و نیز انواع تزیینات به کار رفته در خانه نیز مد نظر بوده است .که آنچه در مورد مفهوم تقارن بیش از
هر چیز مورد توجه است ،تأکید بر اصل وحدت است .زمانی که معمار بنا یا اجزای ان را حول یک محور یا یک نقطه به صورت
متقارن نظم می دهد ،به نوعی بر اصل وحدت وجود و سیر از کثرت به وحدت تأکید دارد که در مفهوم توحید ریشه دارد .این مفهوم
در روایات بسیاری تأکید شده و به نوعی اساسی ترین و زیربنایی ترین اصل به شمار می رود .لذا این موضوع بر تفکر معمار
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مسلمان تأثیرگذاشته و خلق آثار خود را بر مبنای وجود تقارن در جهت تبیین مفهوم وحدت در خلقت استوار کرده است( .پیوسته گر
و همکاران)18 :2130 ،
ب -تعادل :تعادل یکی از مشتقات و تجلیات مفهوم عدل است که در آثار هنری به ویژه معماری نمود می یابد؛ به عبارت دیگر
هر مجموعه و یا کالبد متعادل مجموعه یا کالبدی است که انتظام آن بر اساس رعایت اصول عدل انجام شده باشد (نقی زاده،
 )100 :2181در جهان بینی اسالمی ،عدل یکی از ویژگی های فعل الهی است که مشتقات و معانی مختلف آن در متون اسالمی
بیانگر اهمیت و بنیادی بودن این اصل برای خلق و ایجاد بهترین ،منظم ترین و زیباترین آثار است( .نقی زاده )281 :2181 ،معمار
مسلمان در ساخت بنا مفهوم تعادل را به معنای استفادة بجا از هر چیز در جای خود را هم در مقیاس جزئیات بنا و هم در کلیت بنا
مورد توجه قرار داده است .در مقیاس جزئیات ،مفهوم تعادل در استفاده از تزیینات در فضاهای مختلف با توجه به کارکرد آن نمود
یافته است؛ به این معنی که در فضاهای عمومی تزیینات بیشتر و در فضاهای خصوصی و اندرونی ،تزیینات کمتر و در مقابل ساخت
عناصر فضاساز و کارکردی مانند تاقچه ،رف و گنجه و  ....بیشتر مورد توجه بوده است .موضوع حفظ تعادل در ارتباط با نیارش نیز
به طور مستقیم مورد توجه بوده است؛ به این معنی که در ساخت هر طاق در بدنة بنا ،به منظور حفظ تعادل سازه ای ،طاق های
کوچکتری در دو طرف آن نیز از رانش آن جلوگیری به عمل آید .این موضوع باعث ایجاد تقارن در فضا نیز می شده است( .پیوسته
گر و همکاران)13 :2130 ،

معماران ایرانی تالش می کردند ساختمایه مورد نیاز خود را از نزدیک ترین جاها به دست آورند و چنان ساختمان می کردند
که نیازمند به ساختمایه جاهای دیگر نباشد و "خودبسنده" باشند .بدین گونه کار ساخت با شتاب بیشتری انجام می شده و
ساختمان با طبیعت پیرامون خود "سازوارتر" در می آمده است و هنگام نوسازی آن نیز همیشه ساختمایه آن در دسترس بوده است.
معماران ایرانی بر این باور بودند که ساختمایه باید "بوم آورد" یا "ایدری" (اینجایی) باشد( .پیرنیا )11 :2138 ،نمونه دیگر از
خودبسندگی و بهره گیری از امکانات موجود ،در ساخت میانسرای (حیاط) گود یا "باغچال" یا گودال باغچه در خانه ها بود .برای
گودکردن ساختمان و دسترسی به آب ،ناگزیر باید خاکبرداری فراوانی می شد( .پیرنیا )10 :2138 ،در معماری سنتی ،از تکنیک ها و
روش های مختلفی برای خودکفا نمودن ساختمان هم از منظر تأمین ساخت مایه و هم از نظر تکنولوژی ساخت بهره گرفته می
شد( .پیوسته گر و همکاران )13 :2130 ،این تکنیک ها شامل موارد زیر می باشد:
الف -مکان یابی مناسب :انتخاب مکان برای ایجاد مسکن توسط انبیا امری الهی بوده و بر اساس نماز و عبادت انجام می
پذیرفته است (سوره ابراهیم ،آیه )18بر اساس این آیه در مناطق گرم و خشک ساخت خانه در زمین های هموار و در مناطق
سردسیری ،استفاده از شیب کوهستان ،بهترین مکان برای ساخت خانه به شمار می رود( .پیوسته گر و همکاران)13 :2130 ،
ب -تأمین آسایش حرارتی و برودتی :ساخت خانه به صورتی که توانایی تأمین شرایط حرارتی و برودتی خود را داشته باشد،
یکی از نمودهای اصل خودبسندگی در معماری سنتی است .با استقرار حیاط در در بخش مرکزی ساختمان ،خانه به دو بخش
شمالی و جنوبی با عنوان تابستان نشین و زمستان نشین تقسیم می شود که با این شیوه ،از تابش آفتاب به عنوان عامل گرمایش
بخش شمالی و از وزش باد بر روی سرداب به منظور خنک کردن بخش جنوبی استفاده می شد .تأمین آسایش به این شیوه باعث
صرف کمترین میزان انرژی و بهره برداری بیشتر از ظرفیت های طبیعی می شده است .همچنین از مصالحی استفاده می شد که از
ظرفیت حرارتی باالیی برخوردار بوده و توانایی نگهداری انرژی حرارتی را به مدت طوالنی دارا باشند .بدین ترتیب عالوه بر ساخت
بنا با مصالح بوم آورد ،به نوعی موضوع خودکفایی در ساخت نیز مورد توجه قرار می گرفته است( .پیوسته گر و همکاران:2130 ،
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 -4-2-2خودبسندگی

 -5-2-2درونگرایی
اصوال در ساماندهی اندام های گوناگون ساختمان و بویژه خانه ای سنتی ،باورهای مردم ،بسیار کارساز بوده است .یکی از
باورهای مردم ایران ارزش نهادن به زندگی شخصی و حرمت آن و نیز عزت نفس ایرانیان بوده که این امر به گونه ای معماری
ایران را درون گرا ساخته است( .پیرنیا )18 :2138 ،بر این اساس توجه بیشتر به فضاهای درونی خانه و در عین حال ساده و بی
آالیش نشان دادن ظاهر بیرونی آن ،بیش از هر چیز ریشه در اعتقادات مذهبی مردم در خصوص توجه بیشتر به باطن در مقابل
ظاهر داشته باشد( .نقره کار )101 :2188 ،محصوریت نه تنها مفهوم جداسازی و تفکیک را نشان می دهد بلکه به نوعی مفهوم
امتیاز و برتری درون نسبت به بیرون را نیز القا می کند( .نقی زاده )10 :2132 ،بر همین اساس معماری ایرانی راه کارهای مختلفی
را برای دستیابی به این اصل به کار گرفته که شامل:
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الف -نهی از اشراف :مصون بودن فضاهای داخلی خانه از اشراف و دید بیگانگان موضوعی است که آسایش خانواده بسیار به
آن وابسته است .اگر خانه ای از دید دیگران مصون نباشد ،دیگر محل آسایش و آرامش نیست .عـالوه بر تأکید بر ضرورت توجه
به محرمیت از دیدگاه اسالم ،نهی اشرافیت هم باید توسط صاحب خانه و هم توسط همسایگان رعایت شود .این موضوع هم در
قالب استفاده از الگوی چیدمان مناسب فضا برای جلوگیری از مشرفیت نمود می یابد و هم در پرهیز از ساخت بناهایی با ارتفاع زیاد
که موجب دید به ساختمان های اطراف می شود ،قابل حصول است( .پیوسته گر و همکاران)11 :2130 ،
ب -ایجادسلسله مراتب فضایی :وجود سلسله مراتب فضایی از جمله اصولی است که بیشترین تأثیر را در شکل گیری محرمیت
فضایی در ساختار معماری و شهرسازی سنّتی ایران دارد .در لغت نامة جغرافیا ،سلسله مراتب عبارت است از هرگونه نظمی متشکل
از عوارض و پدیده ها که به صورت یک طبقه بندی یا رتبه بندی ذکر شـود .این مفهوم معماری خانه با تعبیر سلسله مراتب حضور
و محرمیت شناخته می شود (وثیق و همکاران )10: 2188 ،و به واسطة رعایت این اصل ،حوزه ها و قلمروهای مختلف فضایی از
عمومی تا خصوصی ،عمومی ،نیمه عمومی ،نیمه خصوصی و خصوصی شکل می گیرد( .نقی زاده )01 :2138 ،لذا با وجود چنین
تأکیداتی در مبانی اسالمی در خصوص رعایت اصل سلسله مراتب فضایی ،معمار و سازنده مسلمان نیز با استفاده از تکنیک حوزه
بندی فضا و تفکیک آن به دو بخش اندرونی و بیرونی در پیکره بندی فضایی ،این اصل را به جا آورده است .همچنین قرار دادن
پیش ورودی در هر فضا به منظور جلوگیری از ورود مستقیم و بدون اذن به فضا از دیگر راهکارهایی است که به منظور ایجاد
سلسله مراتب فضایی در معماری سنتی مورد استفاده قرار گرفته است( .پیوسته گر و همکاران)10 :2130 ،
ج -ایجاد محرمیت :از جمله موضوعات مهم ،مسأله حفظ حریم خصوصی افراد می باشد .حریم در فقه به معنای منع کردن از
چیزی است که نزدیک شدن به آن برای غیر صاحبش ممنوع است( .پیوسته گر و همکاران )10 :2130 ،موضوع محرمیت در خانه
و حفظ حریم خانواده از جمله مهمترین موضوعاتی است که توسط معماران و سازندگان بسیار مورد توجه قرار گرفته است .اهمیت
این موضوع عالوه بر خواستگاه فرهنگی آن ،به خاطر تاکیدات فراوانی است که در منابع دینی نسبت به این مهم صورت گرفته
است .با وجود چنین تأکیداتی که به طور مشخص و مستقیم ،مسأله حفظ حریم خصوصی در خانه مسلمان را مورد توجه قرار داده
اند ،معماران با به کارگیری روش ها و تکنیک های مختلف در خانه ،سعی در پاسخ به این چالش فرهنگی برآمده اند .از جمله این
اقدامات میتوان به ساخت هشتی به عنوان یک فضای تقسیم در بدو ورود به خانه و نیز ساخت یک فضا به عنوان پیش ورودی به
منظور ورود به سایر فضاهای خانه اشاره نمود .همچنین تفکیک خانه به دو حوزه اندرونی و بیرونی و قرار دادن بخش اندرونی در
بیشترین فاصله نسبت به ورودی و ایجاد پیچ و خم در مسیر ورود به عرصه های خصوصی نیز از دیگر اقدامات معماران جهت
افزایش محرمیت فضایی در خانه ها می باشند( .مومنی و ناصری)10 :2130 ،
د -ایجاد مرکزیت :مفهوم مرکزیت به این معنا است که خداوند مرکز زمانی -مکانی و منشا همه مفاهیم موجود است .این
مفهوم در تفکر اسالمی ریشه در اصل توحید دارد .مفهوم وحدت به عنوان تجلی تفکر توحیدی مسلمین ،از جمله مقوالتی است که
در علوم و فنون و هنرهای مختلف ،همواره مورد توجه مسلمین بوده است .در همین زمینه ،بورکهارت معتقد است که «میراث
عظیم هنری چه از میان رفته و مورد غفلت قرار گرفته باشد و چه مجددا قابل کشف باشد ،هنری سنتی است .هنرسنّتی نه به مثابه
یک شی بلکه به عنوان یک روش که مهارت فنی را با شهودی معنوی که از توحید سرچشمه می گیرد ،در هم می آمیزد» (نقی
زاده )22 :2183 ،بنابراین نمایش وحدت در ساختار بنا به شیوه های مختلفی نمود می یابد که یکی از آنها ،ساخت حیاط مرکزی در
خانه است .در این حالت با استقرار حیاط در بخش میانی خانه و چینش سایر فضاها در اطراف آن ،به نوعی بر مفهوم سیر از کثرت
به وحدت در ارتباط با تفکر توحیدی اشاره می نماید .در شیوه تفکر سنتی ،کعبه با هندسه منظم خود به عنوان مرکز عالم و مبدا
حقیقت شناخته می شود .لذا معمار سنتی با ساخت حیاط در مرکز خانه و انتخاب هندسه چهارگوش و منظم برای آن به عنوان
تمثیلی از زمین و نیز استقرار توده در اطراف آن ،جلوهای از سیر از ظاهر به باطن را به نمایش گذاشته است .در این تفکر هدف از
سکونت ایجاد قبله است و هر خانه به عنوان قبله و مرکز عالم برای ساکنانش به حساب می آید( .پیوسته گر و همکاران:2130 ،
)18
هـ -ایجاد خلوت :حفظ حریم خصوصی افراد ساکن در خانه یکی از مهمترین مسائل مورد توجه به شمار می رود .بر همین
اساس تأمین خلوت افراد در خانه و به ویژه حفظ حریم خصوصی پدر و مادر و تأکید بر تفکیک فضای مخصوص آنها از دیگر اتاق
ها به ویژه کودکان به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های معماران و سازندگان در معماری سنّتی ایران به شمار می رفته است .در
همین راستا ایجاد فضاهایی چون صندوقخانه ها ،باالخانه ها ،اتاق های گوشواره و فضاهایی از این قبیل به منظور تأمین نیاز به
خلوت ساکنان به ویژه پدر و مادر ،از جمله راهکارهای عملی است که معمار سنّتی به منظور ایجاد خلوت فضایی در خانه به کار می
گرفته است( .پیوسته گر و همکاران)18 :2130 ،

 -3-2اصول معماری ایران از دیدگاه دکتر فالمکی
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الف -یگانگی میان موجودیت های کاربردی کالبدی–شكلی :توزیع مکان هایی که هر یک دارای کاربردی ویژه اند
و در جای جای مسیر درونی یک بنا قرار می گیرند تا دسترسی مستقیم به این مکان ها میسر شود امری است که معموالٌ از
استدالل و رجحان های کاربردی تبعیت می کند( .فالمکی )101 :2181 ،شیوه پیوند دادن و جدا کردن و ترکیب کردن و تقدم و
تاخر بخشیدن به مکان های کاربردی ،با همه بار منطقی یا استداللی ای که دارد ،از قانون یا دستوری پیروی نمی کند که یکسره
ثابت باشد و از معماری به معماری دگر و از مکانی به مکان دگر و در طول زمان دگرگونی نمی پذیرد .دستیابی معمار به وحدت
کاربردی در بنایی که به تدوین و تالیفش پرداخته به عنوان یک اصل مطرح است .از همان لحظه نخست ،هر معماری که به پیوند
دادن و جدا کردن و ترکیب کردن و تقدم و تاخر بخشیدن به فضاهای کاربردی یک بنا می پردازد به کالبدی اندیشه می کند که
اگر نتواند پایدار بماند هر ابداع در سطح کاربردی بنا را بیهوده می کند( .فالمکی )100 :2181 ،در مقوله شکل بر اساس فرهنگ
هایی محلی و آداب و رسوم زندگی اجتماعی هر سرزمین می تواند حتی به هر الزام دیگر نیز برتری یابد و تعیین کننده ویژگی های
کاربردی کالبدی شود  .آنچه دیدنی بوده و آنچه ملموس و میان آنچه خواستنی بوده و آنچه ناگزیر ،تحقق می یافته است .جایی که
یگانگی بخشیدن به موجودیت های کاربردی و کالبدی و شکلی ،هم پاسخگویی به نیازی روزمره و هم برداشتن گامی متعالی میان
ارزش های اینجهانی و آنجهانی( .فالمکی)108 :2181 ،
ب -نقش راستاها و کنج ها در شكل گیری معماری :اینکه جایگزین کردن یک ساختمان بر نقطه ای از سطح
زمین ،امری مقدس بوده و بی مراسم و آدابی و عین شکوه صورت نمی گرفته است ،موضوع مهمی است و مرتبط و معطوف به
عواملی که می توانند در دو حد متقابل قرار گیرند و در یک بررسی نظری تفکیک شوند :در یک سو تفسیرها و تعبیرهای که برای
راستاهای اصلی محیط طبیعی ساخته و پرداخته شده اند قرار می گیرند ،و در سوی متقابل عوامل کاربردی چه به شکل قراردادهای
نوشته شده باشند و چه بر پایه قراردادهای ضمنی درون گروهی و میان گروهی و فردی– اجتماعی ،و در یک سو تقدس شرق و
احترام به آسمان و تمایز راست و چپ به عنوان مقوله هایی فراسوی محاسبه ها و شرط پذیری های روزمره قرار دارند( .فالمکی،
)110 :2181
ج -نقش زمان در تدوین شالوده مكانی معماری :مفهوم زمان تا آنجا که کاربردهایش در تدوین فضای مکانی
مربوط می شود در دوران اسالمی به صورت صریح ابراز نشده است .ولی برداشت ملموس از زمان که عبارت است از :مفهوم زمان
از راه قیاس و تطبیق با مقوله های اصلی و اساسی مانند هستی و مکان و حرکت به دست داده می شود ،که ویژگی کمی بودنش
قابل دریافت است و این امری است که در پدیده حرکت می توان فهمید( .فالمکی )118 :2181 ،حرکت ،از آنجا که بی راستایی
معین ،قابل تصور نیست الزاماً شکل خطی پیدا می کند و کمیت آن با همه پیوستگی هایش به اقتضای مکانی و با اجسامی که این
قضای مکانی را تجسم می بخشند ،در طول فهم می شوند( .فالمکی )113 :2181 ،برخی از بناهای قدیمی ایران می توانند به
سادگی بیهوده شوند و موجودیت مکانی شان یکباره برای بیننده آشکار و شناخته آید یعنی اینکه به ترتیب باشند که بیننده بتواند
یکباره بر آن چیره شود و بر عکس در بناهای دیگر که به گذشته های دور و نزدیک کشور تعلق دارد ،دیدار و گذر در طول بنا
متضمن شناخت موجودیت مکانی آنها نیست و بیننده نمی تواند یکباره بر آنها مستولی گردد( .فالمکی)100 :2181 ،
د -تعیین مسیر در فضای معماری :معمار همیشه این قدرت را دارد که در تعیین ابعاد هر یک از مکان هایی که پس از
ترکیب با دیگر مکان های یک بنا ،شالوده کاربردی و ساختمانی اش را به بهترین وجه اقتصادی بسازد( .فالمکی )102 :2181 ،در
میان بناهای گوناگون ده سده اخیر ساختمانی را نمی توان یافت که در آن وجهی از تقدس و احترام منظور و مشهود نبوده باشد.
تقدس حضور و تقدس عناصر نمادی ای که در قلب بنا جای داده می شوند سبب می شوند ،تقدس و احترام به مخلصی ،در بنا
تشکیل یابد .احترام به سلسله مراتبی که در بنا برپا داشته می شود ،احترام به عناصر متبرک که بنا برای نگهداشت آنها ساخته می
شود .بهره وری معنوی از فضای معماری پیرو ترتیب و تدریجی است که برای آماده ساختن ذهنی بر قرار می شوند از لحظه ای که
شخص دیدار کننده از ساختمان پای به آستانه آن نهاده تا آخرین نقطه ای که به آخرین جایی می رسد که آخرین منظر یا چشم
انداز فضای درونی را پیش روی خودمی بیند .جای جای فضای معماری با شکل هایی پیوسته و دگرگون شونده به او نمایانده می
شود( .فالمکی )101 :2181 ،مسیری که باید برای رسیدن به قلب یک واحد معماری –شهری پیموده شود انطباق ندارد این عدم
انطباق از دیدگاه شکل مطلق دارد و از دیدگاهی دگر شکل نسبی .نسبی بودن تطابق مسیر در پیمایش راه بسوی قطب و در
پیمودن مسیری که به خارج باز می گرداند بیشتر برشکل ظاهری موضوع متکی است و معطوف به حافظه وخاطره فرد .ادبیات
گسترده ای وجود دارند که وجود اندیشه ها عالئقی را در ارتباط با تقدس و احترام به فضای مکانی گواهی می دهند و اینها نشانه
هایی از فضای معماری را می توانند به دست دهند که به ترتیب و تدریج در مسیر معطوف می شوند (فالمکی )100 :2181 ،و با
وجود بازی در مورد مسیرهای درونی با فضاهایی بر می خوریم که در ترکیب یا آمیزش با یکدیگر یک پیکره یگانه معماری را می
سازند( .فالمکی)101 :2181 ،
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ه -نقش معماری به مثابه وسیله ارتباط گروهی :فضای معماری توانسته در سه زمینه اصلی به مثابه ابزاری برای نگه
داشت و اشاعه ارزش های مفهومی و نمادی رایج در سرزمین های گوناگون ایران نقش ساز باشد .این سه زمینه کارایی عبارتند از:
الف) پیکره کالبدی بنا ،ب) نفس و معنای کاربری های بنا ،ج) عناصر فرعی کار گذاشته شده و جای داده یا افزوده شده در بنا .میل
به بزرگ داشتن و بزرگ نمودن ،نمایان داشتن ،پایدار نگه داشتن و جذابیت بخشیدن به آنچه ساخته می شود امریست دارای سابقه
بس دیرینه( .فالمکی )101 :2181 ،شکل گیری فضاهای جمعی در معماری مانند مساجد و تکایا ،بازارها و غیره و شکل دهی
فضاهایی که واسطه ای برای تجمع مردم یا دست کم گروهی از مردم است مظهر همین وسیله ارتباط گروه بودن است .ارتباطی از
جنس نزدیک و رو در رو( .فالمکی)100 :2181 ،

 -3بحث
معمار مسلمان در ساخت خانه به عنوان مکانی برای حیات انسان ،سعی بر آن داشت که در جای جای آن ،نشانه هایی از تفکر
توحیدی را نمایان سازد تا بدین واسطه انسان را در رسیدن به هدف خلقت خویش ،همراهی نماید .معماری نه به عنوان زندانی که
انسان را به خود مجذوب داشته بلکه به عنوان ابزاری برای کمال انسان تلقی می شود .بر همین اساس در ساخت خانه از مکانیابی
آن تا استفاده از مصالح و یا حتی نوع تزییناتی که در جداره های از آن بکار می رود ،از اصولی خاص بهره می جوید.
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ردیف
2

1

1

0

1

جدول  -1مقایسه تطبیقی اصول معماری ایران دکتر پیرنیا و دکتر فالمكی (نگارندگان)
ویژگی های معمارانه
اصول معماری فالمکی
ویژگی های معمارانه
اصول معماری پیرنیا
دستیابی معمار به وحدت کاربردی در بنا؛
پرهیز از تشخص؛ رعایت مقیاس
یگانگی میان موجودیت های
پیوند دادن ،جدا و ترکیب کردن ،تقدم و
فضایی؛ پرهیز از ارتفاع بلند بنا؛
مردم واری
کاربردی کالبدی – شکلی
تاخر بخشیدن به فضاهای کاربردی یک بنا.
تأمین نیازهای مختلف افراد ساکن
ساخت تفسیرها برای راستاهای اصلی محیط
طبیعی؛ عوامل کاربردی به شکل و بر پایه
اعتدال در تزیینات؛ استفاده از
نقش راستاها و کنج ها در شکل
تزیینات کاربردی؛ میانه روی در
قرارداد نوشته شده و ضمنی فردی–
پرهیز از بیهودگی
اجتماعی؛ تقدس شرق ،احترام به آسمان،
گیری معماری
وسعت بنا؛ ایجاد فضاهای چند
تمایز راست و چپ ،مقوله هایی فراسوی
عملکردی
محاسبه ها و شرط های روزمره.
مفهوم زمان از راه قیاس و تطبیق با مقوله
نقش زمان در تدوین شالوده
مکانیابی مناسب؛ تأمین آسایش
های اصلی مانند هستی و مکان و حرکت به
خودبسندگی
مکانی معماری
حرارتی و برودتی
دست می آید.
تقدس حضور و عناصر نمادی در قلب بنا،
به ترتیب و تدریج در مسیرهای درونی
تعیین مسیر در فضای معماری
تقارن و تعادل
نیارش
معطوف شده و به فضاهایی می رسیم که در
ترکیب با یکدیگر بنای معماری را میسازند.
پیکره کالبدی بنا؛ نفس و معنای
نهی اشرافیت؛ ایجاد سلسله مراتب
نقش معماری به مثابه وسیله
کاربریهای بنا؛ عناصر فرعی کار گذاشته
فضایی؛ ایجاد محرمیت؛ ایجاد
درونگرایی
ارتباط گروهی
شده و جای داده یا افزوده شده در بنا.
مرکزیت؛ ایجاد خلوت
جدول  -2تشابهات اصول معماری ایران در خانه داروغه مشهد (نگارندگان)
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ردیف

اصول معماری

تفسیر

1

مردم واری
(پرهیز از تشخص)

عدم استفاده از مصالح خاص
در نمای خارجی بنا؛ عدم
استفاده از فرم های خاص و
متمایز از بافت پیرامون؛ عدم
استفاده از عناصری مانند سردر
در بنا که باعث فخرفروشی
شوند.

نمونه در خانه داروغه

یکنواختی سیمای کالبدی بافت ،عاملی برای ایجاد هویت جمعی و پرهیز از
فخرفروشی

ردیف

اصول معماری

تفسیر

مردم واری
(رعایت مقیاس
فضایی)

در ساخت اندام ها و اجزای
فضا ،به گونه ای عمل شود که
فضاها وسعتی متناسب با
عملکردشان داشته باشند.

مردم واری
(پرهیز از ساخت
بنا با ارتفاع زیاد)

پرهیز از مرتفع نمودن سقف
فضاهای داخلی؛ اختصاص
ارتفاع به هر فضا متناسب با
نوع عملکرد آن در بنا.

مردم واری
(تأمین نیازهای
مختلف افراد
ساکن)

فضاهای الزم برای گروه
مختلف سنی و جنسیتی (حیاط
بیرونی و اندرونی)؛ تفکیک
حوزه عمومی و خصوصی در
خانه؛ اختصاص فضا برای
عملکردهای مختلف افراد در
طول شبانه روز.

نمونه در خانه داروغه

اختصاص فضاهای کوچک و با عمق زیادتر برای خانواده و فضای بزرگتر و
مجلل تر به میهمانان

تخصیص ارتفاع مختلف به فضاها با عملکرد متفاوت و ممانعت از ساخت
فضا با ارتفاع زیاد

پرهیز از
بیهودگی
(اعتدال در
تزیینات)

سادگی نماهای خارجی؛ تزیین
دیوارهای داخلی.

پرهیز از

لزوم استفاده از تزییناتی که
زیبایی باطنی دارند؛ استفاده از
تزیینات در جهت اهداف
معمارانه؛ عدم استفاده صرف از
تزیین برای تزیین.

استفاده از تزیینات زیبا در بخش اندرونی حیاط

2

بیهودگی
(استفاده از تزیینات
کاربردی)

پرهیز از
بیهودگی
(میانه روی در
وسعت بنا)
پرهیز از
بیهودگی
(ایجاد فضاهای
چند عملکردی)

پرهیز از ساختن بیش از نیاز
خانواده؛ پرهیز از ساخت
فضاهای غیر ضروری؛ ساخت
خانه دلباز و وسیع.
انعطاف پذیر نمودن فضا؛ پرهیز
از اسراف و زیاده روی؛ قابلیت
استفاده از فضا در زمان های
مختلف؛ دقابلیت انجام
عملکردهای گوناگون در فضا.
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ساخت حیاط در خانه و چینش و تفکیک فضاها در اطراف خانه ،انجام
فعالیت های مختلف در ارتباط با هم و رفع نیازهای مختلف ساکنان

استفاده تندیس های سرشیر ،فرشته ی بالدار یا انسان در میان قابی از گچ
یا آجر در ایجاد زیبایی.

تعیین وسعت فضا با توّجه به نوع کاربری و الگوی رفتاری جاری در آن.

0
فضاهایی مانند حیاط مرکزی و ایوان به عنوان فضاهایی چند عملکردی
هستند.

03

ردیف

اصول معماری

تفسیر

خودبسندگی
(مکانیابی مناسب)

در مناطق گرم و خشک،
ساخت خانه در زمین های
هموار؛ در مناطق سردسیری،
استفاده از شیب کوهستان

3
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خودبسندگی
(تأمین آسایش
حرارتی و برودتی)

ایجاد فضاهای چهار فصل؛
تغییر مکان سکونت در تابستان
و زمستان برای آسایش؛
استفاده از مصالح با ظرفیت
حرارتی باال.

نیارش
(تقارن)

ایجاد تقارن محوری در کلیت
فضا؛ ایجاد تقارن نقطه ای در
ارتباط با جزئیات.

نمونه در خانه داروغه

ساخت بنا با اختالف از سطح زمین و گودتر نسبت به ساختمان های
اطراف.

سرداب همراه با بادگیر در فضای تابستان نشین جهت تأمین شرایط
آسایشی افراد در فصول گرم

ایجاد تقارن محوری در نما یکی از اصول زیبایی شناسی بصری در
معماری سنتی.

4

نیارش
(تعادل)

استفاده از سیستم پشت بند
برای ایجاد تعادل سازه ای؛
استقرار جرزها بر روی یکدیگر
برای انتقال بار به زمین.

درونگرایی
(نهی اشرافیت)

ایجاد هشتی؛ ساخت داالن
های پر پیچ و خم از ورودی به
حیاط؛ استفاده از الگوی حیاط
مرکزی.

درونگرایی
(ایجاد سلسله
مراتب فضایی)

تعریف ورودی مشخص برای
بنا؛ تفکیک فضا به عرصه های
عمومی ،نیمه عمومی و
خصوصی؛ کنترل پذیری نفوذ
به عرصه ها از طریق ایجاد
سلسله مراتب دسترسی و
سلسله مراتب بصری.

درونگرایی
(ایجاد محرمیت)

تفکیک خانه به دو بخش
اندرونی و بیرونی؛ قرار دادن
اندرونی در بیشترین فاصله از
ورودی؛ ایجاد پیش ورودی
برای فضاها.

ایجاد زیبایی بصری ،ایجاد تعادل در نظام سازه ای و ایستایی بنا با استقرار
جرزها بر روی یکدیگر

ایجاد مانع برای دید افراد از فضای عمومی به فضای خصوصی خانه با
پیچش در مسیر داالن ها.

5

02

ایجاد ورودی مشخص برای خانه و دسترسی به حوزه های خصوصی و
عمومی

ردیف

اصول معماری

تفسیر

درونگرایی
(ایجاد مرکزیت)

ساخت حیاط به عنوان مرکز
بنا؛ استقرار فضاهای مختلف در
اطراف حیاط؛ ورود طبیعت در
بهترین شکل در حیاط.

نمونه در خانه داروغه

تقسیم بنا به دو بخش اندرونی و بیرونی و دسترسی آنها از طریق تنها یک
ورودی کنترل شده.

تفکیک خانه به عرصه های مختلف به واسطه حیاط مرکزی.

درونگرایی
(ایجاد خلوت)

عدم ورود مستقیم به فضا با ساخت پیش ورودی و ایجاد سلسله مراتب
فضایی ،و ساخت فضا با عمق بیشتر برای افزایش محرمیت و خلوت.

 -4نتیجهگیری
به نظر می رسد اصول معماری ایران در خانه های سنتی از دیدگاه دکتر پیرنیا و دکتر فالمکی اینگونه نمود پیدا کرده که این
اصل ها بدون یکدیگر فهم نمی شوند؛ یا دست کم برپا داشتن فضای معماری به کمالی مسیر نمی شود .عناصر نمادین به کار
تدوین و غنی سازی مسیر می آیند ،بی حجمی که از ادغام کاربردهای داخلی و شکل خارجی و ایستایی کالبدی بنا به دست آمده
فهم نمی شوند؛ بنایی که ما صاحب کمال نامیده شده نمی تواند به راستاها و به کنج هایی بی توجه بماند که خواه به اعتبار ارزش
های قرارداد شده و خواه در پیروی از شرایط ویژه جایگزینی در محیط طبیعی -محیط مصنوع ،دارای قدر تعیین کننده داده های
اصلی به شمار می روند .بررسی اصول و عناصر معماری پیش از دوره گذار ایران ،به معنی بازگشت به گذشته و تقلید از آن نیست،
بلکه رجوع به ارزش های پویا و شکل دهنده هویت ماست .معماری باید نیازهای فیزیکی و روحی ما را از محیط اطرافمان تامین
کند و ساختار و چهارچوبی برای فعالیت های جاری در آن بسازد؛ و باالتر از همه بیانگر ارزش های فرهنگی ،اخالقی و نمادین
معماری ما باشد .بر این اساس ،اصول معماری عبارتست از :مرکزیت ،نظم ،درون گرایی ،ابهام ،تعادل ،کمال گرایی ،وحدت و
کثرت ،تنوع ،زیبایی ،هماهنگی با طبیعت ،توازن ،اندازه ،حفظ حریم ،بداعت ،سلسله مراتب ،پرهیز از اسراف ،کامل بودن ،چند
کارکردی بودن و آرامش .این اصول دارای مصادیق کاربردی و روشن هستند که می توان با بکارگیری آنها به یک بنا هویتی بر
پایه معماری ایرانی بخشید.
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ساخت یک فضای حائل مانند
راهرو در حد فاصل اتاق و
حیاط به منظور جلوگیری از
ورود مستقیم افراد .ساخت
فضاهایی مثل صندوقخانه،
باالخانه ،اتاق های گوشواره به
منظور ایجاد خلوت در اتاق.
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بررﺳﯽ عوامل تأثیرگذار در تناﺳبات نورگیرهای ﺳاختمانهای
مسکونﯽ در فضای معماری؛
نمونه موردی :آپارتمانهای مسکونﯽ 012،000،601
مبینا عباسی ،*1محمد بهزادپور ،2مهسا

خشایار3

تاریخ دریافت0088/80/52 :
تاریخ پذیرش0088/08/82 :
کد مقاله01008 :

چکـیده
معماری ایران در پیشینه خود به لحاظ الگوی بهرهگیری از نور روز ،سابقه درخشانی را بهجای گذاشته است و همچنین از
دیرباز گرایش انسان به نور خورشید ،حاکی از اهمیت و ارزشمندی آن برای زندگی بوده که منجر به نفوذ نور در فضاهای
معماری گشته است .از نمونههای مورد مطالعه در این پژوهش ،پروژه آپارتمانهای مسکونی مهرشهر که از بزرگترین و
زیباترین آپارتمانهای مسکونی با معماری خارقالعاده میباشند .وجود بازشوهای متنوع ،چرخش ساختمان ،خلل و فرج
برای نورگیری بهتر در این نوع آپارتمانها شاهد این ادعاست .هدف اصلی این پژوهش ارزیابی انجام یک تحقیق جهت
بررسی نورگیرها در فضاهای مختلف ساختمانها بر اساس عوامل تأثیرگذار در مهرشهر کرج است .نتایج حاصل از این
مقاله نشان میدهد که برای بهرهمندی از نور طبیعی و طراحی نورگیرها بر حسب ابعاد و تناسبات الزم است تا این مهم از
اولین مراحل طراحی و ایدههای نخستین طرح مورد توجه قرار داشته باشد .همچنین با پیشرفت مراحل طراحی دقت در
جزئیات نورپردازی فضاها ،خالقیت ،ایده پردازی در این طراحی بر حسب ابعاد و تناسبات امری ضروری است و بدون
رعایت این مالحظات استفاده مناسب از نور روز بهخوبی میسر نخواهد شد.

واژگـان کلـیدی :ابعاد ،تناسبات ،نورگیرها ،شهر کرج

 -5پژوهشگر مﻘطﻊ ﮐارشﻧاسی ارشد معماری ،داﻧشگاه رجا ﻗزوین ،ایران
 -8ﮔروه معماری؛ واﺣد هشتگرد ،داﻧشگاه آزاد اسﻼمی ،هشتگرد؛ ایران
 -3پژوهشگر مﻘطﻊ ﮐارشناسی ارشد معماری ،داﻧشگاه رجا ﻗزوین ،ایران
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در گذشته یکی از ویژگیهای ساختوساز بنا استفاده از نور طبیعی بوده است که بدون توجه به عواملی چون حرکت خورشید،
انتخاب جهت ساختمان ،تناسبات ساختمان ،ترکیب فضاهای پر و خالی اقلیم و فرهنگ در ساختمانها بیمعنی بوده است .نیازهای
نام برده باعث شده بود که از همان ابتدای کار و انتخاب ایدههای اصلی طراحی ،امکان روشن شدن فضاهای داخلی با نور طبیعی
یکی از نیازهای اصلی به شمار آید .صرفهجویی در مصرف انرژی از عوامل مهم در طراحی ساختمانها محسوب میشود که تأمین
روشنایی در یک ساختمان و چگونگی پخش روشنایی و استفاده درست و بهصرفه از روشنایی یکی از مهمترین راهکارهای
صرفهجویی در انرژی میباشد .مسله مهم در این پژوهش صحت عملکرد نورگیرها روشنایی بر اساس ضوابط موجود در شهر کرج
است .بند های مندرج در مقررات و ضوابط معماری و شهرسازی شهر کرج حداقل مساحت و عرض نورگیر ها برای فضای اصلی
فرعی را در طراحی بر اساس عوامل تأثیرگذار مشخص نموده است ،ولیکن این ابعاد و اندازه و مساحت ها با توجه به عوامل
تأثیرگذار در طراحی ،نور مورد نیاز فضاها را تأمین خواهد نمود یا خیر؟ هدف اصلی این پژوهش ارزیابی انجام یک تحقیق جهت
بررسی نورگیرها در فضاهای مختلف ساختمانها در مهرشهر کرج است؛ که این اهداف شامل تاثیرات مثبت نور روز بر سالمت
ساکنین ،بهره وری اقتصاد ساکنین ،بهبود کیفیت نور داخلی ساختمانهای مسکونی و چگونی نفوذ نور به داخل نسبت به طراحی
ساختمانها و غیره است .در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و شناخت اطالعات با ابزار کتابخانه ای ،کتب ،مقاالت پایان نامه
ها و سایت های به پرسش های مطرح شده پاسخ داده میشود.

 -2پیشینه
معماری ایران نیز در پیشینه خود به لحاظ بهرهگیری از الگوی مختلف دریافت نور روز و انتقال آن به هسته کور ساختمان،
سابقه درخشانی را بر جای گذاشته است .گرایش انسان به نور خورشید ،حاکی از اهمیت و ارزشمندی آن برای زندگی بوده که منجر
به نفوذ نور در فضاهای معماری گشته است( .فیضی ،محسن  )0۹۳0با این وجود یک سری پژوهش های مهم در مورد عملکرد
روشنایی و ویژگیهای دیگر نورگیر ها و آتریوم نوشته شده است که در جدول ذیل به آن پرداخته میشود.

عنوان

0

عارضه یابی مقرارت ملی
ساختمان در حوزه
بهرهمندی از نور روز در
شهر قزوین

5

تأثیرطراحی معماری در
بازی نور طبیعی در خانه
های سنتی ایران

۹

بهبود راهکارهای بررسی
نورگیر بهره روشنایی
در بافتهای متراکم و
ساختمانهای پالن عمیق

0

تأثیر هندسه و سطح
نورگیر پنجرههای اتا
قهاى زمستان نشین
روز نور نفوذ عمق بر

جدول  -1نگاهی بر پیشینه پژوهش (ماخذ :نگارندگان)
خروجی
نویسندگان
سال
انتشارات
در ساختمان مورد مطالعه ،گزینه های مختلف در شکل
پاسیو ،ابعاد آن و نیز مصالح مورد استفاده در دیواره های
معماری و
میری ،مجید
آن دسته بندی و مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار
اسفند
شهرسازی
گرفت و بر اساس نتایج محاسبات انجام شده ،بهترین
کمپانی سعید
0۹۳5
آرمانشهر
حالت به منظور دستیابی به یک روشنایی مناسب جهت
محسن
08۳
شماره
اتاقهای شمالی زمانی اتفاق می افتد که در جدار دیواره
بیرونی پاسیو از شیشه های مات استفاده شود.
نتایج حاصله حاکی از آن است که در معماری مسکونی
طاهباز ،منصوره
معماری و
خانه های سنتی ایران ،نور روز در کلیه تصمیمات
پاییز
شهرسازی
جلیلیان؛ شهربانو طراحی اعم از انتخاب فضاهای پر و خالی ،تناسبات و
ابعاد حیاط ها و اتاق ها ،جه تگیری هر فضا نسبت به
موسوی ،فاطمه
0۹۳0
آرمانشهر
کاظم زاده مرضیه خورشید و غیره نقش تعیین کننده ای داشته و یکی از
شماره 02
مهم ترین ارکان طراحی محسوب می شده است.
پژوهش در چهار گام جهتدار و مسئله محور ،به بررسی
فیضی ،محسن
دومین کنفرلنس
مهدی زاده سراج ،راهکارهای ارتقاء عملکردی نورگیر و ابعاد مختلف آن
اسفند
بین المللی
پرداخته تا مولفه های موثر در انتخاب بهینه استخراج
فاطمه
گردیده و مسیر همواری را جهت انتخاب راهکار مناسب
0۹۳0
پژوهش در علوم
قلی پور گشتیانی ،و یا طراحی راهکاری نوین ،کارامد و منطبق با شرایط
و تکنولوژی
مصطفی
کالبدی ساختمان ایجاد نماید.
نتایج تحقیق نشان مى دهد که رابطه دقیقى میان
موسوی ،فاطمه
سطح نورگذر ،ارتفاع تاج پنجره و عمق اتاق و میزان
محمودی زرندی،
زمستان
هویت شهر
رؤیت آسمان وجود دارد که مى تواند براى پیدا کردن
مهناز
0۹۳1
شماره ۹3
تناسبات نورگیر و عمق اتاق براى بهره گیرى از نور
منصوره
طاهباز،
روز مورد استفاده قرار گیرد.

 -3مبانی نظری
 -1-3عوامل و پارامترهای مؤثر در ارزیابی و دسترسی به روشنایی نور روز
عامل نور روز ،درصدى است حاصل تقسیم میزان روشنایى داخلى فضا به روشنایى بیرون؛ و بدون در نظر گرفتن تابش
مستقیم خورشید محاسبه مى شود ( )Baker & steemers,2002,72ضریب تابش آفتاب و عرض جﻐرافیایى و موقعیت بستر
طرح و فضا ازنظر هم جوارىها و بدنه ها و ارتفاع بدنه هاى کالبدى جلوى سطوح نورگیر بر عامل نور روز مﺆثر
است (CIBSE,1992).موانع و عوامل بیرونی ساختمان ،مساحت پنجر هها و نورگیرها و درصد شفافیت نور مرئی برای شیشه ها،
جهت گیری اصلی ساختمان ،شکل بیرونی و چیدمان داخلی ساختمان ،شکل ،نوع و نحوه عملکرد سایه اندازها ،ضریب انعکاس
سطوح داخلی ،نحوه کنترل منابع نور الکتریکی و یا سایه اندازها ،نوع رفتار ساکنین در قبال تﻐییرات روشنایی ،جزئیات پنجر ه ها و
یا نورگیرهای سقفی از جمله پارامترهای مﺆثر در ارزیابی کمیت و کیفیت روشنایی طبیعی داخل ساختمان می باشند(.میری،
کمپانی)0۹۳5،

 -2-3موقعیت جغرافیایی و اقلیم شهر کرج
موقعیت جﻐرافیایی و اقلیم شهر کرج شهر کرج در  ۹3کیلومتری غرب تهران و در کرانه غربی رود کرج واقع شده است که مرکز
استان البرز است .شهر کرج با طول جﻐرافیایی  20درجه و  8دقیقه و  ۹8ثانیه خاوری و عرض جﻐرافیایی  ۹2درجه و  00دقیقه و
 02ثانیه شمالی با ارتفاع  5۳1/0متر از سطح دریا ،در فاصله  00کیلومتری غرب شمالی تهران واقع شده است .این شهر با مساحتی
معادل  0/012کیلومتر مربع و حریمی به وسعت  ۳/010کیلومتر مربع در دامنه رشته کوه البرز مرکزی قرار دارد و مرکز شهرستان
کرج میباشد .شهر کرج از لحاظ شرایط اقلیمی یک منطقه نیمه گرم وخشک یا نیمه بیابانی است اما به طور کلی به علت این که در
دشتهای متصل به فالت مرکزی ایران و رشته کوه البرز واقع شده است از آب و هوای نسبتا معتدل و مرطوبی برخوردار است .در
فصول مختلف شهر کرج از جنبه های مختلفی دارای جریانهای وزش بادی است اما وزش بادهای غالب شهر با سرعت بیش از 58

سال هشتم ،شماره ( 5پیاپی ،)82 :بهار  ،5045جلد یک

شکل -1موقعیت جغرافیایی کرج منبع http://www.caoi.ir :

کیلومتر در ساعت بویژه در فصلهای بهار و تابستان دارای جهت غرب به شرق میباشد .متوسط درجه حرارت کرج از  0/0درجه در
دی ماه تا  5۹/۳در مرداد ماه متﻐیر میباشد .متوسط حداقل درجه حرارت در دی ماه معادل  -2/1درجه سانتی گراد و متوسط
حداکثر درجه حرارت در تیر ماه معادل  50/۳درجه سانتی گراد است 13 .روز تعداد روزهای یبندان به طور متوط سالیانه و میزان
بارندگی سالیانه شهر معادل  523/0میلی متر است .میزان رطوبت نسبی شهر با بارندگی و درجه حرارت نسبت مستقیم داشته و
حداکثر از  088درصد در ماههای پاییز تا  02درصد در فروردین ماه متﻐیر میباشد(.عباسپور و همکاران)0۹03 ،

 -3-3جهت طراحی و استقرار ساختمان در کرج
یکی از ویژگیهایی که نقش بسیار مهمی در تأمین بخشی از نیازهای حرارتی و فضاهای داخلی به طور طبیعی در ساختمان و
طراحی آن ایفا می کند جهت مناسب استقرار آن است .در اقلیم کرج بهتر است طراحی ساختمان در جهتی باشد که حداکثر انرژی
خورشیدی در ماههای سرد را دریافت کند و نمای آن به سمتی باشد که حوزه اثر یا نیمه اثر بادهای سرد زمستانی است
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دیاگرام  -1بهترین جهت های جغرافیایی از نظر دریافت انرژی خورشیدی (ماخذ  :نگارندگان) برگرفته از کتاب
مرتضی کسمایی1931

 -4-3بهترین جهت قرارگیری ساختمان در اقلیم کرج

سال هشتم ،شماره ( 5پیاپی ،)82 :بهار  ،5045جلد یک

در رابطه با تحقیقات انجام شده در مناطق گرم و خشک ،به علت آنکه در اثر ورود هوای گرم خارج به داخل دمای هوا و
سطوح داخلی نیز افزایش می یابد ،باید در روز میزان تهویه طبیعی را به حداقل رساند .از طرفی چون رطوبت هوای این گونه
مناطق کم است حتی با جریان هوایی با سرعت کم امکان سرد شدن بدن از طریق تبخیر عرق بدن وجود داشته و در نتیجه احتیاج
به سرعت زیاد هوا برای خنک سازی از راه تبخیر الزم نمیباشد .برای چنین وضعیتی سرعت هوا می تواند  02سانتی متر در ثانیه
باشد .به دلیل پایین بودن دمای هوای خارج نسبت به دمای هوا و سطوح داخلی در عصر و شب تهویه طبیعی امکان سریع خنک
شدن هوای داخلی را به وجود می آورد .از طریق درز پنجره در هوای اتاق اختالف دمای سطوح و هم چنین در نتیجه نفوذ هوای
خارج به داخل به وجود می آید ،به همین علت نیازی به باز بودن پنجره نخواهد بود.
جدول  -1جهت گیری ساختمان با توجه به اقلیم کرج (ماخذ :نگارندگان) برگرفته از کتاب مرتضی کسمایی 1931

0
5
۹
0

دیوارهای شرقی و غربی در تابستان گرم تر و در زمستان سردتر از دیوارھای جنوبی ،جنوب شرقی و جنوب غربی می شوند
در مناطق سردسیر و در عرض ھای جﻐرافیایی زیاد که هوا معموال سرد است ،ساختمان باید در جهتی قرار گیرد کهه حداکثر انرژی
خورشیدی را درطول سال دریافت نماید
برای ایجاد بﮭترین شرایط حرارتی در داخل ساختمان باید نمای اصلی ساختمان رو بﮫ جنوب باشد.
اگرچهههه نماههههای جنوب شرقی و جنوب غربی آفتاب را بطهههور یکنواخت تر دریافت می کنند ،ولی در تابستان گرم تر و در زمستان
سردتر از نمای جنوبی می شوند.

 -5-3نور روز در فضاهای مسکونی
اهمیت نور روز در افزایش سالمت روحی ،روانی و جسمی ساکنین و کیفیت و کارایی فضا و همچنین کاهش مصرف انرژی
غیر کتمان میباشد .اگرچه این اهمیت در هر گونه فضای ساختمانی یا مسکونی که به نحوی برای سکونت در مدتی معین انتخاب
می شوند (پانسیون ها ،زندانها ،سربازخانه ها و  )...به این نکته بستگی دارد که از نظر سکونت چه نوع افرادی و در چه زمانهایی از
این فضاها استفاده می نمایند( .میری ،کمپانی.)0۹۳5،

 -6-3حداقل مالحظات روشنایی مورد نیاز فضاهای مسکونی :
مالحضات ذیل می بایست توسط طراحان و مهندسان معمار و روشنایی مورد توجه قرار می گیرندTregenza and ( .

)Wilson 2011, p. 122
ردیف
0
5
۹
0
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جدول  -9جهت گیری ساختمان با توجه به اقلیم کرج (ماخذ :نگارندگان)
عنوان( 5رفع نیازهای عملکردی فضا)
عنوان ( 0جهت سالمتی ساکنین)
خواندن و نوشتن ،کار با کامپیوتر تهیه و پخت و پز ،انجام فعالیت های
دریافت روشنایی طبیعی به میزان الزم در ساعات
آرایشی و بهداشتی
اولیه روز ()Veitch.2011.p.2
دسترسی به میزان مناسبی از روشنایی بنا به دالیل ایمنی
دسترسی به میزان مناسبی از شدت روشنایی نور
مثال در استفاده از پله ها برای ساکنین دارای مشکالت دید.
روز)(David
شب
هنگام
در
مناسب
در معرض قرارگیری تاریکی
ماهیت نیاز به روشنایی در هر عملکردی در فضا متفاوت بوده وبر حسب
()Veitch.2011.p.1
نوع نیاز ،خواستار مقدار معینی از شدت روشنایی بر سطوح افقی و یا
عمودی شود و یا میزان معینی از یکنواختی در نحوه پخش نور در فضای
امکان دسترسی به چشم انداز بیرون
مورد نظر را درخواست نماید.
(دید))(David

 -7-3ضوابط نور روز در مقررات و قوانین موجود
به منظور اطمینان از ایمنی ،بهداشت ،بهره دهی مناسب ،آسایش و صرفه اقتصادی و تأمین نیازهای حداقل ساکنان و استفاده
کنندگان از ابنیه و ساختمانهای مشمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» ( )Ahmadi, et.al., 2009,p 3رعایت
مقررات مربوط به «تعیین محدودیت ها ،ابعاد حداقل فضاها ،نورگیری ،تهویه مناسب و سایر الزامات عمومی» مندرج در مبحث
چهارم مقررات ملی ساختمان در طراحی ،محاسبه ،نظارت ،اجرا ،بهره برداری ،تعمیر و نگهداری بناها توسط کلیه مراجع ذکر شده
در ماده  ۹0قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سراسر کشور الزامی است .هرفضایی که الزاما به نور طبیعی نیاز دارد ،باید
حداقل دارای یک یا چند در و پنجره شیشه ای باشد که به طور مستقیم رو به خیابان و معبر عمومی یا حیاط (در انطباق با ضوابط
شهرسازی باز شود» ( )Ahmadi, et. al, 2009, p .51در بخش «الزامات فضاهای باز»ه منظور اطمینان از دسترسی فضاهایی
که در ارتباط مستقیم با بیرون ساختمان نبوده و تنها از طریق حیاط خلوت و یا حیاط محصور (پاسیو) به روشنایی طبیعی دسترسی
دارند تنها این مساحت زمین است که بر شکل و اندازه حیاط خلوت و یا پاسیو تأثیر گذاشته استAhmadi, et. al, .51( .
 )2009, pدرعین حال بهرهگیری از نورگیرها در توده ساختمانها تا  5۹درصد از سطح اشﻐال شهری کاسته و فضای پوشش
گیاهی و نورگیری جداره های منتهی به خیابان را افزایش خواهد داد .از سویی دیگر اگرچه نورگیرها مستقیما ساکنین را به فضای
بیرون اتصال نمیدهند ،اما قادرند تﻐییرات شرایط بیرون و دینامیک نوری را به فضای داخلی منتقل نموده و در کیفیت ادراکی فضا
نقش مهمی ایفا نمایند()Lam,1992

وزارت راه و شهرسازی در ضوابطی حداقل ابعاد و فواصل جداره های نورگیر را در دستورالعمل بسیار مختصری ارائه میدارد که
مرجع و استناد طراحان معمار در سالهای اخیر میباشد .باتوجه قیمت زمین و صرفه اقتصادی ساخت؛ طراحان سعی در رعایت این
حداقل ها داشته و هندسه نورگیرهای متداول ساختمان از مشخصات زیر(جدول  )0فراتر نمیرود (فیضی و همکاران)0۹۳0،

0
5

جدول  -4ضوابط نورگیری در ساختمان با ابعاد قطعات مختلف (منبع  :مقررات ملی ساختمان)1931 ،
(حداقل مساحت نورگیری) ضوابط نورگیری در ساختمانها تا  2طبقه
ابعاد قطعات
برای فضاهای اصلی معادل (شش درصد) مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر  5متر الزامیست
قطعات کوچکتر مساوی
 588متر مربع
برای فضاهای فرعی معادل (سه درصد) مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر  5متر الزامیست.
برای فضاهای اصلی معادل  05متر مربع و حداقل بعد نورگیر  0متر الزامیست.
بزرگتر از  588متر مربع
برای فضاهای فرعی معادل  5متر مربع و حداقل بعد نورگیر  5متر الزامیست.

سال هشتم ،شماره ( 5پیاپی ،)82 :بهار  ،5045جلد یک

 -8-3ضوابط طراحی نورگیر در ایران

 -4یافتهها
سابقه طوالنى سکونت و شرایط جﻐرافیایى-اقلیمى متنوع در ایران موجب شده تا در زمینه معمارى و شهرسازى دستاوردهاى
ارزشمندى وجود داشته باشد .ازجمله این دستاوردها مى توان به شیو ه هاى نورپردازى طبیعى در ساختمآنهاى مسکونى اشاره
کرد(.موسوی و همکاران )0۹۳1،استفاده از نور طبیعی در بناهای مسکونی همیشه مهمترین مبحث معماری بوده است.چرا که پیوند
انسان با محیط طبیعی نه تنها آرامش جسمانی او را به همراه داشته است ،بلکه از دیدگاه روانشناسی محیطی ،آرامش و آسایش
روحی و روانی را برای او به ارمﻐان می اورد(.صفری ،قراگوزلو )0۹۳2پروژه آپارتمانهای مسکونی مهرشهر که از بزرگترین و زیبا
ترین آپارتمانهای مسکونی با معماری خارق العاده می باشند به علت گستردگی طرح و نو بودن آن نیاز به بررسی نتایج حاصل از
این تجربه احساس میشود(.بهزادپور و همکاران )0۹۳3،هدف اصلی این پژوهش ارزیابی انجام یک تحقیق جهت بررسی نورگیرها
در فضاهای مختلف ساختمانها در مهرشهر کرج بر اساس عوامل تأثیرگذار است .این آپارتمانهای مسکونی به ترتیب  508در فاز
دوم مهرشهر 000 ،در فازاول مهرشهر و ساختمان  083در باغشهر کرج واقع شده اند.هرسه آپارتمان با کاربری یکسان مسکونی،
ولیکن با متراژها و معماری متفاوت هستند که در تحلیل هر کدام از نمونه های موردی به بررسی ویژگیهای انها نیز یک به یک
پرداخته میشود.
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شکل -1آپارتمان مسکونی 112

شکل  -1آپارتمان مسکونی 111

شکل  -9آپارتمان مسکونی 121

منبع http://www.caoi.ir :

منبع http://www.caoi.ir :

منبع http://www.caoi.ir :

 -5تجزیه و تحلیل یافته ها
 -1-5تحلیل نمونه موردی اول (آپارتمان مسکونی )212
سال هشتم ،شماره ( 5پیاپی ،)82 :بهار  ،5045جلد یک

این آپارتمان به زیر بنای کل  5388متر مربع و با تعداد  00واحد مسکونی در زمینی به مساحت  0888متر مربع بنا شده است.
متراژ این واحدهای آپارتمانی متﻐیر است و از واحدهای  002متر مربعی تا آپارتمان سه خوابه  508مترمربعی را شامل میشود.

شکل -5نمای خارجی 112
www.chidaneh.com

شکل -1دیدی به داخل آپارتمان

شکل -7ووید داخلی

www.chidaneh.com

www.chidaneh.com

تأمین نور و منظر :ساختمان در جبهه شمالی ملک بنا گشته است و همسایه شرقی این پروژه نیز فضای سبز شهری
است .عموما در زمینهای شمالی ،تأمین نور و منظر ساختمان فقط از جبهه جنوبی امکان پذیر است .البته طبق ضوابط ساختمانی
مهرشهر ،رعایت فاصله ساختمانها از سه لبه دیگر زمین ،امکان تأمین نور را تأمین می نماید ولی این امکان بایستی از طریق
بازشوهایی تأمین شود که قوانین عدم اشراف به بنا های مجاور را رعایت کرده باشند.
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شکل  -7جهت تابش بر روی ساختمان

شکل  -8موقعیت مکانی و نحوه قرارگیری

منبع http://www.caoi.ir:

منبع http://www.caoi.ir:

نور فضاها از طریق پنجره های با ارتفاع رعایت اشراف تأمین می گردد که عمال هم کیفیت نور را کاهش میدهد و هم منظر
درخوری را برای فضا تأمین نخواهد کرد .به همین دلیل تأمین نور و منظر به یکی از مهمترین چالش ها برای این گونه آپارتمان ها
محسوب خواهد شد .در پروژه مذکور ،برای کنترل این دو فاکتور مهم در فضاهای سکونتگاهی ،چند راه کار به صورت توامان مورد
استفاده قرار گرفت.

شکل  -8نشان دادن پنجره هایی در برش ساختمان (منبع ) https://www.chidaneh.com:

دیاگرام  -1فاکتورهای مهم نور و منظر(ماخذ :نگارندگان)

نورگیری حداکثری از جبهه های اصلی :با توجه به اینکه دو جبهه جنوبی و شرقی امکان دید و نور مستقیم را دارند،
سعی گردید که کلیه فضاهای اصلی در آپارتمان ها در لبه این دو جبهه ساماندهی شوند.

شکل_3نمای جنوبی ساختمان

شکل_12برش شرقی ساختمان

منبع https://arch-projects.com:

منبع https://arch-projects.com:

بالکن به عنوان فیلتر فضایی :برای
تأمین نور از لبه های شمالی و غربی به دلیل
مسئله اشراف و عدم امکان تأمین پنجره
مستقیم به سمت همسایه ،از تراس به عنوان
فیلتر فضایی استفاده شد به این گونه که فضا
از طریق بازشوهای قدی و وسیع ،مستقیما با
تراس در ارتباط هستند و در عوض کنترل
اشراف در لبه های تراس مذکور صورت
گرفته است .به این ترتیب نور بیشتری برای
فضا قابل تأمین است و همچنین فضای
تراس نقش تأمین منظر نیز برای اتاق دارد.

شکل _11نمای بالکن از داخل
ساختمان منبع :
http://www.caoi.ir

سال هشتم ،شماره ( 5پیاپی ،)82 :بهار  ،5045جلد یک

در پروژه مذکور ،برای کنترل این دو فاکتور مهم (نور و منظر) در فضاهای سکونتگاهی ،چند راه کار به صورت توامان مورد
استفاده قرار گرفت.

شکل _11نمای بالکن از خارج
ساختمان
منبع http://www.caoi.ir :
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نورگیری از سقف :در طبقات فوقانی همواره فرصت بهرهگیری از نور طبیعی از سقف وجود دارد .این راهکار نیز به عنوان یکی
از مهمترین روش های تأمین نور برای فضاهای عمیق داخلی در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته است .نورگیری از سقف پله
ارتباطی دوپلکس شمالی به تأمین نور مستقیم فضاها در جبهه شمالی کمک می نماید .همچنین نور طبیعی عالوه بر تعریف فضا،
منظر آسمان در روز و شب را برای فضای داخلی مهیا می سازد .عالوه بر آن ،نور قسمتی از آپارتمان های غربی ،به طور غیر مستقیم
از نورگیر سقف البی های مشاع تأمین شده است.

سال هشتم ،شماره ( 5پیاپی ،)82 :بهار  ،5045جلد یک

شکل 19و  - 14نورگیری از سقف در برشهای مختلف ساختمان (منبع ) http://www.caoi.ir:

 -2-5تحلیل نمونه موردی دوم (آپارتمان مسکونی )111
آپارتمان مسکونی  ،000مجموعه ای با  05واحد مسکونی به زیر بنای  5008متر مربع در  ۹طبقه و در زمینی به متراژ 0088
مترمربع و زیربنای  5008مترمربع در طی سالهای  ۳0تا  ۳3بنا شده است .ایده طراحی آپارتمان مسکونی  000بر اساس توسعه و
حفظ محور سبز و باز تولید الگوی زندگی در مهر شهر که دارای مولفه های متعددی است شکل گرفت.

شکل -15نمای خارجی 111

شکل  -11نمای ورودی

شکل  -17نمای خارجی از دیدی

منبع http://www.caoi.ir:

منبع http://www.caoi.ir:

دیگر منبع http://www.caoi.ir:

نورپردازی در ساختمان :یکی
دیگر از عناصر مهم در طراحی آپارتمان
مسکونی  ،000اهمیت دید و نورپردازی
ساختمان بود .بر اساس مطالعات صورت
گرفته و به دلیل وجود برخی نقاط منفی در
سایت (یک آپارتمان  08طبقه در جنوب
پروژه) و با استفاده از پتانسیل موجود (یک
توده بافت سبز در ضلع جنوب شرقی) ،با
یک چرخش  58درجهای در ضلع جنوبی
حجم ساختمان ،از هر دو پتانسیل توده
سبز و نور طبیعی استفاده شود و باعث خلق
بالکن مستطیلی شکل در نمای ساختمان
شد ،درضمن این اتفاق ،اشراف ساختمان
جنوبی را نیز کنترل نمود.
12

شکل  -18مراحل تشکیل حجم با علت (منبع ) http://archigram.ir:

حاصل چرخش پالن ،ایجاد تراسهای مستطیلی شکل در نما است و به این ترتیب نمای اصلی ساختمان با ترکیب توده اصلی
آپارتمان چرخیده شده در تراس های باز شکل گرفته است.تراس در ساختمانها وسیله ای برای کنترل و سازگار کردن محیط با
روش های پایدار برای افزایش بازدهی انرژی ،مطلوبیت ،آسایش دیداری و خلق محیط دلپذیر و زیبا برای ساکنین
است(.قیابکلو)0۹۳5.

منبع http://www.caoi.ir :

منبع http://www.caoi.ir :

چ رخش پروژه منجر شد تا آپارتمان نور طبیعی مناسبی را برای واحدها ایجاد کند و منظره مستقیمی به سمت شمال را برای
ساکنین ایجاد نموده است .اگر چه پروژه  000یک ساختمان شمالی است ،اما توسط فضاهای باز و خلع های مناسب ،نور ضلع
جنوب را هم به طور مستقیم برای ساختمان فراهم گرده است .وسعت سطح فضاهای باز نسبت به تک تک فضاهای بسته در
ارتباط مستقیم با آنها قرار دارد می تواند موجب دریافت نور کافی شود(.طاهباز و همکاران)0۹۳5،همچنین دید مستقیم به خیابان
اصلی و فضای سبز محله از ویژگیهای مهم طراحی پروژه با رویکرد معماری سبز به شمار می رود .در کل می توان آپارتمان 000
را برخورد الیه های سبز در محور مستقیم نور خورشید در مسیر ساختمان عنوان کرد.

شکل _19چرخش پروژه و بازتاب نور به داخل

شکل _14چرخش پروژه و بازتاب نور به داخل

منبعhttp://www.caoi.ir :

منبع http://www.caoi.ir :

سال هشتم ،شماره ( 5پیاپی ،)82 :بهار  ،5045جلد یک

شکل  -13تراس از خارج ساختمان

شکل  -12تراس از داخل ساختمان

 -3-5تحلیل نمونه موردی سوم (آپارتمان مسکونی )126
این ساختمان با پوشش گیاهی و فضای سبز انبوه که گونه ساختمان مسکونی آپارتمانی در آن از پتانسیل ویژه ای برخورداردر
باغشهر مهرشهر کرج واقع شده است .این پروژه شامل سه طبقه مسکونی روی همکف و پارکینگ و استخر و البی است.

شکل _15ورودی ساختمان

شکل _11نمای خارجی

شکل _17نمای روبه رو

منبع http://www.caoi.ir:

منبع http://www.caoi.ir:

منبع http://www.caoi.ir:
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نورگیری و تأمین نور :قابلیت نورگیری
به فضای اطراف کمک می کند تا از تمام
جهات و همچنین دید و منظر مناسب ،فضای
داخلی آپارتمان انعطاف پذیر باشد و برای
سکونت دلنشین تر گرددهمچنین اثر آسایش
نور آفتاب انکار ناپذیر است بنابراین هدایت نور
شکل_18پروژه شامل سه طبقه
شکل _13برش عرضی در توده
(حجم اولیه)
آن به داخل فضاهای مسکونی می تواند انسان
اصلی برای تأمین نور بهتر
منبع http://abgineharch.ir
را در مقابل بیماریها محافظت کند.
منبع http://abgineharch.ir
( )Boubekri.2010برای تأمین نور بهتر با
ایجادبرش عرضی و ایجاد فضای خالی در میان
توده اصلی ،همپوشانی ایجاد شد.
برشِ توده ،راه حل مناسبی بود تا بتوان
این ساختمان طویل را از طریق نفوذ نور و
تفکیک بخشهای مختلف فضای خانه،
سکونت پذیر کرد.به علت حضور درختان کاج
شکل _17فضای داخل ساختمان و
شکل _11ونجود درختان کاج به
بلند در اطراف ساختمان باعث شد تا توده را از
ایجاد نور به داخل
منظور نفوذ نورو لوگیری از ایجاد
منبع http://abgineharch.irs:
جداره صلب
نقاط دیگر برش داده و بتوان نور و دید مناسبی
منبع http://abgineharch.ir :
را از نماهای جنوبی به فضاهای داخل داد.
با توجه به خالی بودن زمین غربی و دید از بلوار اصلی به این جبهه از ساختمان ،برش های عرضی از ایجادِ جداره عظیم و
صلب در این جبهه جلوگیری نمود.

 -6نتایج یافتهها
نام آپارتمانها

آپارتمان مسکونی 508

آپارتمان مسکونی 000

آپارتمان مسکونی 083
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جدول  -5تجزیه و تحلیل یافته ها (ماخذ :نگارندگان)
زیر بنا و تعداد
دالیل وعوامل تأثیرگذار
فضاهایی برای تأمین نور
واحد ها
مسئله اشراف و عدم امکان تأمین پنجره
تأمین نور از لبه های
بالکن یا تراس (فیلتر
مستقیم به سمت همسایه
شمالی و غربی
فضایی)
طبقات فوقانی در جبهه
5388
عالوه بر تعریف فضا ،منظر آسمان در روز
شمالی (سقف پله ارتباطی
نورگیری از سقف
تر مربع با تعداد
و شب را برای فضای داخلی مهیا می سازد
دوبلکس شمالی)
 00واحد مسکونی
پنجره ها (نورگیری
امکان دید و نور مستقیم
در جبهه جنوبی و شرقی
حداکثری از فضا)
امکان تابش مستقیم نور خورشید از سمت
تأمین نور از لبه های
تراسهای مستطیلی
جنوب
شمالی و غربی
نور ضلع جنوب را به طور مستقیم برای
ساختمان فراهم گرده است .همچنین دید
فضاهای باز و خلع
 5008متر مربع با
تأمین نور ضلع جنوب
مستقیم به خیابان اصلی و فضای سبز را
های مناسب
تعداد  05واحد
برای بیننده ایجاد می کند.
مسکونی
برخورد الیه های سبز در محور مستقیم نور
تأمین نور طبیعی از سمت
خورشید در مسیر ساختمان و تأمین نور از
پنجره ها
شمال
خارج به داخل
به منظور تأمین نوربهتر و
تر اسهای عریض و
انعطاف پذیر بودن ساختمان
سکونت پذیر شدن
بلند و کشیده
0388
ساختمان
تر مربع با تعداد
برشهای عرضی و
 00واحد مسکونی
جلوگیری از ایجاد جداره عظیم و صلب
تأمین نور شرق و غرب
ایجاد پنجره ها در
ساختمان

 -7نتیجهگیری

منابع
.0

بهزادپور؛ محمد ،گرجی مهلبانی؛یوسف ،سهیلی؛ جمال الدین ( ،)0۹۳3بررسی نقش طبیعت بر حس شادابی ساکنین در
مجتمع های مسکونی ،مدیریت شهری ،شماره 00

.5

صفری؛حسین ،قراگوزلو؛ شقایق( ،)0۹۳2تأثیر نورطبیعی برآرامش انسان ها در مجتمع های مسکونی ،پژوهش های
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پ ژوهش حاضر به بررسی عوامل تاثیرگذار در ابعاد و تناسبات نورگیرها و همچنین نورپردازی طبیعی در آپارتمان های مسکونی
می پردازد .در این بررسی آپارتمانهای مسکونی جز به جز از لحاظ نورگیری مورد ارزیابی قرار گرفتند.برداشت های مطالعاتی نشان
داد که مالحظات معمارانه در این آپارتمانهای مسکونی از قواعد دقیقی پیروی کرده است که در چند مرحله قابل تشخیص است.
طبق ضوابط ساختمانی مهرشهر مالحضات معمار از همه جبه ها امکان تأمین نور فضاها از طریق پنجره هایی با رعایت اشراف را
تأمین می کند که همین امر مهم هم کیفیت نور را کاهش میدهد و هم منظر درخوری را برای فضا تأمین نخواهد کرد .کنترل
شرایط همسایگی یا همان مسئله اشراف و عدم امکان تأمین پنجره مستقیم به سمت همسایه ،از تراس به عنوان فیلتر فضایی
استفاده شده است .مسئله دوم نورگیری حداکثری جبهه های اصلی (جنوبی و شرقی) که فضاهای مهم و کاربردی به دلیل امکان
دید و نور مستقیم ،در این دو جبهه ساماندهی می شوند .مسئله بعدی در آپارتمان مسکونی  508اینگونه است که در طبقات فوقانی
همواره فرصت بهرهگیری از نور طبیعی از سقف وجود دارد .یکی از عناصر یا عوامل مهم در طراحی آپارتمان مسکونی  000اهمیت
دید و نورپردازری ساختمان است که به دلیل وجود برخی نقاط منفی در سایت با یک چرخش  58درجه ای در ضلع جنوبی حجم
ساختمان از هر دو پتانسیل توده سبز و نور طبیعی استفاده شده است .وجود فضاهای باز و خلع های مناسب ،نور ضلع جنوب را به
طور مستقیم برای ساختمان فراهم کرده است و هم چنین دید مستقیم به خیابان اصلی و فضای سبز محل از ویژگیهای مهم
طراحی این پروژه است که به خوبی سازنده به آن پرداخته است .حاصل چرخش پالن ایجاد تراسهای مستطیلی شده است.در
آپارتمان مسکونی  083باغشهر برای تأمین بهتر نور معمار فضاهای خالی و برشهایی عرضی ایجاد کرده است که همین مسئله راه
حل مناسبی برای ساختمان از لحاظ تأمین نور و سکونت پذیری شد .مسئله دوم وجود درختان کاج باعث شد تا ساختمان را نیز
برای دیدهای مناسب از زوایای دیگر هم نیز برش داد .نتایج حاصل از این مقاله نشان میدهد که برای بهرهمندی از نور طبیعی و
طراحی نورگیرها بر حسب ابعاد و تناسبات الزم است معمار با بررسی دقیق و همه جانبه و شناخت مولفه های موجود در صدد خلق
فضایی با تأمین نیازهای عملکردی و بصری و توجیهات انرژی گام بر دارد واین مهم از اولین مراحل طراحی و ایدههای نخستین
طرح مورد توجه قرار داشته باشد .در پاسخ به پرسش پژوهش با پیشرفت مراحل طراحی دقت در جزئیات نورپردازی فضاها،
خالقیت ،ایدهپردازی در این طراحی بر حسب ابعاد و تناسبات امری ضروری است .بدون رعایت این مالحظات استفاده مناسب از
نور روز به خوبی میسر نخواهد شد .معماران ساختمانهای مسکونی مهرشهر با تحلیل و ارزیابی درست اطالعات در به نمایش
گذاشتن فاکتورهای طراحی در معماری و هم چنین طراحی آتریم و نورگیرها موفق عمل کرده اند.

معماری شهرسازی
.۹

طاهباز؛ منصوره ،جلیلیان ؛شهربانو ،موسوی؛ فاطمه ،کاظم زاده ،مرضیه ( ،)0۹۳5تأثیرطراحی معماری در بازی نور
طبیعی در خانه های سنتی ایران ،معماری و شهرسازی آرمانشهر شماره 02

.0

عباسپورثانی ،ك .فرهمندپور ،ب .حجازی ،گ )0۹03(.عیین سال مبنای تابش خورشیدی با بکارگیری  05سال
اطالعات آمهاری تابش کلی خورشیدی کرج"پژوهشکده انرژی ،پروژه تحقیقاتی مصوب در پژوهشگاه مواد و انرژی.

.2

فیضی؛ محسن ،مهدیزاده سراج؛ فاطمه ،قلی پور گشتیانی ؛ مصطفی( ،)0۹۳0بررسی راهکارهای بهبود بهره وری
روشنایی نورگیر در بافتهای متراکم و ساختمانهای پالن عمیق ،دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و
تکنولوژی.

.3

قیابکلو؛ زهرا ( )0۹۳5مبانی فیزیک ساختمان ( 2نورروز) .تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.

.1

کسمایی؛ مرتضی ( ،)0۹۳5کتاب اقلیم و معماری ،معماری و شهرسازی ،انتشارات خاك

.0

کمپانی سعید؛ محسن ،میری؛ مجید ( )0۹۳5؛عارضه یابی مقررات ملی ساختمان در حوزه بهرهمندی از نور روز در شهر
قزوین ،شماره 050-08۳

.۳

موسوی ؛ فاطمه ،محمودی زرندی؛ مهناز ،طاهباز؛ منصوره ( )0۹۳1؛ تأثیر هندسه و سطح نورگیر پنجره های اتاق های
زمستان نشین بر عمق نفوذ نور روز؛هنر و معماری ،هویت شهر ،شماره ۹3
55
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حرکت عاملی تکاملی برای درک فضا در معماری
با تحلیل مرکز علوم شانگهای ،چین0202،

محسن مظفری

تاریخ دریافت8011/81/81 :
تاریخ پذیرش8011/81/10 :
کد مقاله01108 :

چکـیده
حرکت ،یکي از مفاهيم بنيادین در معماري است که معماران از گذشتههاي دور تاکنون تالش کردهاند آن را در آثار
معماري خود بهکارگيرند .به وجود آمدن گرایشهاي جدید در معماري باعث شده توجه به حرکت ،در معماري عصر حاضر
نيز امتداد یابد .این مقاله که منتج از پژوهشي با این عنوان است ،با هدف بازشناسي ویژگيهاي مادي و معنوي مفهوم
حرکت و تبيين کيفيت تجلي آن در آثار معماري تحليل مرکز علوم شانگهاي ،چين است .نتيجه آنکه حرکت در دو قالب
حرکت فيزیکي و حرکت معنایي در معماري این مجموعه قابلشناسایي است .حرکت فيزیکي با معيارهایي چون جابهجایي
در فضا و ایجاد حرکت در چشم و حرکت معنایي با تأثيرگذاري بر احساس مخاطب قابل تحليل است .این مفاهيم بهعنوان
معيارهاي طراحي در آثار تحليل شده نيز قابل مشاهده است و نوعي پيوستگي ميان مفهوم فيزیکي و معنایي حرکت در
آنها وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :حرکت ،تکامل فضا ،معماري ،مرکز علوم ،شانگهاي ،چين
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 -1مقدمه
در جهان خلقت همه چيز پویاست ،یا از حرکتي ظاهري بهره مند است و یا حرکتي دروني دارد .زمين حرکت مي کند ،درختان
رشد مي کنند ،نور و سایه به تناوب ظاهر و محو مي شوند ،و خود انسان که شاهد و ناظر همه اینهاست در معرض انواع تحوالت
مادي و معنوي است .هيچ چيز واقعي نيست که از حرکت گریزي داشته باشد .همين درک موقعيت هاي فضایي و مفاهيم گسترش
در بعد فضایي است که به شناخت زمان منجر ميشود .در واقع حرکت ترکيبي از فضا و زمان است .مينکوفسکي در کتاب اصل
نسبيت ميگوید« :هرگز مکان معيني را مگر در زمان معيني و زماني معين را مگر در مکاني معين ندیده است».
ما براي رسيدن به هدف خود به چند عامل طبيعي متکي هستيم .اول از همه چشم است که فضا را براي ما قابل رویت
ميسازد .دوم تداعي تجربه هاي گذشته است .یعني تکرار در گذر از مکاني به مکان دیگر از لحاظ حسي به دریافت ما از فضا و
کيفيت آن کمک مي کند .سوم  ،شناخت قوانين مادي حاکم بر ساختارهاي طبيعي است .این سه عامل با یکدیگر در دریافت فضا
نحوه حرکت در آن به انسان کمک مي کنند .بنابراین اهداف پژوهش شناسایي مفهوم حرکت در معماري و بيان کلي تجلي آن در
فضا تعریف کردید بر این مبنا تالش مي گردد به این پرسش ها پاسخ داده شود حرکت کردن معماري چه مشخصاتي دارد و این
حرکت ویژگيهایي دارد تجلي مفهوم حرکت در معماري چگونه بوده است براي پاسخ به این پرسش ها از روش مورد پژوهي و
استفاده از راهکارهاي ترکيبي استفاده گردید( .گروتر بورک)8811 ،
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 -2حرکت و عامل حرکت ریشه در خصلت بنیادین دید انسان
دریافت حرکت در معماري تا حد زیادي متأثر از تمایالت و آمادگي عاطفي و فکري انسان است .با این وجود ،عامل حرکت
ریشه در خصلت بنيادین دید انساني دارد .هر چشم حدود  801درجه از سطح افقي دید را مي پوشاند که از این مقدار 881 ،درجه
براي دید دو چشمي در دسترس است .در سطح عمودي ،این زاویه بایک چشم حدود  881درجه است که  01درجه آن در باالي
سطح دید چشم و  51درجه در پایين این سطح دید قرار گرفته است .در عين حال براي تمرکز بر روي یک نقطه و براي دیدن یک
شي ء در شرایط کامالً واضح ،زاویه دید فقط یک درجه است .بنابراین براي چشم ضروري است تا براي درک کليت یک شي ء و
شناحت جزئياتش بر روي اشيا حرکت کند .از این رو ،اگر بخواهيم چيزي را ببينيم باید به طور فعال به آن نگاه کنيم.
(پورجعفر )8818،احساس انساني این است که وقتي چشم در طول یک مسير منحني که به وسيله ضربه هاي موجي ،شکل خاصي
یافته است حرکت مي کند ،بخشي از جریان پيوسته فضا و حرکت در آن القا مي شود( .افشارنادري)8831 ،

 -3دریافت حرکت در معماری
رودلف آرنهایم یکي از معدود مفسران هنري است که معتقد است حرکت بصري را مي توان در حال وقوع در همه جهات دید
و این عمل به نحوه خواندن بنا توسط بيننده بستگي دارد .با وجود این ،آرنهایم مدعي است اشيایي که اندازه حقيقي شان کاهش
مي یابد ،مثل شاخه هاي درختان همواره از ریشه به طرف باال خوانده مي شوند .مفسران معماري براي حرکت و جریان حرکت در
فضا به اندازه شکل اهميت قائل اند .آنها این حس را دارند که یک اتاق فقط یک خروجي قابل رویت ،در دیواره اي دور به صورت
یک در وجود داشته باشد ،فضا به صورتي محصور و بسته دیده ميشود .در چنين فضایي حرکت محدود است و جریان فضایي نيز
به سختي قابل تداوم است .با این همه اگر تبادل فضایي در یک بنا به گونه اي باشد که این جریان بتواند خود را از حصار یک
چهار دیواري خارج کند ،آن گاه حرکت در درون معماري براي بيننده نيز مفهوم مي یابد .بدین ترتيب حتي وجود نظاره اي از وراي
درها یا پنجره هاي قابل قبول و رو به فضاهاي مجاور  ،باعث ایجاد یک تصویر سه بعدي از کل بنا در ذهن بيننده مي شود.
(گودرزي)8815 ،

 -4حرکت از دیدگاه فالسفه غرب
از روزگار باستان فالسفه و متفکران به دليل ماهيت خاص حرکت و دگرگوني توجه خاصي به آن داشته و نظریه هاي زیادي
در مورد ماهيت وجودي حرکت ارائه شده است .پارمنيدس و لوسيپوس از فيلسوفان یوناني قرن پنجم قبل از ميالد وقوع حرکت را
در جهان انگار مي گردند و زنون شاگرد پارمنيدس با دالیل زیادي امتناع وقوع حرکت را اثبات مي کرد(.سروش) 8831،
هر کليت که تحت تأثير فلسفه پویاي شرق قرار داشت جهان را در حال حرکت ميدید جمله مشهور این است دوباره شنا
کردن در رودخانه محال است حرکت از دیدگاه فالسفه غرب تعاریف مختلفي داشته در نظر افالطون حرکت یعني خروج جسم از
مسابقات یعني حال متحرک در هر لحظه مساوي با حال و در لحظه دیگر نيست .حرکت در نظر ارسطو یعني کمال اول در هر
چيزي از آن جهت که بالقوه از این کمال از دو جهت خالف سایر کمال هاست اول آنکه در هر مرحله از کمان متوجه کمالي باالتر
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است و دیگر اینکه در عين کمال داراي نقص و در عين فعليت آميخته به قوه است هنگاميکه متحرک به کمال نهایي برسد ساکن
مي گردد .تعریف فيثاغورث از حرکت نيز عبارت است غير است است( .مطهري) 8855 ،
در فيزیک حرکت تعاریف دیگري دارد از دیدگاه دکارت حرکت تنها مکاني و مادي است نقطه براي هيچ نوع دیگري از حرکت
قابل تصور نيست نقطه در نظر الوینس اینچ حقيقت همان نيرو است که در حرکت ظهور و استمرار پيدا ميکند نقطه سکون مطلق
هم در کار نيست نقطه ممکن نيست جسم از سکون دفعتاً به حرکت درآید نقطه از سکون حرکتي بينهایت خرد و نامحسوس از
پورجعفر و موسوي لر  )8818بنابراین مي توان نتيجه گرفت حرکت در عين داشتن معناي فيزیکي معناي دیگري نيز دارد.

 -5تعریف حرکت در لغت نامه

 -6حرکت در معماری
حرکت اصل همه تجربههاي فضایي است و درک فضا نيز متکي به حرکت است .همان طور که مي دانيم در جهان خلقت همه
چيز پویا و در حال تحول است؛ با حرکتي ظاهري و با حرکتي دروني( .رحيميان )8818
اگر حواس پنجگانه نباشد بازهم براي ما مالک اندازه گيري فضا و اشيا است .گذر ،دیدار و ...جملگي به ما امکان مي دهند تا
زیبایي هاي نهان را دریابيم و آنها را کشف کنيم( .فونمایس)8810 ،
معماري هنري سه بعدي است به این معنا که مي توان در آن داخل شد و با حرکت در آن جزئيات آن را درک کرد عنصر
زمان در معماري عاملي غير قابل جایگزین است در واقع حرکت ترکيبي از فضا و زمان است بدون تجربه بعد چهارم زماني که
براي کشف جزئيات فضا الزم است نمي توان درک درستي از فضا داشت .حرکت در معماري را مي توان به شکل سه خاصيت
فضایي مشاهده نمود.
الف -پویایي :فضایي را که القاء کننده حس حرکت فيزیکي جابجایي در فرد
باشد فضاي پویا ميگویيم .نظير آنچه در باغ ایراني مشاهده مي نمایيم.
ب -سياليت :فضایي که حرکت را براي چشم ایجاد مي کند نه جابجایي در
فضا را .در فضاي سيال این چشمهاي ناظر هستند که حرکت مي کنند و فضا را
درک مي نمایند نه پاهاي وي .هر فضاي پویایي سيال نيز مي باشد زیرا به
صورت ناخودآگاه حرکت چشم را نيز ایجاد مي نماید.
ج -مکث :در ابتدا ذکر شد هر حرکتي در ذات خود داراي سکون مي باشد و
آغاز و پایان هر حرکتي را سکون تشکيل ميدهد .در معماري نيز از این اصل
استفاده شده است .در صورت اعمال شدن هرگونه تغيير در حرکت و یا حالت آن،
فضایي به عنوان فضاي مکث در نظر گرفته شده است .وصل ،گذر و اوج در
فضاي معماري ،در قالب همين سه خاصيت یعني سکون ،پویایي ،سياليت شکل
شكل  –1انواع حرکت (مهدوی نژاد)1911 ،
مي گيرند.
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تعریف حرکت لغت نامه دهخدا ( 8833جلد  1150 5و )1155در تعریف حرکت مينویسد :حرکت یعني جنبش ،جنبيدن ،مقابل
سقوط ،آرام و آراميدن( .دهخدا )8833،لغت سيد جرجاني ميگوید حرکت اشتغال چيزي است پس از چيز .همچنين ميگوید :حرکت
خروج قوه از به فعل برسيل تدریج نقطه رفتن و ذهاب عمل و کار نقطه در این قطعنامه همچنين اقسام اي براي حرکت ذکر شده
است که برخي از آنها عبارتند از :دو نقطه حرکت اهتزازي (حرکت نوساني) .حرکت دودي (شبيه حرکت دود) در فضا حرکت دوري
(هر جزئي از اجزاي متحرک از جاي خود به جاي دیگر رود ليکن کل متحرک در جاي خود باقي بماند) .حرکت ذاتي حرکتي که
عروض آمبرزا تجسم است ،در مقابل حرکت ارزي حرکت عروسي حرکتي که عروض آن بر جسم به واسطه عروض بر جسم دیگر،
نقطه مانند فرد نشسته در کشتي در حال حرکت یک جسم مادي در معناي محدود بهرهاي از یک امتداد از حرکت تغيير مکان این
جز از محلي به من به دیگر از حرکت نياز به شکل ندارد برگ خصوصيتي از شيء متحرک است( .دیباج و سلطان زاده  .)8833پس
ميتوان گفت مفهوم حرکت مي تواند امري کامالً ملموس و عيني و یا محسوس و ذهني باشد.

 -7زمان و حرکت
هر حرکتي احتياج به زمان دارد .بدون زمان ما قادر به درک حرکت نيستيم .تصور ما از زمانهاي طوالني نيز محدود است.
مدت یک ساعت براي ما زماني است مشخص ،یک هفتهف یک ماه و یکسال را نيز ميتوانيم تصور کنيم .اما صد سال براي ما تنها
یک مفهوم ریاضي دارد و وقتي صحبت از ميليونها سال ميشود ،وانایي ادراک زمان کامالً از بين مي رود .ما نها مي دانيم که چنين
36

زمانهایي مدتهاي بسيار طوالني هستند اما اندازه آنها از تصور ما خارج است .دنياي پيرامون ما در طول زمانهاي بسيار زیاد به وجود
آمده است .حرکات زمين باعث بوجود آمدن دریاها و دریاچه ا شده و مانند آن .اگر با این مقياس نگاه کنيم محيطي که انسان در
ساختن آن نقشا داشته است خيلي جوان است و فقط چند هزارسال است .محيط زیست ما دائم نيز در حال تغيير است .چه محيط
طبيعي چه آنچه ساخته دست بشر است.این تغييرات ممکن است عيني باشد ،مثالً وقتي یک بلوک مسکوني را خراب ميکنند و یا
جنبه اراکي داشته باشد مثل دگرگوني هاي ناشي از تغييرات آب و هوا .به این ترتيب مي بينيم که زمان تبدیل به یک عامل موثر و
عمده در شناسایي محيط ميشود( .مهدوي نژاد)8810 ،

 -8حرکت ناشی از نیروهای محیطی
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تعادل یا توازن در درون یک ترکيب پيچيده از نيروهاي متقابل از
ميان حرکت ریتميک و نوساني مي تواند بدست آید در حالي که
ایستایي( )staticبر یک زمان ساکن داللت مي کند  .معماري براي
باقي ماندن در حال حاضر باید ایستا باشد در حالي که در حقيقت
چنين نسبت تفاوت این دو در زمان است و معماري ایستا بدون زمان
تصور شده در حالي که معماري متعادل و پا بر جا باید در یک روش
بر پایه زمان طراحي شود .در تمام طول تاریخ عالقه به حرکت به
صرت فرم هاي ایستا در نقشه ها خالصه شده و محسوس بوده است
بنابراین نواحي شهري و حرکت هاي شهري هم به عنوان طرح هاي
ثابت و مکث شده شناخته شده و مورد کاربرد قرار مي گرفتند.
(مهدوي نژاد ،ناگهاني)8801 ،

شكل  –2عوامل حرکت (مهدوی نژاد،ناگهانی)1911 ،

 -9زمان فرزند حرکت
هيچ از اشياء ثابت نيستند و هستي هر ماده اي که گذر مستمر هستند زمان ایجاد مي کند و حوادث زمان را بوجود مي آورد و
این دو را هرگز نمي توان از هم جدا کرد .هرمان ميتکوسکي فضا و زمان را به صورت زیر تعریف کرد  :فضا به تنهایي و زمان به
تنهایي محکوم به نيستي است و تنها و حتي از این دو حيات آن ها را ميسر مي سازد.
زیگفرد کيدئون در کتاب فضا – زمان معماري مسير فضا در طول تاریخ را به  8دسته تقسيم مي کند.
 -8تصویر فضایي که معنایش ترکيب اجسام ساختمان هاي مختلف با یکدیگر است  .به نظر مي رسد که ناظر براي درک
کليتي از موضوع باید حرکتي پيرامون جسم داشته باشد مانند اهرام مصر.
 -1توجه به فضاي داخلي ساختمان ها و مسئله طاق زدن در این مرحله با پيدایش پرسپکتيو ،حرکت در فضاي داخلي را بوجود
آورده و در این راستا به معماري داخلي اهميت بيشتري داده شد و سعي در بوجود آوردن فضاهایي با ادراکات حسي مختلف شد.
 -8توجه به فضاي داخلي و دوباره اهميت دادن به حجم در شکل دادن به فضاي خارجي  .و این مسئله باعث مطرح شدن
زاویه دید شد که در معماري عمدتاً در انتخاب زاویه نگریستن به ساختمان ها از نقطه نظر درک فضا متجلي مي گردد( .معماریان،
)8815

 -11فضا و زمان در معماری
فضا عنصر اساسي معماري است .حتي نقشه هاي طراحي شده یک معماري نمي تواند حس فضایي قابل لمس در یک
معماري کامل را به بيننده القا کند .در واقع معماري  ،اندازه و مقياس طول و عرض و ارتفاع عناصر ساختاري آن نيست ،بلکه
فضایي است که این عناصر محاط مي کند و انسان را قادر مي سازد تا در آن زندگي و حرکت کند .حتي عناصري مثل ریتم،
مقياس ،توازن و ایستایي نيز تا وقتي که آنها را به یک واقعيت غير قابل اجتناب یعني فضا مرتبط نسازیم ،مفاهيمي گنگ و نارسا
خواهند بود( .قبادیان)8808 ،
 -11موزه ،افالک نما ،مرکز علوم
شانگهاي ،چين ،معماران ،Ennead Architects :مساحت 80111 :متر مربع ،سال ،1118 :معمار اصلي :توماس ونگ .این
موزه تاریخي جدید که توسط گروه  Enneadطراحي شده است ،تجربه اي همه جانبه ایجاد ميکند که بازدیدکنندگان را درگير
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مستقيم با پدیده هاي نجومي واقعي مي کند .از طریق مقياس ،فرم ،و دستکاري نور ،ساختمان آگاهي از رابطه اساسي ما با خورشيد
و حرکت مداري زمين را افزایش مي دهد .با مساحت  011111فوت مربع ،شعبه جدید نجومي موزه علم و فناوري شانگهاي
بزرگترین موزه در سراسر جهان خواهد بود که صرفاً به مطالعه نجوم اختصاص دارد.در ادامه اشکال  8تا  1درمورد روند طرح و ایده
هاي اوليه و مدارک طراحي ارایه شده در این زمينه است.
توماس جي وونگ ،از گروه طراحي ،گفت« :در ساخت این ساختمان ،ما ميخواستيم مکاني ایجاد کنيم که در آن مأموریت
سازماني کامالً با معماري که خود در حال آموزش است درآميخته باشد و در برخي از اصول اساسي شکلگيري شود که جهان ما
را شکل ميدهند .در  .Ennead Architectsایده بزرگ موزه نجوم شانگهاي این بود که تجربه اي دروني از موضوع را در
طراحي القا کند .نوجه ویژه به مفهوم حرکت ،حتي قبل از ورود به ساختمان آن را ارائه دهد .و در پایان بازدید شما ،این لحظه اوج
مستقيم با آسمان است که توسط معماري قاب شده و پشتيباني مي شود)www.evolo.ir( .
برنده مسابقه بين المللي طراحي در سال  Ennead ،1180یک طرح بلندپروازانه از لحاظ معماري ارائه کرد  -بدون خطوط مستقيم
یا زوایاي راست ،که هندسه جهان و انرژي پویا حرکت آسماني را منعکس مي کند .وونگ از «مسئله سه بدنه» کالسيک در
فيزیک الهام گرفت و به دنبال طراحي هاي پيچيده طراحي شده توسط جاذبه گرانشي اجسام متعدد در منظومه هاي خورشيدي بود.
این در نوارهاي معماري پيچ در پيچ نماي موزه منعکس شده است .پوشش ساختمان مجموعه اي از مسيرهاي قوس دار را دنبال
مي کند که به وضوح تحت تأثير کشش گرانشي قرار دارند :قلب دهليز مرکزي ،حرکت رو به جلو در ورودي ،و کره سياره مانندي
که تئاتر افالک نما را در بر گرفته است .موزه و هر یک از سه جزء اصلي معماري که طراحي را تعریف ميکنند .به عنوان ابزارهاي
نجومي فعال عمل ميکنند ،خورشيد ،ماه و ستارهها را ردیابي ميکنند Oculus .که در باالي ورودي اصلي موزه معلق است ،گذر
زمان را با ردیابي دایره اي از نور خورشيد روي زمين در سراسر ميدان ورودي و استخر بازتابي نشان مي دهد .در ظهر در زمان
انقالب تابستاني ،یک دایره کامل وجود دارد که با یک سکوي مدور در ميدان ورودي موزه همسو مي شود..یک ساعت واقعي در
ميدان مرکزي مجموعه ایجاد مي کند. (http://www.caoi.ir/fa/(.
بخش اسفر سالن تئاتر افالک نما را در خود جاي داده است که نيمه غوطه ور در ساختمان است .با پشتيباني حداقل قابل مشاهده،
توهم بي وزني یا ضد جاذبه را برمي انگيزد شکل کروي خالص به اشکال اوليه در جهان ما اشاره مي کند و مانند جهتي که از
موقعيت خود نسبت به خورشيد یا ماه مي گيریم ،به یک نقطه مرجع هميشه حاضر براي بازدید کننده تبدیل مي شود .کره شکل
خود را نه تنها از الزامات عنصر برنامهاي که در خود دارد ،بلکه به عنوان تجلي انتزاعي یک شکل آسماني اوليه ميگيرد .این کره
که در صفحه پشت بام بال پایيني موزه جاسازي شده است ،گویي از افق محدود به زمين بيرون ميآید ،به تدریج نمایان ميشود،
وقتي که فرد ساختمان را ميچرخاند ،این درام به گونهاي آشکار ميشود که انگار از یکي از قمرهایش به سيارهاي نزدیک
ميشویم .به بازدیدکنندگان اجازه مي دهد تا آن را به عنوان یک توده بي وزن از پایين تجربه کنند)www.archdaily.ir( .
محوطه موزه که در یک منطقه سبز گسترده قرار دارد ،شامل مجموعهاي از ساختمانها و برنامهها از جمله نمایشگاههاي موقت و
دائمي ،یک تلسکوپ خورشيدي  31فوتي ،یک رصدخانه ،یک افالکنماي نوري ،یک مرکز آموزشي و تحقيقاتي ،و یک تئاتر
آسمان دیجيتال است .برنامه نویسي در موزه شامل محيط هاي غوطه ور ،مصنوعات و ابزار اکتشاف فضا و نمایشگاه هاي آموزشي
خواهد بود)www.Arel.ir( .
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 -12نتیجهگیری
در نگاه اول معماري با حرت ارتباطي ندارد ،ساختمانها ایستا و غير متحرکند و به همين دليل آنها را اموال غير منقول ميناميم.
حرکت از زماني که پيکاسو به ذهنش خطور کرد ،چيز تازهاي در نقاشيهایش بيافزاید و با الهام از امپرسيونيسم ،کوبيسم بوجود آمد.
به دنبال آن سبکهاي مختلف نقاشي (پوریسم ،فتوریسم و  )...بوجود آمدند ،این مفاهيم تنها در نقاشي ادامه نداشت .امبرتو بوجوني
حرکت را در پيکرهي خور به نمایش گذاشت و به دنبال آن معماري در آثار خود حرکت را نشانداد .معماري از بيننده انتظار حرکت
دارد .حرکت در معماري یعني راه رفتن در ميان دیوارها ،ستونها ،سقفها و سایر عناصر بصري و ایجاد خيال در ذهن .هدف ازحرکت
ایجاد خيال در ذهن بيننده است .صورت ظاهري اصل حرکت ،در عواملي چون پيوستگي ،تداوم ،نواخت یا ریتم در زمان ،تکرار،
هندسه ،سلسله مراتب و ...تجلي مينماید .حرکت در دو قالب حرکت فيزیکي و حرکت معنایي بحث شده است .حرکت فيزیکي با
معيارهایي چون جابجایي در فضا و ایجاد حرکت در چشم و حرکت معنایي با تأثيرگذاري بر احساس مخاطب قابل تحليل است.
ميتوان گفت که پروژه افالک نماي شاهگهاي چين به درستي مفوم حرکت را در کل مجموعه به نمایش گذاشته است .در
معماري بدون پویایي ،سياليت و مکث (سکون) حرکت معنایي نخواهد داشت از این رو این مقاله بر آن بودیم که تا جنبه هاي
مختلف حس حرکت و سياليت را در عناصر مختلف بررسي نماید و ناگفته نماند این حس از طریق عناصر بصري و نحوه ي
قرارگيري آن در معماري توسط معمار طراحي ميشود به بيننده القاء خواهد شد.
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