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چکـیده
دستیابی به پیشرفتهای ملی نیازمند داشتن تصویر بزرگ از آینده است .به گفته حضرت علی(ع)«:آنکه به استقبال آینده
میرود ،بیناترین است» زیرا آیندهپژوهی ،تصویرهای آینده(ایدهها ،دغدغهها ،امیدها ،باورها و عالقهشان را نسبت به آینده)
را محک زده و شفاف میسازد تا کیفیت تصمیمهایی که برای آینده میگیرند ،بهبود یابد .اندیشیدن به آینده به خصوص
برای دانشجویان امروز که زندگی و حرفهشان در آینده میباشد ،بسیار ضروری است .زندگی جدید ،هم برای خانه و هم
برای شهر ،طرحی نو میطلبد و انتظاری دیگر دارد؛ به همین خاطر معماری در بطن وجودی (دیسیپلین رفتاری) خویش
نوعی از نگرش به آینده را در خود دارا میباشد .مشکل معماری امروز ،عدم درکِ واقعیتهای جدید است؛ درک
واقعیتهایِ امروز ،مسیر حرکت به سوی آینده میباشد .مباحث در زمینهیِ «آیندهپژوهی در معماری» بسیار ضعیف بوده
است؛ اما برنامهریزی شهری ،مسکن و سالمت مستلزم توجه به نسل آینده است .با در نظر گرفتن اهمیت «مسکن» در
آیندهیِ شهرنشینی با توجه به رشد جمعیت و تغییرات اقلیمی که مشکالت بسیاری برای شهرهای مختلف کشورمان به
وجود آورده است ،نیاز به تحلیل و تبیین رویکردهای آیندهنگارانه در حوزه مسکن احساس میشود .از این رو ،هدف این
مقاله ابتدا شناخت جامع نسبت به آیندهپژوهی و آیندهنگاری به عنوان یک حوزه میانرشتهای صورت گرفته ،سپس با
تبیین رابطه میان معماری و آیندهپژوهی ،رویکردهای آیندهپژوهانه در حوزه مسکن تحلیل و در قالب یک مدل مرکزی-
شعاعی «مسکن آینده» ،مدلسازی شدهاست.

واژگـان کلـیدی :یندهپژوهی ،آیندهنگاری ،سطوح آیندهپژوهی در معماری ،مسکن آینده (رویکردهای آینده در مسکن).

 -1دانشجوی دکتری معماری(نویسنده مسئول) ،گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی،
تهران ،ایرانSt_e_khasmafkan@azad.ac.ir .
 -2استادیار گروه معماری ،دانشکده فنی و مهندسی ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمشهر ،ایران.
 -3استادیار گروه معماری ،دانشکده فنی و مهندسی ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمشهر ،ایران.
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 -1مقدمه
«آنکه به استقبال آینده میرود ،بیناترین است» .امام علی(ع)

سال هشتم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1041جلد یک

دستیابی به پیشرفتهای ملی نیازمند داشتن تصویر بزرگ از آینده است .تصویرپردازی در خصوص آینده ،نیازمند خودشناسی،
محیطشناسی و استعدادیابی است(حسینیمقدم .)0031 ،آمادگی برای مواجهه با آینده در دنیایی که به سرعت در حال تغییر و تحول
بوده ،از ملزومات هر ملتی است؛ آینده شامل عناصر غیرمحتمل است ،بنابراین انسانها باید برای آینده و مواجهه با عدم
قطعیتهای آن آماده باشند( .)Bell, 2003: 1برای موفقیت در آینده ،به شناخت بیشتری راجع به تغییر احتمالی جهان نیاز
داریم()Cornish et al., 1996؛ همانگونه که جهان به سوی قرن  20و فراتر از آن پیش میرود ،تمرین و ایده در معماری،
تغییرات چشمگیری را تجربه خواهد کرد .رشد جمعیت ،انقالب دانش و اطالعات ،تغییر واقعیات فرهنگی و اجتماعی ،جهانیسازی
اقتصاد ،طغیان تکنولوژیها و مصالح نو ،افزایش آگاهیها و هشدارهای محیطی ،فشار شهرنشینی و مهاجرت و  ، ...چالشهای
بیسابقهای را برای زندگی و حرفه ما مطرح میکند .کنار آمدن با این واقعیت جدید و قریبالوقوع ،نیاز به مجموعه بسیار متفاوت و
بیسابقهای از مهارتهای اجتماعی ،حرفهای و شخصی دارد و آنچه که توسط فرهنگ سنتی به ما رسیده است ،برای مواجهه با
مسائل جدید ناکافی مینماید .منظور از تدارک دیدن زمینهیِ ورود به آینده ،توسعه یک فهم و خط مشی انتقادی نسبت به وقایع و
موضوعات میباشد که به احتمال قوی ،روی جامعه ،معماری و خودمان در سالهای بعد تأثیر میگذارد(گرجیمهلبانی:0033 ،
 .)220آیندهپژوهی به عنوان پدیدهای رو به گسترش در جامعهیِ کنونی ،حوزهای میانرشتهای محسوب میشود و به دنبال درک
آن چیزی است که احتمال وقوع یا تغییر دارد(واعظی و قوام .)12 :0030 ،آیندهپژوهی ،تصویرهای آینده(ایدهها ،دغدغهها ،امیدها،
باورها و عالیقهشان را نسبت به آینده) را محک زده و شفاف میسازد تا کیفیت تصمیمهایی که برای آینده میگیرند ،بهبود
یابد(کشاورز .)61 :0031 ،مالحظات اولیهی شکلگیری رویکردهای آیندهنگارانه در حوزه مسکن عبارت از تغییرات اقتصادی و
جمعیتی بودند که بسیاری از مفاهیم ذاتی طراحی سنتی و بازاریابی مسکن را منسوخ کردهاند .یکی از ویژگیهای متمایزکنندهی
اساسی خانههای آینده ،افزودن تنوع برای خریداران آینده در نوع خرید و «کمیت» خانهای خواهد بود که در حال حاضر بدان نیاز
دارند(فریدمن .)206 -200 :0031 ،از همین رو در این پژوهش ،سعی بر این است که ابتدا شناخت جامع نسبت به آیندهپژوهی و
آیندهنگاری به عنوان یک حوزه میانرشتهای صورت گرفته ،سپس با تبیین رابطه میان معماری و آیندهپژوهی ،رویکردهای
آیندهنگارانه در حوزه مسکن تحلیل شود .در پایان نیز تمامی رویکردهای «مسکن آینده» در قالب یک مدل مرکزی -شعاعی،
مدلسازی شده است.

 -2پرسشهای تحقیق
 )0تعریف و پیشینه آیندهنگاری چیست؟  )2با توجه به پیشینه ،انواع و سطوح مختلف در این حوزه ،تفاوت بین «آیندهنگاری»
و «آیندهپژوهی» در چیست؟  )0ارتباط میان معماری و آیندهپژوهی چگونه است و در حوزهیِ مسکن ،در چه زمینههایی میتوان
پژوهش نمود؟

 -3روش تحقیق
اساس پژوهش را میتوان در قالب دو مرحله بیان نمود :الف)روش فراتحلیل :فراتحلیل یکی از روشهای توصیفی است که
با ارزیابی تحقیقات انجام شده ،به ترکیب و یکپارچهسازی نتایج آنها میپردازد(صدیق 13 :0013 ،به نقل از شریفشهیدی و
همکاران .)0031 ،در این راستا ،با بررسی ادبیات تحقیق در زمینهیِ آیندهنگاری و آیندهپژوهی ،مورد ارزیابی قرار میگیرند.
ب)روش توصیفی -تحلیلی :در بخش دوم پژوهش سعی میشود تا رابطه بین آیندهپژوهی و معماری مورد بررسی قرار گرفته و
سپس در حوزه مسکن رویکردهای مرتبط با آیندهپژوهی ارائه میشود.

 -4مبانی نظری تحقیق
توانایی نگاه به آینده از همان بدو تولد در انسان شکل میگیرد .نوزاد با نخستین گریه که همراه با عکسالعمل دیگران است،
پیشبینی آینده را فرا میگیرد .هر چند که این پیشبینی ،زمانی بیش از چند لحظه ورای زمان حال را دربرنمیگیرد اما با رشد
ی
انسان عمق نگاه به آینده افزایش مییابد(پدرام .)6 :0033 ،در طول تاریخ ،تمام روشهای پیشگویی با شیوههای گوناگون در پ ِ
ترسیم و تصویرسازی آینده بودهاند و مهمترین راههای کسب معرفت پیرامون آینده از دیرباز مشتمل بر ستارهبینی(،)Astrology
پیشگویی()Prophecyو پیشنگری( )Predictionبوده است(قربانی .)11 :0036 ،در همه ادیان به ویژه دینهای الهی ،آیندهشناسی از
جایگاه خاصی برخوردار است .هر آیین و مذهبی ،آیندههای روشن برای پیروانش ترسیم کرده و بهرهمندی از آن را به ایشان وعده
داده است .مطالعه در سیر تمدن بشری نشان میدهد که بذر آیندهنگری در ابتدا توسط انبیای الهی با تأکید بر معارف و آموزههای
دینی از یکسو و عامه مردم از سوی دیگر انجام شده است .در حقیقت حرکت آیندهنگری در دو فضای کامال مجزای الهی و
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بشری صورت گرفتهاست؛ در واقع ،آنچه از آینده میدانیم یا در پیِ اندیشیدن انسان ،فارغ از منظر الهی حاصل شده است و یا از
طریق خداوند بر بشر ،نازل شده است(کشاورز ترک .)61 -61 :0031 ،به عنوان نمونه در جهانبینی اسالمی ،آینده انسان به دنیا
محدود نیست؛ آیندهای دیگر در ادامه زندگی دنیایی جریان یافته است که کیفیت زندگی در آن ،وابستگی تمام به زندگی دنیا دارد
ولی به تعبیر پیامبر گرامی اسالم(ص) در عالم آخرت تجلی و بروز کامل مییابد(محمدی .)211 :0031 ،قرآن چشماندازی
خیرهکننده از آینده ارائه میدهد که در آن ،از انسانهای مطلوب به «متوسمین» تعبیر فرموده است«:إنَّ فی ذلک آلیات
لِلمتوسمین(قرآنکریم ،حجر»)16 :؛ در حقیقت ،میتوان گفت که با توجه به ویژگیهایی که در آیات و روایات برای متوسمین ذکر
شده ،این گروه در حقیقت ،همان آیندهپژوهان هستند(واعظی و قوام .)10 :0030 ،در جهانبینی اسالمی ،آینده و علم به آن ،از
علوم غیبی محسوب میشود که جز خداوند کسی بر آن احاطه ندارد(قرآنکریم ،نمل)16 :؛ این به معنای تأیید جبر در سرنوشت
انسان و جامعه یا عدمبرنامهریزی برای آینده نیست ،بلکه خداوند ،مواهب آسمان و زمین را مسخر انسان نموده (قرآنکریم ،لقمان:
 )21و او نیز باید با به کارگیری عقل ،نبوغ و دانش ،از آنها در راه تغییر وضعیت فعلی و ساخت آیندهیِ بهتر بهرهبرداری کند(واعظی
و قوام.)30 -31 :0030 ،
جدول -1پیشینه تکنیکها و روشهای آیندهپژوهی دینی(اقتباس از علویان و جلودار)1131 ،

تحلیل گذشته،
چراغ راه برای
آیندهپژوهی

نگاه به آینده در بسترهایی شکل میگیرد
که دارای ظرفیتهای مختلف میباشد.
آگاهی از این ظرفیتها و توانمندیها
جهت برنامهریزی ،نیازمند مطالعهی
گذشته است تا با بصیرت کامل و
واقعبینانه برای آینده تصمیمسازی صورت
گیرد.

سیره
معصومین(ع) به
عنوان منبع
آیندهپژوهی

بهرهگیری از
رؤیاهای صادقه
در آیندهپژوهی

کالم ،روش و سیره معصومین (ع) به
عنوان یکی از ذخایر عظیم شناخت آینده
با توجه به اتصال آنان به منبع عظیم وحی
و علم غیب ،ویژگی خاصی را به
آیندهپژوهی دینی داده است .در کالم
معصومین (ع) به صراحت بیان شده است
که آنان برخوردار از ذخایر علم الهی بوده و
میتوان از آن بهرههای فراوان برد.
در آیات گوناگون قرآن کریم رویاهای
صادقهای که از سوی اولیای الهی واقع
شده و در آینده نیز محقق گردیده خبر داده
است.

 «وَ اَودَعتَهُ عِلمَ ما کانَ وَ ما یَکُونُ اِلی أنقِضا ِء خَلقِکَ :و همانا (خداوند) علم گذشته وعلم آینده را تا پایان خلقت در اختیار پیامبر (ص) به ودیعت گذشته است (ابن طاووس،
0013ق ،ج.)236 :0
 امام علی(ع) میفرمایند«:اَیَّها النّاس سَلُونی قَبلَ اَن تَفقِدُونی فَألَنَا بِطُرُقِ السَّماء اَعلَ ّممِنّی بِطُرُقِ االَرضِ :...ای مردم پیش از آن که مرا نیابید از من بپرسید ،پس من راههای
آسمان را بهتر از راههای زمین میشناسم(نهجالبالغه ،خطبه .»)033
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تکنیکها

تعریف

قرآن کریم  /روایات
ض فَانظُرُوا کَیفَ کانَ عاقِبهُ الَّذینَ مِن قَبلُ کانَ اَکثَرُهُم مُشرکین:
 «قُل سیروُا فیالَار ِبگو ،در زمین سیر کنید پس بنگرید عاقبت کسانی که قبل از شما (زندگی میکردند و)
بیشترشان مشرک بودند چگونه بود؟(قرآنکریم،روم»)02:
 امام علی(ع) در وصیت خویش به امام حسن (عَلَیهِالسَّالم) میفرمایند«:فرزندم،هرچند من به اندازهی همهی کسانی که پیش از من بودهاند ،نزیستهام اما در کارهای
آنان نظر کردهام و در اخبار آنها اندیشیدهام و در آثارشان سیر کردهام ،چندان که همچون
یکی از آنان شدهام و بلکه آن سان بر کارهایشان آگاهی یافتم ،که گویی با اولین و
آخرین آنها زندگی کردهام(نهجالبالغه ،نامه .)00دقّت در گذشته پیروزی و ظفر را در
آینده و برنامهریزیها در پی خواهد داشت ،از این رو باید با چراغ گذشته ،آینده دیده شود.

«وَ کَذلِکَ یَجتَبیکَ رَبُّکَ و یُعَلِّمُکَ مِن تَاویل الاَحادِیث و یُتِمُّ نِعمَتَهُ عَلَیکَ و عَلی اَن
یَعقُوبَ :...و این گونه پروردگارت تو را برمیگزیند و از تعبیر خوابها (و سرانجام امور) تو
را آگاه میسازد و نعمتش را بر تو و خاندان یعقوب تمام میکند(...قرآنکریم ،یوسف.»)1 :

طالعبینی و غیبگویی ،شواهدی بر این مدعا هستند که انسان از گذشتههای دور به آینده توجه داشته است .با گذر زمان این
تالشها زمینهساز شکلگیری نهضت مدرن آیندهگرایی شدند .شروع آیندهپژوهی به عنوان محصول مدرن این نهضت در ابتدای
قرن بیستم در اندیشههای دانشمندانی چون ولز و آگبرن صورت گرفت ،یعنی زمانی که بشر به این نتیجه رسید که علوم طبیعی
برای هر مسأله راهحلی خواهد یافت و حرکت عالمانهتر در عرصهی آیندهپژوهی از اوایل دههی بیستم آغاز گردید و پیشران
توسعهی آن تجربیات دو جنگجهانی اول و دوم بود .مطالعات این حوزه در طی دههیِ  11میالدی با تأسیس مجامع معتبر
ی
آیندهپژوهی وارد عرصهی جدیدی گردید(قربانی .)13 -11 :0036 ،به گونهای که در دهه  0301میالدی نخستین پروژه ِ
پیشبینی با موضوع فناوریهای آینده به شکلی موفقیتآمیز انجام شد .در این پروژه ظهور بسیاری از فناوریها مانند :الکترونیک و
لیزر پیشبینی شده بود اما دانش آیندهپژوهی به شکل امروزی آن ،پس از پایان جنگ جهانی دوم در اندیشگاه رند( )Randنیروی
هوایی ایاالت متحده شکل گرفت .این اندیشگاه با توجه به رشد سرسامآور سرعت تغییرات در حوزههای مختلف که در پی توسعه
روزافزون علم و فناوری پدید آمده بود به آیندهپژوهی به عنوان ابزاری برای جلوگیری از غافلگیری در برابر این تهدید روی آورد .در
این اندیشگاه مبانی نظری ،اصول موضوعه و روشهای علمی این دانش توسعه یافت ،و این دانش به یک رشتهیِ علمی و
دانشگاهی مبدل گشت .دیری نپایید که اهمیت آیندهپژوهی در تحقق اهداف نظامی امریکا موجب شد که اندیشگاه رند از نیروی
هوایی به پنتاگون منتقل گردد .از دههیِ  0311میالدی پروژههای غیرنظامی نیز در دستور کار رند قرار گرفت .در پی این امر،
اندیشگاه رند از حالت یک مؤسسهیِ نظامی خارج و به بازوی تفکر کاخ سفید مبدل گشت .با این اتفاق در دانشگاههای مختلف
رشتهیِ آیندهپژوهی راهاندازی شد و دانش مدرن آیندهپژوهی در خدمت اهداف غیرنظامی قرار گرفت .از آن زمان تاکنون به طور
3

روزافزونی این دانش نقش پررنگتری در زندگی بشر پیدا کرده و هر روز با اقبال بیشتری از سوی دولتها ،سازمانها و گروههای
مختلف جامعه روبهرو میشود (پدرام.)1 :0033 ،
جدول -2پیشینه انگارههای اندیشمندان در ارتباط با «آیندهپژوهی»(اقتباس از فتحی و همکاران)1131 ،
دیدگاه

انگارهپردازان
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سال هشتم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1041جلد یک

جورجیو
بل
استاکلبرگ و
مکداول

«آیندهپژوهی» یک ظرفیت عام است که فرد را قادر میسازد تا در باب آینده بیندیشد و احتماالت آینده را «بررسی ،مدلسازی و خلق»
کرده و در مقابلش نشان دهد( .)Slaughter, 2014آیندهپژوهی در اواخر قرن  21در نتیجه بستر تاریخی جدیدی که توسط مدرنیته ایجاد
شد ،به وجود آمد .دو عامل در نگاه انسان به آینده از قدیماالیام مؤثر بوده است :اولی احتیاط انسان نسبت به مخاطرات آینده که تمایل به
اجتناب از آنها داشت و دومی ،نیز تمایل و آرزوهای انسان نسبت به ایجاد دنیای آرمانی بود(.)Slaughter, 2002: 349-350
«آیندهپژوهی» فرآیندی سیستماتیک ،مشارکتی و گردآورنده ادراکات آینده است که چشماندازی میانمدت تا بلندمدت را با هدف اتخاذ
تصمیمات روزآمد و بسیج اقدامات مشترک بنا میسازد(.)Slaughter, 2014
«آیندهپژوهی» فرآیند سازماندهی شده و هدفمندی است که انتظارات بازیگران مختلف در مورد فناوری را با هم جمع کرده و چشماندازهای
استراتژیک در مورد آینده را تدوین میکند تا حامی توسعه اقتصادی و اجتماعی گسترده گردد(.)Kaku, 2011
«آیندهپژوهی» توصیف مجموعهای از رهیافتها برای بهبود شیوههای تصمیمگیری و تصمیمسازی شامل تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر
تغییرات جهت توسعه چشمانداز استراتژیک و پیشبینی هوشمند است(.)Loveridage, 2009
«آیندهپژوهی» ابزاری سیستماتیک برای ارزیابی ان دسته از پیشرفتهای علمی و فناورانه است که میتوانند تأثیرات بسیار شدیدی بر
رقابت صنعتی ،خلق ثروت و کیفیت زندگی داشته باشند(.)Kelliher & Daragh, 2015
تفاوت مطالعه آینده در عصر مدرن با گذشته در آن است که امروزه آیندهپژوهی وابسته به خرافه ،جادو و نیروهای فراطبیعی نیست .آنچه
امروزه «آیندهپژوهی» نامیده میشود از تحقیق در عملیات ،برنامهریزی ملی ،مطالعات آینده ،تحلیل سیستمی ،تحلیل تصمیمگیری و
مطالعات سیاستگذاری حاصل شده است(.)Bell, 2003: 5-6
آینده پژوهی شامل احتمال نگرش به آینده در سطوح مختلف به منظور درک بهتر تغییرات بین انسان ،جامعه و محیط آنها است .برخی از
تئوریها نیز از جمله :نظریه معنابخشی ،نظریه ترکیبی و ساختارگرایی اجتماعی در روششناسیهای آیندهپژوهی درگیر
هستند(.)Stackelberg & McDowell, 2015: 27

ی کشور در افق  0010که
در ایران سابقهیِ آیندهنگری به برنامههای پنج سالهیِ کشور برمیگردد و سند چشمانداز توسعه ِ
آینده را نشانه گرفته است اولین سند تفکر استراتژیک و آیندهنگارانه ایران است که بر اساس آن محورهای توسعهیِ کشور در
بخشهای مختلف طراحی و تدوین شده و با انجام تقسیم کار منطقهای ،هر کدام از استانهای کشور عهدهدار مسئولیتهای
متناسب با قابلیتهای خود جهت تحقق آیندهیِ مطلوب کشور گشتهاند(پورمحمدی و همکاران .)03 :0033 ،تاکنون سازمانهای
مختلف خصوصی و دولتی در کشور اقدام به فعالیت در حوزهیِ آیندهپژوهی نمودهاند .که از جمله مهمترین آنها میتوان به
اندیشکدهیِ صنعت و فناوری(آصف) ،مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوری دفاعی ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مؤسسه عالی
آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی اشاره کرد .این مجموعهها با یاری یکدیگر اقدام به شکلدهی انجمن آیندهنگری ایران
ی
نیز نمودهاند اما تاکنون به دالیل متعدد از جمله عدم ایجاد زیرساختهای فکری و فرهنگی مورد نیاز در سطح جامعه هیچ پروژه ِ
مطرحی انجام نشده است(پدرام.)02 :0033 ،

 -1-4واژهشناسی «آیندهپژوهی»
آیندهپژوهی معادل لغت التین « »Futures Studyاست .از کلمهیِ جمع « »Futuresبه این دلیل استفاده شده است که با
بهرهگیری از طیف وسیعی از متدولوژیها و به جای تصور «فقط یک آینده» ،به گمانهزنیهای سیستماتیک و خردورزانه ،در مورد
نه فقط «یک آینده» بلکه «چندین آینده متصور» مبادرت میشود(اسالتر .)22 :0031 ،امروزه در مطالعات مربوط به آینده ،واژگان
بسیاری را به کار میبرند ،واژگان مطرحی همچون «آیندهپژوهی»« ،آیندهاندیشی»« ،قلمرو آینده»« ،پیشبینی»« ،آیندهنگاری» و
«آیندهشناسی»؛ اما هر یک از این واژگان وابسته و برآمده از تئوریها و پیشفرضهایی بسیاریاند و از روشهایی خاص بهره
میبرند .شاید بتوان «آیندهپژوهی» را نام مادر این اصطالحات دانست(ناظمی 13 :0036 ،به نقل از پورمحمدی و همکاران.)0033 ،

 -2-4تعریف «آیندهپژوهی»
هدف اصلی این دانش کشف یا ابداع ،امتحان ،ارزیابی و پیشنهاد آیندههای ممکن ،محتمل و مرجح به منظور شکلگیری
آیندهای مطلوب است .آیندهپژوهان میخواهند بدانند«:چه آیندههایی میتوانند رخ دهند(ممکن)؛ چه آیندههایی با احتمال بیشتری
شکل میگیرند(محتمل)؛ و چه آیندههایی باید برپا شوند(مرجح)» .آیندهپژوهان در تالش هستند که تصاویری بدیل و نو از آینده
خلق نمایند ،تصاویری از اکتشافات و چشماندازهای ممکن ،نتایج بررسیهای نظاممند آیندههای محتمل و ارزیابیهای باعظمت و
مرجح از آینده .آیندهپژوهان برای مطالعهیِ آینده از سه رویکرد بهره میگیرند :رویکرد تحلیلی(چه آیندههایی را میتوان ساخت؟)؛
رویکرد تجویزی یا هنجاری(چه آیندهای را باید ساخت؟)؛ رویکرد تصویرپردازی(آینده چگونه است؟) و از این طریق آیندهپژوهان
0

عوامل و فرآیندهای تغییر در حوزههای گوناگون مانند :سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ و اجتماع را به منظور تحلیل ،طراحی و مهندسی
آینده شناسایی مینمایند .همچنین آیندهپژوهی کشف فرصتها ،افزایش امید به آینده ،وفاق ملی و تعمیق آیندهآگاهی در سطح
جامعه را نیز در پی دارد(پدرام.)1 :0033 ،
جدول -1روشهای آیندهپژوهی(اقتباس از پدرام)1133 ،
روش
توفان فکری
(هماندیشی)
تحلیل
پایش

روند02

روندها00

برونیابی
روندها00

نظرخواهی و
مشاوره

رایانهای
تحلیل تاریخی

سناریوسازی

از این روش برای کشف روندها و شناسایی فرصتها ،چالشها و ریسکهای اینده میتوان استفاده کرد
مطالعهیِ یک روند مشخص به منظور کشف ماهیت ،علل پیدایش ،سرعت توسعه و پیامدهای بالقوهیِ آن.
روندهایی که در یک جامعه یا یک بخش یا یک صنعت اهمیت دارد ،باید به دقت پایش شوند.
کشف روندها با رسم نمودار تغییرات و استفاده از اطالعات آماری که بر این اساس میتوان اینده را در بعضی زمینهها پیشبینی کرد.
به عنوان مثال ،روش دلفی یک نوع نظرخواهی از خبرگان است.
مثال ارایهیِ ماکتی از جنگهای آینده ،سالحهای آینده و یا شهرهای آینده که یک نوع مدلسازی فیزیکی است.
نظامها و سامانههای پیچیده مانند :جنگهای آینده را میتوان با استفاده از معادالت ریاضی و انتقال آنها به رایانه ،شبیهسازی نمود.
«گذشته» در آینده پژوهی نقشی پُررنگ دارد .عمق نگاه به آینده شبیه گذشته است لکن یک گذشته داریم ولی چند آینده! کسانی که
میتوانند گذشته را به یاد بیاورند میتوانند به آینده نیز بیندیشند .روش تحلیل تاریخی مبتنی بر این گزاره است که گاهی تاریخ تکرار
میشود .بر پایهیِ تحلیلهای گذشته ،میتوان سرانجام برخی از وقایع آینده را پیشبینی کرد.
سناریوها توصیفهایی قصهگونه از رویدادهای ممکن و چندگانهای هستند که احتمال وقوع آنها در آینده وجود دارد؛ آمیزهای از پیش
بینیهای تخیلی و در عین حال واقعگرایانه از رویدادهای احتمالی آینده .در هر پروژهیِ سناریوسازی معموال یک سبد از سناریوها ساخته
و پرداخته میشود .سپس میانگین این سناریوها به عنوان محتملترین آینده در نظر گرفته میشود .سناریو ،نسبت به سایر روشها
متفاوت است .تولید سناریو با بهرهگیری از سایر روشهای آیندهپژوهی امکانپذیر است؛ به عبارت دیگر سناریو راهی برای جمعآوری
نتایج تحقیقات آیندهپژوهی است .در بسیاری از موارد ،هدف اصلی پروژههای آیندهپژوهی طراحیِ چند سناریو به منظور تحقق یک
ی مطلوب است.
آینده ِ

مثلث آیندهپژوهی حاصل تقابل سه نیروی متفاوت است که عبارتند از :الف)کشش
آینده :الزامات و اقتضایاتی که به ما میگوید چشمانداز خلق کن ،استراتژی تدوین و اجر
کن .اغلب برنامهریزیهای خردمندانه برای آینده است .ب)فشار حال :مشکالت و
چالشهایی که باید در حال حاضر حل شوند( .)Future is nowج)وزن گذشته :ترکیب
تمامی مسائلی که ما آموختهایم ،دورههای آموزشی ،تجربیات گذشته و . ...

 -3-4تعریف «آیندهنگاری»

سال هشتم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1041جلد یک

مدلسازی
شبیهسازی

تعریف

شکل  -1مثلث آیندهپژوهی

آیندهنگاری فرآیندی است مبتنی بر گفتمانهای اجتماعی معطوف به آینده ،با حضور
گروههای کثیری از خبرگان رشتههای مختلف و نمایندگان همهیِ ذینفعان یک موضوع و
دفاعی)
به منظور خلق چشماندازهای همهجانبه و بلندمدت از آینده .نتایج آیندهنگاری مبنای
برنامهریزی استراتژیک را تشکیل میدهند.
در آیندهنگاری مشارکت گستردهیِ افراد و سازمانها در فرآیند انجام آن ،عالوه بر آن که موجب میشود آینده از منظرهای
گوناگون اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...بررسی شده و راهکارهای معماری آینده ارایه میشود ،انگیزه و باور عمومی را برای
شکلبخشیدن به آیندهیِ مطلوب را در سطح وسیعی ایجاد میکند .امروزه میزان مشارکت گسترده در آیندهنگاری شاخصی از
مردمساالری دولتها در حوزهیِ سیاستگذاری عمومی به شمار میرود(پدرام.)3 -3 :0033 ،
(مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوری
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جدول -4انواع آیندهنگاری (اقتباس از جمالیجافی)1133 ،
تعریف

انواع
بر اساس «محدودهیِ

منطقهای

جغرافیایی مورد

ملی

پوشش»

بر اساس «جهتگیری-
های موضوعی»

در این سطح دولتهای محلی به انجام فعالیت آیندهنگاری در محدودهیِ خود میپردازند.

بینالمللی
فعالیت آیندهنگاری با تمرکز بر علوم و فناوری
فعالیت آیندهنگاری با تمرکز بر پویایی کسبوکارها و بنگاههای اقتصادی
فعالیت آیندهنگاری در جهت دستیابی به چشماندازهای منطقهای
فعالیت آیندهنگاری با جهتگیریهای اجتماعی -فرهنگی
فعالیت آیندهنگاری با جهتگیریهای زیستمحیطی و توسعهیِ پایدار

بر اساس جهتگیری
«علمی -دانشگاهی»
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بر اساس
«نسلهای آیندهنگاری»

فعالیت آیندهنگاری با جهتگیریهای متفرقه
فعالیتهایی که با جهتگیری اکتشافی از وضعیت آینده انجام گرفته است.
فعالیتهایی که با جهتگیری تهیهیِ یک ورودی برای برنامهریزیهای استراتژیک انجام گرفته است.
فعالیتهایی که با جهتگیری ساخت چشمانداز انجام گرفته است.
نسل اول آیندهنگاری ،به نقل از ائمه اطهار(ع) عنوان شدهاست که مصداق اتم متوسمین(آیندهپژوهان) ،وجود مبارک پیامبر
اکرم(ص) و پس از آن امامان(ع) میباشند .در کتاب کافی از امام محمد باقر(ع) نقل شده است«:قالَ أمیرالمؤمنین علیهالسالم
ن فِی ذ ِلکَ لَآیاتٍ لِلمُتَوَسِّمین کانَ رسولاهلل صَلیاهلل علیهوآله و سَلَّم المتوسم و أنا من بعه و األئمه من ذُریتی
فی قوله تعالی إ َّ
المتسمون :پیامبر اکرم(ص) متوسم است و بعد از او ،من و فرزندانم از متوسمین هستیم(کلینی ،0033 ،ج .»)113 :0متوسمین
با نگاهی دقیق آیات الهی و باور به این که هر پدیدهای ،خود مجموعهای از نشانههاست ،به آیات الهی مینگرند ،به ظرایف و
نکات لطیف و حساس آن پی میبرند و میآموزند که در تفکر و اندیشه ،به دقایق و ظرایف آن توجه کنند و اگر در مواجهه
با مسئلهای ،به ایدهای جدید دست یافتند ،آن را مورد توجه قرار داده ،سپس با شرح و دقت الزم ارائه دهند(واعظی و قوام،
.)16 :0030
نسل دوم آیندهنگاری ،همان مرحلهیِ پیشبینی فناوری «خالص» است و در اصل ،بسط حوزههای علمی(به عنوان محتوای
اصلی) توسط دانشمندان علوم طبیعی ،در جهت پیشبینی احتمال انجام پیشرفتهای بالقوه در علوم و فناوری است .در این
مرحله ،پیشبینی فناوری ،زمینهیِ انحصاری و خاص نخبگان علم و فناوری محسوب میشد که بر اساس جهتگیری
پیشرفتهای فناورانه و انواع فناوریهایی که احتماال در آینده ظهور میکنند و نیازمند توسعهاند ،کامال از نگاه علم و فناوری
خالص ،به پیشبینی میپرداختند .به همین جهت ،آیندهنگاری فناوری ،ابزاری جهت نشان دادن سمت و سوی فعالیت
دانشمندان و مهندسان بود.
نسل سوم آیندهنگاری ،دربردارندهیِ ترکیبی از دو حوزهیِ فناوری و بازار است .این مرحله ،هنگامی است که مختصصان از
دانشگاه و صنعت ،جهت مطالعهیِ پیشرفتهای آیندهیِ علم و فناوری گردهم میآیند.
نسل چهارم آیندهنگاری ،متمایل به فناوری سخت است .به عالوه ،ابعاد مختلف :بازار ،جامعه ،اقتصاد و محیط زیست را نیز در
نظر میگیرد .در ضمن ،انواع مختلفی از مسایل را بر مبنای یک رویکرد حل مسأله(طیفی از عوامل اجتماعی ،نه فقط مسایل
مهندسی) در آیندهنگاری فناوری لحاظ میکند.
ی
نسل پنجم آیندهنگاری ،پارادایم نوظهور در آیندهنگاری است .نسل چهارم آیندهنگاری فناوری ،متناسب با نیازهای توسعه ِ
پایدار در چارچوب سیستمهای نوآوری فناوری انجام پذیرفته و ابعاد چندگانهیِ بازار ،جامعه ،اقتصاد ،محیط زیست و امثالهم را
دربرمیگیرد .به عالوه ،فناوری نرم و فناوری سخت را توأمان در نظر میگیرد :نهادها ،فرهنگها و عوامل اجتماعی مربوط.

 -4-4تفاوت «آیندهنگاری( »)Foresightبا «آیندهپژوهی(»)Future Study
همان گونه که از مفاهیم و ترجمه این دو لغت بر میآید ،آیندهنگری یا پیشبینی کمی مفعوالنه به نظر میرسد و بیشتر در پی
کشف و پیشبینی آینده و دیدن آنچه در آینده رخ خواهد داد میباشد و این گونه در آیندهپژوهی معاصر از آن یاد میشود.
حال آن که آیندهنگاری در پی نگاشت آینده
جدول -5تفاوت «آیندهنگاری» با «برنامهریزی»
است؛ تالش خالقانه و فعاالنه به دنبال ساخت آینده
(مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوری دفاعی)
مطلوب است و نه فقط کشف و نگرش در آن .در
آیندهپژوهی
برنامهریزی
واقع «آیندهنگری» از تقابل دو پایه فلسفی
بلندمدت( 6تا  61سال)
کوتاه مدت(  0تا  6سال)
«چشمانداز پردازانه» و «اکتشافی» به وجود آمده
خلق آینده
پیشبینی آینده
ولی «آیندهپژوهی» از تقابل دو پایه فلسفی
متعهد به آیندههای بدیل معتبر
انحراف آینده از یکدیگر
به
«چشمانداز پردازانه» و «تجویزی یا هنجاری»
تعابیر گوناگون از واقعیت
دیدگاه مبتنی بر واقعیت خشک
وجود آمده است .این جمله که«:بهترین راه
مشارکتی با حضور ذینفعان
توسط یک گروه خاص و قدرتمندان
پیشبینی آینده ،ساختن آن است» ،ارتباط عمیق
به «فرآیند برنامهریزی» اهمیت
به خود «برنامه» اهمیت میدهد
بین این دو رویکرد مهم را نمایان
میدهد
میسازد(جمالیجافی.)0033 ،
اقداممحور
ابزارگرا
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 -5-4ارتباط بین «معماری» و «آیندهپژوهی»
مباحث در زمینهیِ «آینده در معماری» بسیار ضعیف بوده است؛ اما این که چرا تاکنون به این موضوع کمتر پرداخته شده
است ،شاید بتوان دالیل آن را در دو دسته خالصه نمود :الف)«طراحی» ،همواره در ارتباط با آینده بوده است و بدون هر گونه
تئوری یا بحث رسمی درباره آینده به طور پسندیده قابلِ قبولی جلو رفته است؛ بنابراین نوعی اطمینان شکل گرفته که این حرفه با
هر آنچه در آینده واقع شود ،انطباقپذیر است و توجه جدی به آن را ،غیرضروری ساخته است .ب)«طراحی» ،یک علم و هنر توأم با
نوآوری و تغییر است؛ بنابراین با پاسخ به آینده ،اسباب و ملزومات بسیار با ارزش خود را در آینده مییابد .به بیانی دیگر ،طبیعت
آماده طراحی ،به نظر میرسد که به تنهایی در برابر هرگونه دگرگونی آینده ،آماده و پاسخگو است( Bermudez, 1999به نقل از
گرجیمهلبانی .)220 :0033 ،مشکالت کنونی شهرسازی و معماری ،ناشی از عدم شناخت دقیق آینده شهرها و معماری مربوط به
آن است .اگر وضعیت امروز جامعه نتیجه آیندهنگری زمان گذشته بوده پس اشکاالت عدیدهای در شیوه برنامهریزی و نحوه شناخت
ما از آینده در گذشته برای شهرسازان و معماران آن زمان وجود داشته است .این موضوع نشان میدهد که آیندهپژوهی در فرآیند
برنامهریزی شهری و معماری جایگاه ویژهای دارد که ضرورت تدوین چشماندازهای آینده معماری و شهرسازی را رقم
میزند(مقیمی.)16 :0030 ،
جدول -1پیشینه انگارههای مطرح شده در زمینهیِ «آیندهپژوهی و آیندهنگاری در معماری»(اقتباس از گرجیمهلبانی،
)1133

لوکوربوز
یه

مسائل بزرگ فردا ،که «نیازهای جمعی» آنها را به وجود میآورند؛ به مسئلهیِ طرح ،جنبهای تازه میدهند .هر
«طرح» یک مولد است؛ بدون طرح ،نظم مفقود خواهد شد آیندهاندیشی زوال خواهد یافت .زندگی جدید ،هم برای
خانه و هم برای شهر ،طرحی نو میطلبد و انتظاری دیگر دارد(چرمایف.)003 :0030 ،

کوین
لینچ

انگارهی شکل خوب
شهر

انگارهیِ کیهانی ،انگارهیِ ماشین ،انگارهیِ ارگانیک ،معیارهای پنجگانه شهر خوب شامل« :سرزندگی(بقا ،ایمنی،
سازگاری) ،معنا(هویت ،ساختار ،سازگاری ،شفافیت ،خوانایی ،اصالت ،اهمیت) ،تناسب(میان رفتار و فرم)،
دسترسی(گوناگون ،عادالنه ،محلی ،قابل اراده) ،نظارت و کنترل(سازگاری ،انعطاف ،مسئولیت ،اطمینان) و در فوق
معیار(عدالت و کارآیی)(رضایی.)62 :0030 ،

گیدیون

-

«تاریخ معماری» یک تاریخ پویا میباشد که کار معماریِ امروزی ،تکامل ایدههای گذشته است(معماریان.)0031 ،
آنچه مورد نیاز ما است ،نوعی بسط و توسعه از میان و به فراسوی مدرنیسم است که تنها به واسطهیِ «کنش
انتقادی» میتواند انجام گیرد(نزبیت.)0031 ،

ژان
نوول

-

به
سوی
افق
های
نو در
معمار
ی

تادائو
آندو
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بِرمودز

مباحث در زمینهیِ «آینده در معماری» بسیار ضعیف بوده است؛ اما این که چرا تاکنون به این موضوع کمتر پرداخته
شده است ،شاید بتوان دالیل آن را در دو دسته خالصه نمود :الف)«طراحی» ،همواره در ارتباط با آینده بوده است و
بدون هر گونه تئوری یا بحث رسمی درباره آینده به طور پسندیده قابلقبولی جلو رفته است؛ بنابراین نوعی اطمینان
شکل گرفته که این حرفه با هر آنچه در آینده واقع شود ،انطباقپذیر است و توجه جدی به آن را ،غیرضروری
ساخته است .ب)«طراحی» ،یک علم و هنر توأم با نوآوری و تغییر است؛ بنابراین با پاسخ به آینده ،اسباب و ملزومات
بسیار با ارزش خود را در آینده مییابد .به بیانی دیگر ،طبیعت آماده طراحی ،به نظر میرسد که به تنهایی در برابر
هرگونه دگرگونی آینده ،آمده و پاسخگو است(.)Bermudez, 1999

به سوی یک
معماری جدید

(نوشتار)

The Future In
Architectural
Education

انگارپرداز

پژوهش

پندارها

با توجه به «حال» ،به «آینده» توجه کنید .مهمترین بحث در مرحله بعدی ،کل تاریخ معماری نیست بلکه هر چیزی
است که در موقع تولید یک معماری جدید ،در جهان جریان دارد .این دیدگاه ،ماهیت چیزهای در حال روی دادن را
بیرون میکشد و با نمایش آنها به عنوان زمینهای برای آینده ،آنها را تحت آزمایش قرار میدهد .بر این اساس ،آنچه
که در آینده اتفاق میافتد ،از آنچه امروز انجام میدهیم ،تآثیر میپذیرد.

کریستو
فر
الکساندر

ردهبندی طرح از اتاق و خانه تا شهرها(رضایی.)11 :0030 ،

یک زبان
الگو

پیتر
آیزنمن

مشکل معماری امروز ،عدم درکِ واقعیتهای جدید است؛ درک واقعیتهایِ امروز ،مسیر حرکت به سوی آینده می
باشد.

 -6-4دالیل پرداختن به آیندهپژوهی در حوزه مسکن
مشکل جهان معاصر« ،اسکان در شهر» است .این یک واقعیت هست که مردم در حال نقل مکان به سمت شهرها هستند؛
شواهد نشان میدهد که مردم در شهرها بهتر عمل میکنند اما یک مشکل وجود دارد که من اسمش رو « 0تهدید» میگذارم:
«مقیاس ،سرعت و کمبود ابزارها»یی که با استفاده از آنها باید پاسخگوی این پدیدهای باشیم که در طول تاریخ از اهمیت زیادی
برخوردار نبوده است .از میان سه میلیارد انسانی که امروز در شهرها زندگی میکنند ،یک میلیارد زیر خط فقر به سر میبرند .تا سال
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 ،2101از بین پنج میلیارد انسانی که در شهرها زندگی خواهند کرد ،دو میلیارد زیر خط فقر خواهند بود .به این معنی که ما باید هر
هفته ،شهری یک میلیون نفره با بودجهی  01٫111دالری برای هر خانواده ،در پانزده سال آینده بسازیم .یک شهر یک میلیون
نفره در هر هفته با  01٫111دالر برای هر خانواده! اگر این معادله رو بی پاسخ بگذاریم ،مردم از آمدن به شهرها دست بر نمیدارند.
آنها در هر صورت خواهند آمد ،اما در زاغه ها ،محلههای فقیرنشین و در سکونتگاههای غیررسمی زندگی خواهند کرد .پس چه باید
کرد( )Aravena, 2014؟ در این محیط سرشار از تغییر و بیثباتی و آکنده از عدم قطعیتها ،تنها رویکرد و سیاستی که احتمال
کسب موفقیتهای بیشتری دارد تالش برای «معماری آینده» است ،اگرچه این تالش همواره با خطرپذیری فراوان قرین بوده
است اما به هر حال پذیرش این مخاطره به مراتب عاقالنهتر از نظارهگر بودن به تحوالت آینده است(خزائی و ناظمی .)0030 ،خانه
محیطی کالبدی است که بیش از نیمی از جمعیت شهری ،حداقل  31درصد از وقتشان را در آن صرف میکنند(بارتون و تسورو،
 .)010 :0036برنامهریزی شهری ،مسکن و سالمت مستلزم توجه به نسل آینده است( .)Barton & Tsourou, 2011آینده امری
است که انسان میتواند آن را با اقدامات هدفمند خود طراحی کرده و شکل دهد .آدمی برای آن که عاقالنه عمل کند ،بایستی
نسبت به پیامدهای اقدامات خود ،دیگران و واکنشهای آنان و همچنین نسبت به نیروهایی که خارج از کنترل اوست ،آگاهی و
شناخت کافی داشته باشد .که این پیامدها تنها در آینده خود را نشان میدهند .بنابراین به منظور مطالعه این موضوعات ،رشته
جدیدی پدید آمد که هدفش مطالعه منظم و نظامدار آینده است؛ این رشته به نامهای مختلفی همچون «مطالعات آینده ،قلمرو
آینده ،تحقیقات درباره آینده ،آیندهپژوهی ،و یا آیندهنگری» نامیده میشود و متخصصان آن نیز «آیندهپژوه» نامیده میشوند(مقیمی،
.)32 :0030
با توجه به اهمیت «مسکن» در
آیندهیِ شهرنشینی با توجه به رشد
جمعیت و تغییرات اقلیمی که
مشکالت بسیاری برای شهرهای
مختلف کشورمان به وجود آورده
است ،نیاز به تحلیل و تبیین
رویکردهای آیندهنگارانه در حوزه
مسکن احساس میشود.

شکل  -2نظارت بر سکونتگاه به عنوان یک اکوسیستم
(بارتون و تسورو)141 :1135 ،

 -5رویکردهای آیندهپژوهانه در حوزه طراحی مسکن
 -1-5خانه سالم()Healthy Housing
«مسکن سالم» از قرن نوزدهم ،در بسیاری از کشورها به عنوان یک پیشنیاز برای «زندگی سالم» به رسمیت
شناختهشدهاست( .)Zuluaga et al., 2011یکی از عوامل تأثیرگذار بر سالمت انسان ،خانه و محل زندگی او است که سازمان
بهداشت جهانی()WHO
توجه بسیاری به آن کرده است .خانه به عنوان سرپناه و
محل سکونت شناخته میشود .مطالعات و تجربیات شخصی
تکتک افراد نشان داده است که خانه میتواند بر سالمت
شخص و خانواده تأثیر بگذارد .خانه باید محیطی امن و سالم
برای ساکنانش ایجاد کند .بسیاری از مسائل تکنیکی ،اجتماعی،
سیاستها ،برنامهریزیها و طراحیهای مرتبط با خانه بر روی
سالمت جسمی و روحی و سالمت اجتماعی تأثیر
میگذارند(.)WHO, 1988: 1بیماری شناخته شدهای مانند:
«سندرم بیماری ساختمان( »)SBSبا عالیمی مانند :سوزش
چشم ،حساسیت پوستی ،عالیم آلرژی بینی و عالیم مبهمی
مانند :خستگی ،احساس درد ،تیر کشیدن و حساسیت به بوها را شکل  -1مثلث سالمتی( Laughlin & Black, 1995به نقل از
ممکن است اکثر افراد در محیطها بسته و خصوصا خانه ،تجربه
بارتون و تسورو)11 :1135 ،
کرده باشند( .)EIR, 2010در عصر حاضر« ،سالمتی» یک
مفهوم جامع از «کیفیت زندگی» را توصیف میکند( & Kang
.)Lee, 2014
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جدول -1عوامل مؤثر بر تضعیف و از بین بردن ریسک فاکتورهای سالمتی در خانه (حسینی و ناصرترابی-114 :1131 ،
)115
فاکتورهای
سالمت

ریسک
عوامل از بینبرنده ریسک فاکتورها

فاکتورهای
سالمت

تهویه مؤثر
عوامل

کیفیت هوا

آسایش و
راحتی

ایمنی

کیفیت
محیط
اجتماعی

 داخلی خارجی همسایگی دما ،رطوبت،جریان هوا ،نور و
منظر
 سقوط مسمومیت بریدگی برقگرفتگی آتشسوزیامواج
الکترومغناطیس

 امنیت اجتماعی -حمایت اجتماعی

تصفیه هوا

جدا کردن عوامل
آلودگیزا از فضای
مکانهای تولیدکننده آلودگی مانند :آشپزخانه
زیستی
تابیدن نور مستقیم خورشید به داخل خانه و فضاهای تولیدکننده آلودگی
جلوگیری از ورود رطوبت به درون خانه
ایزوالسیون صوتی منابع تولیدکننده سر و صدا(در مسیر انتشار)
رعایت سلسلهمراتب چیدمان فضاها از پ«ُر سر و صدا» به «کم سر و صدا»
استفاده از مسیر پیاده به جای سواره(در مراکز محله)
توجه به اصول و عوامل اقلیمی در طراحی(نور ،باد مطلوب و )...
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آگوستیک

فیزیولوژیک
کرم
(کپک،
ریزخاک)
 عوامل شیمیایی -ذرات معلق

تهویه دو طرفه
تهویه به طور دائمی
عوامل تشدیدکننده تهویه
استفاده از گیاهان
استفاده از وسایل مکانیکی
لوازم و مصالح تولیدکننده آلودگی مانند :پاککنندهها

داشتن منظر خوب(فضای سبز ،آسمان و )...
استفاده از هندریل یا دستگیره برای جاهای با خطر افتادن(پلهها ،حمام و )...
حفاظ برای سطوح ناهموار
کف با سطح خشن برای جاهای با خطر لیز خوردن
عدم ارتباط باز و مستقیم آشپزخانه با فضای مجاورش(نشیمن)
عدم دسترسی کودک به پریزهای برق
عدم ارتباط مستقیم کلیه مایعات ،جامدات و گازهای سمی با فضای زیستی درون خانه
دوری از دکلهای برق و ماکروویو
چیدمان فضاها بر اساس سلسلهمراتب خصوصی برای توجه به کنترل بر فضای شخصی
رعایت تراکم جمعیتی برای جلوگیری از ازدحام
ایجاد تراکم جمعیتی برای جلوگیری از ازدحام
استفاده از عوامل و عناصر شاخص برای وضوح و خوانایی
ایجاد حسس تعلسق بسه استفاده از کهنالگوهای معماری منطقه
محل زندگی
امکان ایجاد شخصیسازی خانه و محله توسط ساکنین

 -1-1-5شاخصهای مسکن سالم
شناسایی
برای
«شاخصهای مسکن سالم»
میتوان به یکی از پژوهشها
اشاره کرد .در پژوهشی با
عنوان «شاخصهای مسکن
سرپرستی
به
سالم»
 Michael Keallکه در
کشور نیوزلند انجام شد و
گزارش آن در سال 2111
منتشر شد ،این شاخصها به
صورت زیر آورده شدهاند:
شکل  -4نمودار «شاخصهای مسکن سالم»(Keal & et, 2007: 10

به نقل از گروسی و

همکاران)1135 ،

2

جدول -3راهبردهای دستیابی به «مسکن و محله سالم»(اقتباس از بارتون و تسورو)1135 ،
راهبردها
راهبرد تولیـد
انرژی و تأمین
کیفیت هوا

راهبرد تولیـد
آب سالم
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راهبرد تولیـد
غذا

راهکار
 انرژی مانند زمین یک منبع مهم به شمار میآید و هدف اصلی در مدیریت انرژی،کاهش اتکا به سوختهای فسیلی است.
 هزینههای مصرف انرژی را میتوان از طریق استفاده از مواد و مصالحی که تبادلانرژی پایینی دارند و طراحی شکل کارآمد ساختمانها کاهش داد.
 انرژیهای تجدیدشدنی را میتوان از طریق طراحی مناسب افزایش داد .تأمین آبگرم از نور خورشید و نصب سلولهای تولیدکننده برق از طریق خورشید به صورت
فزاینده ،سهم قابل توجهی از تولید انرژی را به خود اختصاص میدهد.
 جمعآوری و استفاده از آب باران(یا آب پسماند حاصل از شستشو) تصفیه فاضالب صنعتی و تجاری در همان محل به منظور عدم آلودهشدن آبجاری و آب زیرزمینی
 اجازه نفوذ آب در خاک(جایی که نوع خاک اجازه دهد) ،استفاده از مصالح پر منفذ بهمنظور ذخیرهسازی آب در چاهها و چشمهها
 ذخیرهسازی در زمینهای گود ،مرطوب و استخرهای موجود. حفاظت از مناطق آبخیزداری و عدم توسعه در زمینهای سیلگیر افزایش تولید مواد غذایی در باغچه خانهها ،توزیع و نگهداری تشویق به نگهداری مواد زائد آلی از طریق خانوادهها و مسئولین فضاهای سبز افزایش تبادل و فورش مواد غذایی محلی از طریق بازارهای موقتی کشاورزان افزایش باغچههای منازل مسکونی برای پرورش مواد غذایی متناسب با محیط حفاظت از باغهای موجود ،باغهای تفریحی و باغچههایی که به انبار مواد غذاییاختصاص یافتهاند
 -تشویق به تمرین مستمر و نظم با هدف کسب سالمتی و امید داشتن به نتیجه آن

نمونه
راهبرد تجربی استفاده
از انرژی تجدیدپذیر
در خانه
گالسکو ،بریتانیا

طرح نوسازی شهری
یکپارچه
کولدینگ ،دانمارک

پرورش سبزیجات بر
روی پشتبامها
سن پترزبورگ ،روسیه

شکل  -5مناطق مسکونی سالم(بارتون و تسورو)1135 ،

 -2-5خانه پایدار()Sustainable Housing
برنامهریزی و طراحی سایت ،گامهای اساسی در تشکیل یک سایت پایدار است( .)Huo et al. 2019: 685مفهوم خانههای
پایدار هوشمند در نتیجه سه روند مهم جهانی در سراسر جهان پدید آمدهاست«:انتشار پایداری ،گسترش شهرنشینی و ظهور فناوری
اطالعات و ارتباطات» .توسعه به هم پیوسته «پایداری ،شهرنشینی و فناوری اطالعات و ارتباطات» اخیرا تحت عنوان «شهرهای
پایدار هوشمند» قرار گرفته است .بر این اساس ،شهرهای پایدار هوشمند نشاندهنده یک پدیده فنی و شهری جدید است که در
اواسط سال  2101پدیدار شد؛ ایده اصلی این است که از پتانسیل و فراگیر بودن فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته در انتقال به
توسعه پایدار مورد نیاز در دنیایی که به طور روزافزون کامپیوتری و شهری شده ،استفاده کند( .)Bibri, 2018: 13خلید الحقال
( )Khalid Al-Haglaهفت مؤلفه پایداری در جوامع را نام میبرد که یکی از آنها مسکن میباشد( .)Hagla, 2009: 162در واقع
مسکن و کیفیت آن از جمله مهترین عوامل در گسترش مفهوم توسعه پایدار در شهرها و محالت شهری میباشد(بزی و
همکاران .)0030:01،طراحان هنگام کار برای طراحی و تغییر ساختمان ،و همچنین با توجه به کسانی که به دنبال آنها میآیند ،با
دیگرانی که پیش از آنها کار کردهاند ،کار میکنند .بنابراین ،کار مداخله و تغییر به صورت جمعی انجام میشود ،در طول زندگی یک
نسل .)Jensen, 2019( ...مسکن پایدار آینده به لحاظ کارکردی جدا از آنچه در گذشته بوده ،نیست .با این حال ساختوسازهای
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جدید در درون محلهها یا بلوکها کاربریهای دیگری را شامل خواهد شد(ادواردز .)032 -013 :0030 ،که نیازمند بهرهوری از
انرژیهای تجدیدپذیر به منظور خودکفا شدن در حوزه انرژی میباشند.

 -1 -2-5اجزای سازنده مسکن پایدار
 -1 -1 -2-5انرژی خورشیدی :تابش خورشید اساس فتوسنتز و شالودهی منابع انرژی تجدیدپذیر است .انرژی خورشیدی در به
وجود آمدن گیاهان کمک میکند و گیاهان میتوانند به عنوان یک سوخت یا به صورت عصاره در دانههای روغنی مورد
بهرهبرداری قرار گیرند .عمدتا انرژی خورشیدی به صورت انفعالی در ساختمانها برای گرم کردن فضا ،تهویه و روشنایی به کار
میرود .انرژی خورشیدی به صورت فعال برای گرم کردن در گردآورهای نصب شده بر روی بام و تولید برق با استفاده از
سلولهای فتوولتاییک ،تولید آب گرم به عنوان آبگرمکن خورشیدی مورد استفاده قرار میگیرد.
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شکل  -5دیاگرام اجزای سازنده یک واحد مسکونی پایدار()www.activesustaiability.com

شکل  -1آبگرمکن خورشیدی( www.urbanspourt.co.za؛  www.makeitsolar.com؛ )www.petervaldivia.com

شکل  -1تولید برق با استفاده از سلولهای فتوولتاییک( www.inhabitat.com؛ )www.lipower.org

 -2 -1 -2-5انرژی زمینگرمایی :از آنجا که خورشید بر اقلیم و زمین تأثیر میگذارد ،انرژی خورشیدی در باد ،موج آب و
همچنین در منابع زمینگرمایی و سوختهای فسیلی ذخیره شدهاست .کاربرد یک منبع ساده تلمبه گرمایی زمین( )GSHPمیتواند
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گرمایش و سرمایش مورد نیاز یک ساختمان را از طریق استخراج انرژی زمینگرمایی تأمین کند .انرژی زمینگرمایی از طریق
گرمایی که در هسته زمین تولید میشود و به طرف باال به سوی پوسته گسیل میکند ،استخراج میگردد .سپس در آنجا برای
استفاده در ساختمانها(به عنوان مخزن گرمایی برای جذب گرما در زمستان و یک انباره حرارتی برای دفع گرما در تابستان) آماده
میشود .دو نوع سیستم زمینگرمایی وجود دارد :زنجیره بسته و باز .در نوع اول ،یک ماده ضدیخ درون یک زنجیره بسته از
لولههای پالستیکی افقی یا عمودی قرار گرفته در زمین به گردش درمیآید .در نوع دوم از آب چاه استفاده میشود که از طریق
یک پمپ حرارتی برای گرفتن انرژی مفید استخراج میشود و پس از آن برای گرمایش یا سرمایش خانه مورد استفاده قرار
میگیرد.
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شکل  -3سیستمهای زنجیره باز و بسته استخراج انرژی زمینگرمایی( www.whoknowsthisstuff.com؛

)www.qeosyndicate.com

 -1 -1 -2-5انرژی باد :توربین بادی میتواند برای تولید برق ساحلی ،بر روی زمین و در خود ساختمان به کار رود .هزینههای
نصب و نگهداری آن به نقطهای رسیده که اکنون استفاده از این فناوری در محل یا بر روی بام ساختمانهای مسکونی رو به
افزایش است .فناوریهای جدید متنوع و طرحهای پمپ باد ،برخی مستقیما برای تولید برق ،بقیه برای تهویه و پمپاژ آب در
دسترس هستند .قاعده کلی انرژی تجدیدپذیر باد مشابه انرژی خورشیدی ،میتواند برای تأمین انرژی الزم برای روشنایی و وسایل
الکتریکی مورد استفاده قرار گیرد .در شبکههای کوچک ،انرژی مورد نیاز ساختمانها(خانه ،مدرسه ،فروشگاه و  )...یا روستاها را
تأمین میکند و برق مازاد نیز پس از تأمین نیاز محلی ،شبکه برق ملی را تغذیه میکند.

شکل  -3تولید برق از انرژی باد در مسکن( www.wsmweather.co.uk؛ )www.wsetech.com

 -4 -1 -2-5سیستم آب خاکستری :آب منبع انرژی و بخشی از تغذیه موجودات زنده است و زندگی بدون آب امکانپذیر
نیست .این توجه به زندگی هم با طبیعت و هم در آن ،تأکید میکند که نه شرایط طبیعی و نه اجتماعی نمیتوانند وضعیتهای
برتری نسبت به یکدیگر داشته باشند .در عوض یک فرآیند همساختی میبایست تشخیص داده شود و جستجو گردد( Irwin,
 .)2001در این خط مشی به جای این که آب را یک موجود مستقل و بیرونی به حساب آوریم که باید ذخیره شود و یا مورد
بهرهبرداری قرار گیرد ،میبایست از راههای مختلف آب مانند سیستمهای آب خاکستری(بازیافت آب دفعی ،جمعآوری آب باران در
محل) را درک نمود و با آن ارتباط برقرار کرد.

شکل  -11سیستم جذب و تصفیه آب خاکستری(سمت راست) و آب باران(سمت چپ)؛
( www.lakotawatercompany.com؛ )www.biqsustainablelife.com
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 -3-5خانه انعطافپذیر()Flexible Housing
ریشه لغوی «انعطافپذیری» از «عطف» به معنای «مایل شدن به چیزی» و «وسیله ربط قرار دادن» و معنای لغوی این ریشه
در فارسی به معنای «دو تا شدن» و «بازگردیدن» و «خم شدن» بیان گردیده است(دهخدا .)0006 ،مفهوم «انعطافپذیری» در
اصطالح عام قابلیت خم شدن ،تغییرپذیری ،حساس نبودن به اصالح یا تغییر ،ظرفیت داشتن برای سازگاری به مقاصد یا شرایط
مختلف ،آزادی از خشکی یا سفتی تعریف میگردد .یکی از اصول اساسی طراحی انعطافپذیر ،جلوگیری از عدمانعطاف
است(غفوریان.)00 :0036 ،
جدول  -3پیشینه رویکردهای عمومی در زمینهی انعطافپذیری(اقتباس از غروی)1131 ،
تعریف

رویکرد

معماری
متحرک

ساختمانی
26

باز

معماری
چندکارکردی
23

مسکن
انعطافپذیر
23

گرایش به حوزهبندیهای چندعملکردی در نقد نگرش تخصصیگرای مدرن و با هدف نزدیکی بیشتر به فعالیتهای زندگی واقعی،
ایجاد سرزندگی واقعی ،ایجاد سرزندگی بیشتر و پاسخ به نیازهای متنوع کاربران شکل گرفت .از جمله آثار در این زمینه کتاب
«معماری چندکارکردی در زمینهی شهری( »)0330اثر ابرهارد سایتال و «طرح توسعه چندکارکردی( »)0330اثر آلن فیلیپز است.
این رویکرد از سوی گروه تحقیقاتی به سرپرستی جرمی تیل با مستندسازی  016نمونه آثار مسکن انعطافپذیر عمدتا معاصر و تحلیل
آنها در کتاب «مسکن انعطافپذیر( »)2111شامل تحلیلهای اجتماعی ،اقتصادی ،و ساختاری مسکن انعطافپذیر صورت گرفته است.
در این تحقیق راهکارهایی نظیر :طراحی ناتمام ،فضاهای مازاد ،قابلیت توسعه ،قابلیت ادغام و تفکیک ،فضاهای چندعملکردی و
مبلمان و عناصر متحرک در فضاهای ثابت معرفی گردیده و تأثیر آنها بر انعطاف مسکن مطالعه شده است .اوی فریدمن در کتاب
«خانه قابل گسترش( »)2110به بررسی چگونگی طراحی خانهیِ بهینه شهری با صرفهیِ اقتصادی و منطبق با شیوههای زندگی
شهری امروز میپردازد .عینیفر در تحقیق «الگویی برای تحلیل انعطافپذیری در مسکن سنتی ایران( »)0032به تحلیل در زمینهی
راهکارهای انعطافپذیری در مسکن سنتی ایرانی میپردازد .او مفهوم انعطافپذیری را در قابلیت تغییر در اشیا و اجسام تشریح میکند
و در حوزهیِ معماری از آن به صورت «ساماندهی فضای انسانساخت و تغییر در آن برای دستیابی به شرایط ،نیازها و کاربستهای
جدید» تعریف میکند .او به طرح مدلی برای تبیین ویژگیهای مسکن سنتی میپردازد.
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سیستم

در این رویکرد با تأکید بر تحرک معماری و به شکل معماری متحرک(گونههای قابل جابهجایی) و یا قطعات متحرک(قطعات پیش
ساخته) به انعطافپذیری توجه میشود .در این رویکرد به دلیل پتانسیلهای معماری متحرک در مقیاسهای مختلف طراحی معماری
و امور اجرایی ،زیباییشناسانه ،و اقتصادی آن میپردازند .رابرت کروننبرگ در کتابهای «معماری انعطافپذیر( ،»)2111مجموعه
مقاالت محیطهای متحرک(« ،»)2116 ،2110 ،0333خانههای متحرک( »)2112و همچنین پیالر اکاواریا در کتابهای «معماری
متحرک( »)2110و «معماری متحرک و محیطهای پیشبینی نشدنی( »)2111پژوهشهایی در این زمینه انجام دادهاند.
این رویکرد دربرگیرندهیِ رویکردهای نظام بنا( )21و طراحی قابل تکمیل( )21است و با به کارگیری این رویکرد با عرضهیِ یک نظام
اسکلت ساختاری معماری ،غالبا با رویکرد پیشساختگی ،میتوان تنوعی از پالنهای متفاوت را مطابق با خواستهها ،نیازها ،و سالیق
گوناگون عرضه کرد .تحقیقات اصلی جان هابراکن در کتابهای «سیستم پشتیبان ،جایگزین تولید صنعتی( ،»)0313و «گونهگونیها،
طراحی نظاممند سیستم پشتیبان( »)0331و همچنین استفان کندل و جاناتان تیچر در کتاب «بناهای مسکونی باز( »)2111در این
زمینه قابل پیگیری است.

انعطافپذیری مسکن به قابلیت خانههایی اشاره دارد که قادر به ارائه راهحلهای مختلف برای استفاده گوناگون هستند و به
عنوان قابلیت ساختمان برای تغییر فیزیکی و تطابق با توجه به تغییر شرایط تعریف شده است .در واقع انعطافپذیری مفاهیم فراگیر
سازگاری و تنوعپذیری را پوشش میدهد و با طراحی عناصر ثابت ،به یک واحد یا بلوک مسکونی اجازه میدهد تا به تغییرات در
طول زمان پاسخ دهد(دربندی.)00 :0036 ،
جدول  -11انواع انعطافپذیری در مسکن
انعطافپذیری اولیه

انعطافپذیری دائم

«انعطافپذیری اولیه» ایده طراحی بلوکهای
مسکونی مناسب برای کاربران گوناگون است .این
امر نشاندهنده روش ابتکاری تفکر در طراحی
است ،به صورتی که با در نظر گرفتن ابعاد پایه در
مسکن و فضاهای بالقوه ،طراحی برای انعطاف
پذیری آغاز میگردد .به طور مثال طراحی از ابعاد
پایه برای زندگی یک زوج بدون فرزند شروع شده
که شامل یک «اتاق خواب ،پذیرایی ،آشپزخانه» و
فضای بالقوه به نام «تراس» است که این تراس با
توجه به تولد اولین فرزند بالفعل گردیده و در
نتیجه به اتاقی تبدیل خواهد شد(شروع انعطاف
پذیری دائم) (.)Galfetti, 2003: 90

«انعطافپذیری دائم» عبارت است از «توانایی ترکیب فضاهای بالقوه و بالفعل در بنا برای تنظیم
جمعیت در حال تغییر»؛ قابلیت تبدیل فضاهای بالفعل به بالقوه(تبدیل اتاقهایی که در ابتدا تراس
بودند و دوباره به تراس تبدیل شدهاند) در زمان پیری افراد به منظور مراقبتهای داخل منازل بسیار
کارآمد است .خانه در دیدگاه برخی افراد ،تداعیکننده خاطراتی است که آنها را زنده میکند یا می
میراند .اگر فضای خانه دارای حوزههای مختلف بتواند آن خاطرات را را حفظ کند ،دیگر نیازی به
ترک آن همه خاطره نیست ،چرا که گاه جدایی از مکان زندگی قبلی حکم مرگ را پیدا میکند .خانه
میتواند به عنوان آسایشگاهی امن برای افراد در سالهای کهنسالیشان باشد .در این زمان افراد
بیشتر به فضاهای باز و گشاده نیاز دارند تا به اتاقهای دلگیر و در بسته؛ بنابراین باید پیشبرد زندگی
در جهتی باشد که برای کمک و مراقبتهای پرستاری از سالمندان ،نیازی به جابجایی آنها نباشد و
زندگی مستقل ،فعالیتهای اجتماعی در محل ،مراقبت و خدمات ،همگی به راحتی در یک مکان
امکانپذیر باشند .در نتیجه میتوان مراقبتهای بلندمدت را در همان خانه انجام داد .به عبارت دیگر
قابلیت برآورده ساختن خواستههای در حال تغییر کاربران در طول زمان است که «انعطافپذیری
دائم» نام دارد(.)Galfetti, 2003: 90
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دیاگرام رابطه بین «تغییر» الگوی خانواده و واحد مسکونی انعطافپذیر(اقتباس از غروی)1131 ،

سال هشتم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1041جلد یک

به طور کلی انعطافپذیری دارای چهار موضوع
اصلی میباشند که عبارتند از :الف)محل ستونها؛
ب)موقعیت فضاهای خدماتی ،سیستم دسترسی پلهها و
فضاهای مرطوب؛ ج)طراحی معماری؛ د)تجهیزات مربوط
به استفاده انعطافپذیر از فضا ،استفاده از مبلمان جداگانه
برای ایجاد فضاهای مختلف کاربردی و یا استفاده از
مبلمان تاشو برای روز و شب( Schnei der & Till,
.)2005: 287

شکل  -11معیارهای مسکن انعطافپذیر
(غفوریان و آقایی)11 :1135 ،

 -4-5خانه سبز()Green Housing
مفهوم «ساختمان سبز» در سراسر جهان بسیار پرطرفدار است .تأثیر منفی ساختوسازها بر محیطزیست ،به طور چشمگیری
موجب توسعه مفهوم ساختمان سبز در سراسر جهان شدهاست .ساختمانهای سبز معموال به عنوان ساختمانهای سازگار با
محیطزیست خوانده میشوند( .)Ding et al. 2018: 32در اواخر قرن بیستم و در دهههای  0311و  0331میالدی ،پس از ورود
مباحث زیستمحیطی در ادبیات علمی جهان ،نظریه مسکن سبز کمکم مطرح گردید و پس از سال  2111به عنوان یکی از
نظریههای مهم بخش مسکن میباشد .در این نظریه بخش مسکونی به لحاظ مصرف مواد ،انرژی و آب اهمیت مییابد و از طرفی
به مواردی چون آلودگیها ،ضایعات واحدهای مسکونی ،زبالهها و  ...تأکید میکند( .)Low et al, 2005: 44در «مسکن سبز»
تالش صورت گرفته به دنبال ایجاد خودپایداری مسکن است .اهداف مسکن سبز عبارتند از:
«به حداقل رساندن استفاده از
منابع(آب ،زمین ،انرژی)؛ به حداقل
رساندن تولید ضایعات؛ به حداقل
رساندن استفاده از مواد سمی؛
یکپارچهسازی فضای باز و فضای سبز
با طرح توسعه شهری؛ طراحی
فضاهای عمومی برای ایمنی شخصی؛
تأکید بر توانایی خرید؛ تولید تعدادی از
غذاهای مصرفی؛ استفاده از شیوههای
جدید حملونقل با انرژی کم از جمله
پیادهروی ،حملونقل عمومی و
دوچرخهسواری( Bnton and Short,
.»)2008: 239
شکل  -12دیاگرام اجزای سازنده یک واحد مسکونی
سبز()www.treehugger.com
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 -5-5خانه نانوبنیان

شکل  -11مهمترین کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان

شکل « -14نانومعماری» و مراتب وجودی آن
()Adam and Alvarez, 2006

 -1 -5-5کاربرد نانوفناوری در مسکن
صنعت ساختوساز مسکن ،یکی از تولیدکنندگان بزرگ گاز دیاکسید کربن است .معماران و طراحان هم مانند دیگر
متخصصان ،جذب راهکارهای نوآورانه و ابتکاری شدند که بتواند از سرعت تغییرات اقلیمی بکاهد و بتوان به کمک آن ،معماری
بلندپروازانهی خود را با بازدهی زیستمحیطی تلفیق کرد .بیشترین زمینهای که تاکنون مهندسان را ترغیب به استفاده از نانومواد در
معماری و مهندسی ساختمان کرده ،بحث بازدهی انرژی بیشتر ساختمان است .فناوری نانو ،ابزار فنی نوینی را در اختیار ما قرار
میدهد که میتوانند از پس تغییرات اقلیمی برآمده و به ما کمک کنند تا از میزان انتشار گازهای گلخانهای در آینده بکاهیم .در
افقی نزدیک ،انتظار میرود مصالح احاطه کنندهی کالبد ساختمان(پوششها ،پانلها و عایقها) به سطح قابل توجهی از عملکرد بنا
در زمینهی مصرف انرژی ،نور ،ایمنی و هوشمندی ارتقا یابند به گونهای که ماهیت این مصالح دستخوش تغییر شده و روش
برقراری ارتباط بین ساختمانها با محیط پیرامونی و کاربران را تغییر دهند(گالبچی و سروشنیا.)32 :0031 ،
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در بخش ساختمان ،فناوری نانو را میتوان نوعی
«فناوری تواناکننده» نامید که بشر را قادر میکند تا با
بهرهگیری از چنین فناوری جالبی ،عرصههای جدیدی از
توسعه و پیشرفت را فرا روی خود تصور کند .به علت اینکه
گسترهی ساختمانسازی ،تخصصها و زمینههای گوناگون
علوم را زیر چتر خود میگیرد ،الزم است به منظور طراحی
معماری و یا معرفی افقهای جدید در احداث بناها ،نخست
متخصصان عرصههای مختلف را گردهم آورده و الزامات و
خواستههای مورد نظر همه را در یک سبد بریزیم .بر اساس
نتایج منتشر شده از مطالعات ،در ده زمینهی کاربردی
فناوری نانو در پیشرفت دنیا ،صنعت ساختمان در جایگاه
هشتم قرار میگیرد (گالبچی و سروشنیا.)21 :0031 ،
«نانومعماری» ،تلفیق فناوری نانو با معماری است که
با استفاده از محصوالت نانو ،نانومواد ،نانو ارتباطات و حتی
اشکال و فرمهای نانو میسر میشود .نانومعماری به معنای
ایجاد تحول در معماری با توجه به انقالب فناوری نانو در
قرن بیستویکم است .کاربرد فناوری نانو در معماری،
گسترهی وسیعی از مصالح و تجهیزات را دربرمیگیرد که
هدف از آن ،عینیت بخشیدن و عملی کردن نظریههاست
(نظریههایی که شاید پیش از این به عرصهی عملی راه
نیافته بودند) (گالبچی و سروشنیا.)13 :0031 ،

جدول -11حوزه هایی از صنعت مسکن که فناوری نانو ،منشأ تأثیر بر آنها شده است(همان)31 ،
حوزه هایی از فناوری و پژوهش مرتبط با
نانو

عرصه کاربرد

مواد و مصالح نانوساختار:
مواد نانومتخلخل(اغلب پایه سیمانی یا
پایه چوبی)
پلیمرها
مواد کامپوزیت

 در کل ،اغلب مصالحساختمانی
 مصالح عایق کاری -مصالح باربر

سطوح نانوساختار(پوشش ها و فیلم
ها):
ایجاد تغییر شیمیایی در سطوح
ایجاد تغییر فیزیکی در سطوح

 هر کاربری درساختمان و پروژه های
عمرانی(به جز بازسازی و
نوسازی)

کیفیت های مطلوب

 چندعملکردی بودن افزایش نسبت مقاومت به وزن دوام و پایایی بیشتر مقاومت در برابر آتش خودتمیز شوندگی بهبود کیفی هوای درون و بیرون افزایش بازدهی در مصرف و صیانت از منابع انرژی قابلیت بازیافت چندعملکردی بودن افزایش مقاومت و سختی دوام(به ویژه در مورد کیفیت ظاهری و مسایل زیبا شناختی) بهبود کیفیت هوای داخل بنا ارتقای وضعیت بهداشتی -قابلیت نگهداری آسان
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 خود تمیز شوندگینانواپتیک ها:
مدارهای مسطح امواج نورانی
الیاف کریستالی فتونیک
اِل.ای.دی.ها ،او.اِل.ای.دی.ها و
کیو.اِل.ای.دی.ها
حسگرهای اپتیکی نهفته در مصالح
نانوحس گرها(پایش و انتقال دادهها):
زیست حس گر
حس گرهای اپتیکی
حس گرهای شیمیایی
حس گرهای حساس به گاز
حس گرهای میکروارگانیسمی
مصالح الکتروفعال

 عملکردهای یکپارچه سیستم های الکتریکیو نورپردازی
 -کنترل محیط زیست

 بازدهی در مصرف انرژیایمنی در برابر آتش سوزی و دیگر مخاطرات

 پایش و کنترل هرمتغیری در ساختمان و
دیگر پروژه های عمرانی

 امکان نهفته شدن دوام و پایایی قابلیت نگهداری آسان -بازدهی در مصرف و صیانت از منابع انرژی
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 سیستم های سرمایشتولید و انبارش انرژی:
و گرمایش از بدنه
سلول های خورشیدی
ساختمان
پیل های سوختی
 تأمین انرژی الکتریکی تصفیه آب در ساختمان  -تصفیه آب و هوا به صورت درجا تصفیه های زیست محیطیها و زیرساخت های
تصفیه و پاک سازی محیط:
 پاک سازی و بهداشت درونی ساختمانشهری
پاک سازی کاتالیک
دیگر روش های تصفیه و جداسازی
 سیستم های آب(تأمین  -بازدهی در مصرف انرژی جایگزینی مصالح خطرناک و سمیآب مصرفی و فاضالب)
نمونه ای از کاربردهای «مصالح نانوبُنیان» در یک خانه(گالبچی و همکاران)453 :1131 ،

 بازدهی در تولید و مصرف انرژی در ساختمان و دیگرمستحدثات

 -6نتیجهگیری
آیندهپژوهی در ایران اسالمی از دو منظر تکلیف است :نخست از منظر علمی ،تا بر پایهی معرفت حاصل از آن بتوانیم آیندهیِ
بزرگ و الهامبخش نظام مقدس اسالمی را معماری و مهندسی نماییم؛ و در نتیجهیِ آن بتوانیم آیندهیِ بخشهای مختلف جامعه
را تضمین کنیم .دوم از منظر دینی است تا بر پایهیِ آن آیندهیِ جهان را با نگاه به باورها و ارزشهای اسالم ناب محمدی(ص) به
تصویر کشیده و قادر به مهندسی آن در عالیترین ترازها باشیم .آیندهپژوهی افزاری نرم است و به کارگیری این دانش مستلزم
توجه به سه مرحلهیِ تولید ،ترویج و بهرهبرداری است .به عبارت دیگر ،بهرهبرداری از دانش آیندهپژوهی به ایجاد و تقویت
زیرساختهای فکری -فرهنگی نیاز دارد تا پشتیبانی مطلوبی از مطالعات ژرف و همهسویه در حوزههای گوناگون جامعه به عمل
آید .معماری بیهویت ،محصول سبک زندگیای است که امروز میان ایرانیان وجود دارد ،معماریای که نه متضمن آرامش است و
نه تضمین کننده آسایش .این اولین بار است در تاریخ معماری که ما میتوانیم خانههای گران قیمتی بسازیم که نه تأمینکننده
آرامش است و نه مسبب آسایش .درحالیکه معماری باید این دو نیاز را تأمین کند و واجد اصالت بوده و به ریشهها متصل باشد.
شرطش آن است که ارزش قائل باشیم برای این تمنایی که آرام آرام در ما جوانه میزند ،برای کسب آرامش و آسایش .ما برای این
که به دنبال آسایش ،آرامش ،بهروز و در جستجوی ریشههای خود باشیم الزم است تا گذشته خود را به صورت صحیح شناسایی
نماییم؛ سپس با توجه به «وزن گذشته ،فشار حال و کشش آینده» به نگاشت آینده با توجه به فرهنگ ،هویت و سبک زندگی
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ایرانی -اسالمی بپردازیم .لذا پژوهش در زمینهی مسکن بر اساس نیازهای جامعه معاصر و تهدیدهای آینده با توجه مالحظات و
تهدیدهای اقلیمی امری ضروری و اجتنابناپذیر است .از این رو ،تدوین رویکردهای آیندهپژوهانه در حوزه مسکن در قالب مدل
مرکزی -شعاعی ،گام اول در راستای انتخاب برای آینده است.
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چکـیده
چاپ سه بعدی یک فناوری نویدبخش برای نصب اشیاء ساختمانی است .درسرتاسر دنیا هر لحظه نمونههای اولیه جدیدی
با استفاده از این روش ساخته می شود .چاپ سه بعدی به عنوان فناوری در نظر گرفته میشود که میتواند برای چاپ
سازهها به صورت خودکار در ماه یا مریخ مورد استفاده قرار گیرد .مواد اولیهای که میتوان با چاپ سه بعدی استفاده کرد؛
باید الزامات اساسی را برای مواردی که در ساخت و ساز استفاده میشود برآورده کند .این بدان معناست که ،اجزای
مالتهای چاپ از موادی ساخته شدهاند که به راحتی در محل ساخت و ساز نزدیک به آن دسترسی دارند و میتوانند
مجدداً استفاده شوند .هزینه چاپ اشیاء ساختمانی با توجه به الزامات با هزینههای ساختمان سنتی که در حال حاضر
موجود است قابل مقایسه است .با این حال ،تکنیک چنین مخلوطهایی برای اینکه پرینت سه بعدی رقابتی بماند ،نباید
خیلی زیاد باشد .هر چند افزودنی تکنیکهای چاپ برای تهیه چاپگر به مالت اختصاصی نیاز دارد .مشخصه این گونه
مالتها :زمان گیرش ،مقاومت فشاری ،قابلیت پیگیری در سیستم چاپ ،ثبات شکل هر الیه چاپی ،کنترل میزان
هیدراتاسیون برای اطمینان از پیوند با الیه بعدی ،قابلیتهای قابل استفاده مجدد ،در دسترس بودن مواد خام در روشهای
سنتی ساختمان ،اجزای مالت باید قابل بازیافت و فرآیند چاپ نباید بر افراد و محیط تاثیر منفی بگذارد .تمام خواص
مالت چاپ توسط دستگاه برای روش کاربرد افزودنی تعیین میشود .در این مقاله بررسی مواد موجود مورد استفاده برای
فناوری چاپ سه بعدی در محل ساخت و ساز ارائه شده است .مواد ارائه شده از نظر الزامات فناوری مصالح ساختمانی
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به کمبود اطالعات دقیق در در خصوص خواص مواد اولیه ،نتایج این تحلیل
ممکن است در طراحی مخلوط بتن جدید در فناوری چاپ سه بعدی برای ساخت و ساز استفاده گردد.

واژگـان کلـیدی :سازه ،پرینت سه بعدی ،چاپ افزودنی

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دیجیتال ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دیجیتال ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دیجیتال ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران
 -0دکترای معماری ،عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران (مسئول مکاتبات)
a.moshabaki@pun.ac.ir
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 -1مقدمه

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)12 :تابستان  ،2042جلد یک

چاپ سه بعدی فرآیندی برای ساخت اجسام فیزیکی و سه بعدی بر اساس مدل کامپیوتری است .درابتدا از این فناوری برای
ساخت نمونههای اولیه دستگاه و عناصر ماشین استفاده میشد اما توسعه فناوری چاپ سه بعدی روند چشمانداز طراح را تسریع
بخشید؛ فناوری چاپ سه بعدی استریولیتوگرافی تجاری و در سال  12۹۱توسط چارلز هال به ثبت رسید؛ روش او از رزینهای
فتوپلیمری سخت شونده موضعی توسط پرتو نور لیزر قوی بود (Kaszynka, Olczyk, Techman, atc, 2019).در سال
 12۹2کارل دکارد اختراع زینترینگلیزری انتخابی ( )SLSرا به ثبت رساند که بر اساس سخت شدن مواد توسط پرتو لیزر بود ،این
محلول بسیار شبیه به استریولیتوگرافی است ،با این حال باید از مکملهای پودری استفاده شود .محبوبترین فناوری
چاپ سه بعدی(( )Modeling Deposition Fused)FDMاست که در سال  1220ثبت اختراع شد .در روش  FDMمواد
ترموپالستیک توسط نازل چاپگر گرم میشود .نازل و دما جریان مواد مذاب را کنترل میکند و آبجکت الیه به الیه ایجاد میشود.
ابتدا کانتور شی ترسیم میشود ،سپس ناحیه ایجاد شده باید پر شود .برای حل مشکل عناصری که نیاز به پشتیبانی دارند از این
چاپ اضافی استفاده میکنند .یک سر چاپ مواد ساختمانی را فراهم میکند ،در حالی که دومی موادی را برای پشتیبانی فراهم
میکند که میتواند محلول در آب باشد یا از عنصر چاپی جدا شود FDM .از مواد ترموپالستیک ،با مقاومت مکانیکی باال،
مقاومت حرارتی و دوام شیمیایی استفاده میکند .چاپ سه بعدی) (3DPالیه نازکی از کامپوزیت پودری را که به وسیله اهرمی
از سر چاپگر که در صفحه افقی قرارگرفته است اسپری میشود .وقتی الیه به پایان رسید ،غلتک الیه جدیدی از مواد پودری را
روی میز دستگاه پایین میآورد .در این فناوری نیازی به پشتیبانی اضافی نیست .ضخامت جسم و استحکام آن اجازه میدهد تا با
خیال راحت آن را از محفظه کار خارج کرد و همچنین امکان ساخت سازههای پیچیده را فراهم میکند .اجسام ساخته شده با روش
) (3DPشکننده و حساس به آسیب هستند .برای افزایش استحکام مکانیکی آنها ،تیمار مناسب انجام میشود و سپس از موادها و
محافظ UVاستفاده میشود(Sobotka, Wrońska, budownictwie, 2015) .
در حال حاضر بسیاری از ساخت و سازها در سراسر جهان با فناوری چاپ سه بعدی ساخته میشوند و چین پیشتاز این صنعت
است .اما اطالعات کافی در مورد فرمولها و مخلوطهای مورد استفاده برای فناوری چاپ وجود ندارد .بنابراین ،نویسندگان ،بر
اساس تجزیه و تحلیل موجود و تجزیه و تحلیل مخلوطهای بتن ،سعی کردند ویژگیهای مورد نیاز مصالح و مالتها را ترکیب
کنند که توانایی استفاده از آن را به عنوان مواد تامین کننده چاپگرها و برآورده کردن الزامات کلیدی مانند مقاومت فشاری و
خمشیرا فراهم کند .این مقاله شامل توضیحاتی در مورد اجراها و مواد مورد استفاده مواد اولیه و مخلوط مالت میباشد و همچنین
تأثیر اجزای مالت بر خواص مالت تازه و سخت شده مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد(Kaszynka, Olczyk, Techman, .
)atc, 2019

 -2فرآیند چاپ سه بعدی در ساخت و ساز
فرآیند چاپ عنصر آماده شامل هفت مرحله است .مرحله اول طراحی کامپیوتر مدل سه بعدی گرافیکی( )CADاست.
مرحله بعدی تبدیل مدل آماده شده به فرمتی است که با چاپگر سه بعدی قابل درک است .معموال این فرمت  STLاست.
قبل از چاپ ،چاپگر برای کار و فایل طراحی برای تنظیم مقیاس چاپ جهت اقالم چاپ شده سازگار میشود .مرحله بعدی پرینت
سه بعدی شی است .مواد طبق مدل سه بعدی الیه به الیه با ضخامت مشخص گذاشته میشود .هنگامی که فرآیند چاپ به پایان
رسید ،چاپگر باید تمیز شود .آخرین مرحله تکمیل شی است )Apis cor, 2018) .اتوماسیون فرآیندهای ساختمان میتواند منجر
به کاهش نیروی کار شود که باعث افزایش ایمنی در محل ساخت و ساز ،کاهش زمان ساخت و هزینههای تولید میشود .عالوه بر
این ،توسعه مدلسازی اطالعات ساختمان و استفاده از اطالعات دیجیتال ،فرآیند اتوماسیون و تولید در ساخت و ساز را ساده
میکند .در حال حاضر پروژههای متعددی در زمینه ایجاد سازهها در فناوری افزودنی وجود دارد که عبارتند از ،Apis-Cor :کانتور
کرافت ،D-Shape ،چاپ بتن شرکت روسی  Apis-corدارای چاپگری است که میتواند در محل ساخت و ساز کار کندApis .
) )cor, 2018اندازه چاپگر  0متر  ۱.1 /متر  5.1 /متر و وزن آن  0تن است(شکل  .)1چاپگر روی یک پایه (پا) قرار میگیرد .به
یک سیستم پشتیبانی خاص برای آماده سازی زمین نیاز ندارد .کار دستگاه مانند جرثقیل ساختمانی است ،که به چاپگر اجازه
میدهد تا اشیا را در داخل و خارج بچرخاند و چاپ کند .فضای کار چاپگر  1۳0مترمربع است .مخلوط برای چاپ بر اساس سیمان
است.
مواد سخت شده نهایی از چنین دستور العملی خواصی مانند بتن استاندارد سی  1۱و سی  00را نشان میدهد .در این پروژه از
ژئوپلیمرها و بتن الیافی نیز استفاده شده است .فونداسیون ابتدا با کشیدن کانتور ایجاد میشود ،سپس تقویت شده و با بتن پر
میشود .پس از انجام فونداسیون و عایق کاری ،خطوط دیوارها به صورت زیگزاگ در داخل دیوار چاپ و تقویت میشود .همکاری
با شرکت  Geobetonدستور العملهای جدیدی برای استفاده از بتن در صنعت ساختمان به ارمغان میآورد .ژئوسمنت TM
از دو جزء تشکیل شده است :سیمان پودری ژئوپلیمر و معرف مایع  -ژئوسیلیکات .عالوه بر این ،این شرکت بتن ژئوپلیمر خشک
را ارائه میدهد که در ساخت و ساز در مقادیر سفارشی برای تولید بتن تحویل داده میشود .ساختار ژئوپلیمری و سطح باالی
مزوپوروزیت جریان هوا را از طریق مواد وارد میکند ،بنابراین عایق ،در برابر یخ زدگی و مقاوم دربرابر آتش است .برخی از خواص
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budownictwie, 2015 Lim, Buswell,
))Austin, Gibb, Thorpe, 2012
چاپگر  Shape-Dمیتواند ساختارهای یکپارچه را چاپ کند(شکل  .)0این چاپگر با استفاده از پودر ،فرآیند رسوب را با استفاده
از یک چسب خشک میکند (Lim, Buswell, Austin, Gibb, Thorpe, 2012).در این روش فرآیند چاپ شامل چیدمان
استوپینو با چاپگر سه بعدی ساخت و ساز))Apis cor, 2018

با ضخامت مناسب مصالح ساختمانی ،متراکم شدن الیه و استفاده از یک اهرم توسط نازل نصب شده بر روی سطح شیب دار
میباشد .پس از اتمام فرآیند چاپ ،شی چاپ شده از بستر پودر شل استخراج میشود(Lim, Buswell, Austin, Gibb, .
) Thorpe, 2012در فرآیند چاپ میکرو بتن سیمانی از موادی با دانه بندیهای مختلف استفاده میشود .از  0.0تا  5میلیمتر و
اتصال مواد را میتوان با محلولهای آب یا سیمان انجام داد (Lim, Buswell, Austin, Gibb, Thorpe, 2012) .ماده خام
بی اثر ممکن است :سنگ خرد شده ،ماسه ،شن ،سنگدانههای رسی خرد شده و سرامیک باشد .همچنین میتوان از مواد بازیافتی
مانند :شیشه ،خرده چوب خرد شده ،پالستیک ،مواد تخریب ،الستیک ،گچ یا مخلوطی از دستههای ذکر شده در باال که تقویت شده
استفاده کرد و توسط الیاف :طبیعی ،شیشه ،بازالت ،پلیمر یا فوالد ،به عنوان چسب مایع و از معرفهای دستههای بی اثر:
سوسپانسیون های مبتنی بر سیمان پرتلند ،سیمان سورل یا ژئوپلیمرها ،پرایمرهای پلیمری(اورتان ،سیلوسان ،وینیل با نمایش
فنولیک  PBB, PPCاهرم) استفاده میشود)D-Shape, 2018) .

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)12 :تابستان  ،2042جلد یک

قابل تنظیم هستند ،مانند تیکسوتروپی یا اسالمپ ،زمان تنظیم در محدوده بسیار گسترده است ،مقداری تا باالی  1۹0دقیقه.
بتنهای ژئوپلیمر نشان دهنده مقاومت فشاری باال ،بیش از  100مگاپاسکال و مقاومت شیمیایی در قلیاییها و اسیدها هستند.
بر اساس یک چسب ژئوپلیمر ،ترکیبات مختلف ژئو بتن توسعه و آزمایش که این آزمایشها در ایرکوتسک روسیه انجام شدD- .
))Shape, 2018
پروژه  Crafting Contourتوسط تیم پروفسور
بهرخ کلشنویس از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی توسعه یافته
است .وسیلهای که بر روی قاب جرثقیل نصب شده است،
بازوی اضافی ربات کانالهای مناسبی را برای تامین مدیا
و عناصر ساختاری افقی که چاپ آنها دشوار است ،نصب
میکند .این فناوری چاپ سه بعدی شامل کاربرد افزودنی
مالت سیمان با سر مالهای است .استفاده از ماله اجازه
میدهد تا ناهمواریهای سطوح جانبی را که در نتیجه
افزودن الیهها ایجاد میشود ،صاف کند .در حال حاضر
قادر به ساخت افزودنی یک دیوار ساختاری با اندازه کامل،
با حداقل مصرف مواد است(Sobotka, Wrońska, .
عکس  -۱فرآیند چاپ ارائه شده در فوریه  ۷۱۱۲در شهر

شکل  ۷-چاپگر ) Shape-Dدر سمت چپ) و شی چاپ شده  -صخره مرجانی(در سمت راست))) D-Shape, 2018

آزمونهای پروژه (چاپ بتن) توسط دانشگاه الفبورو ) (Lim, Buswell, Austin, Gibb, Thorpe, 2012انجام
میشود .نمونه اولیه دستگاه چاپ از قاب فوالدی با ابعاد  0.5متر طول 0.0 ،متر عرض 0.5 ،متر ارتفاع ساخته شده و سر چاپ بر
روی نوار افقی متحرک نصب شده است(.شکل  )۳فرآیند چاپ را میتوان در سه مرحله توصیف کرد :آماده سازی دادهها ،آماده
سازی مخلوط بتن و چاپ؛ مخلوط آماده شده در پمپ روی سکوی خارجی قرار میگیرد تا از طریق نازل چاپ با قطر  2میلیمتر
تغذیه شود .راه حل پیشنهادی مخزن بافر کوچکی را فراهم میکند که در باالی چاپگر قرار میگیرد(Lim, Buswell, .
) Austin, Gibb, Thorpe, 2012در این پروژه از دو نوع متریال برای چاپ استفاده میشود .مواد مبتنی بر سیمان برای
ساخت عناصر استفاده میشود ،در حالی که مواد مبتنی بر گچ به عنوان ماده پشتیبانی برای عنصر چاپی عمل میکند .در این پروژه
از مواد گچ به دلیل حذف آسان مواد ،استحکام مکانیکی کم و بازیافت  100٪استفاده شده است .افزودنیهای کندکننده به عنوان
اجزای مخلوط اضافه میشوند تا زمان مورد نیاز را فراهم کنند و کارایی ثابتی از مواد در طول تولید به دست آورند(Lim, .
)Buswell, Austin, Gibb, Thorpe, 2012
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شکل -۳سیستم چاپ بتن(در سمت چپ) و نیمکت چاپی(در سمت راست) (Lim, Buswell, Austin, Gibb, Thorpe,
)2012
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تحقیق شرح داده شده در مقاله ) (Lim, Buswell, Austin, Gibb, Thorpe, 2012از ماسهای با حداکثر اندازه دانه  0میلیمتر
استفاده میکند .به عنوان اجزای اتصال از سیمان  ،CEM I 5.50خاکستر بادی و غبار سیلیس غیر فشرده استفاده شده است.
برای اجزای خشک مخلوط آب به همراه فوق روان کننده مبتنی بر پلی کربوکسیالت برای افزایش کارایی و استحکام مواد اضافه و
برای به دست آوردن زمان باز مناسب ،کندکننده بر پایه آمینوتریس(متیلن فسفونیک اسید) ،اسید سیتریک و فرمالدئید اضافه شده
است .مطالعات نیز همچنین با استفاده از یک شتاب دهنده مبتنی بر سولفونها ،نمکهای آلومینیوم و دی اتانول آمین انجام شده
است .بتن همچنین حاوی میکروالیاف پلی پروپیلن به طول  10میلیمتر و قطر  1۹میلیمتر است که برای کاهش انقباض و تغییر
شکل در حالت پالستیک طراحی شده است(Lim, Buswell, Austin, Gibb, Thorpe, 2012) .

 -3ویژگیهای اجزای مخلوط برای چاپ مواد افزودنی
نمونههای ارائه شده از پروژههای پرینت سه بعدی در ساختمانها و مواد استفاده شده در آنها با جزئیات توضیح داده
نشده است ،اما امکان تجزیه و تحلیل ویژگیهای مورد نیاز مخلوط مالت را فراهم است که میتواند در چاپگرهای سه بعدی برای
چاپ اشیاء ساختمانی استفاده شود .برای پرینت سه بعدی ،تیمهای تحقیقاتی ذکر شده در مقاله ،بیشتر از مواد مبتنی بر سیمان
استفاده کردند .البته مواد مورد استفاده برای پرینت سه بعدی باید با چاپگر سه بعدی سازگار باشد .در ترکیب بتن مدرن ،افزودنیها
و افزودنیهایی که به همراه سنگدانهها ،سیمان و آب وجود دارد برای بهبود خواص انتخابی مالتها به آن اضافه میشود.
) (Kaszynka, Olczyk, Techman, atc, 2019افزودنیها میتوانند به طور قابل توجهی خواص مالت تازه یا سخت شده
را تغییر دهند .هنگام طراحی مخلوط مالت برای چاپ سه بعدی ،باید مراقب بود که مالت با فرضیات عملکرد مالتهای تازه و
سخت شده مطابقت داشته باشد .در طراحی ترکیب مالت ،به ضرورت اکستروژن باید توجه داشت که چه چیزی بر کارایی و زمان
باز بودن آن تأثیر میگذارد .خواص کلیدی بتن سخت شده مقاومت فشاری و خمشی است(Kaszynka, Olczyk, .
) Techman, atc, 2019موادافزودنی برای تولید بتن مورد استفاده قرار میگیرد :سربارههای گرانول شده در کوره بلند ،خاکستر
بادی ،دود سیلیس و پودرهای سنگ :پودرهای سنگ آهک و کوارتز که به عنوان اجزای غیرفعال شیمیایی در نظرگرفته میشوند.
)(Kaszynka, Olczyk, Techman, atc, 2019

خاکستربادی  -کاربرد گسترده آن به دلیل ظرافت باال ،ترکیب شیمیایی و فازی و همچنین فعالیت پوزوالنی آن تعیین
میشود .خاکستر بادی کارایی مخلوط مالت را بهبود میبخشد و روند سخت شدن مالت را به طور قابل توجهی کند میکند.
انقباض بتن به نسبت مقدار سیمان جایگزین شده با خاکستر بادی کاهش مییابد .خاکستر بادی با محتوای باالی زغال سنگ
نسوخته ،کارایی مواد افزودنی شیمیایی ،به ویژه هوادهی ،نرم کنندههای فوق روان کنندهها را کاهش میدهد .خاکستر بادی
سیلیکونی کارایی مخلوط و فرآیند پمپاژ آن را بهبود میبخشد (Kaszynka, Olczyk, Techman, atc, 2019) .سرباره
کوره بلند دانهبندی شده زمینی از سرد شدن سریع سرباره مایع به دست میآید که به عنوان یک محصول جانبی
در تولید آهن خام در کوره بلند تشکیل و سپس آسیاب میشود ،با عواملی که آسیاب آن را تسهیل میکند که نباید از 0.1٪
و اجزای آلی نباید از  0درصد جرم سرباره تجاوز کنند .سرباره فعالتر است و بتن را در رابطه با خاکستر بادی به طور موثرتری
آب بندی میکند(Kaszynka, Olczyk, Techman, atc, 2019) .
دوده سیلیس محصول جانبی تولید سیلیکون فلزی یا آلیاژهای آن است .گرد و غبار سیلیس با پر کردن فضای بین دانههای
سیمان ،ساختار بتن را آب بندی میکند .استفاده از غبار سیلیس به مقدار  0تا  ۳درصد(به عنوان افزودنی) توده سیمان،
در بهبود کارایی مخلوط همراه با ویسکوزیته تأثیرمفیدی دارد .گرد و غبار سیلیس با آب یک سل تشکیل میدهد که از خروج آب
از مخلوط در حین فشرده شدن جلوگیری میکند .پودرهای سنگ کارایی مالتها را بهبود میبخشد .بیشترین اثرات مفید با استفاده
از پودرهای به دست آمده از سنگهای آهکی کم کریستالی حاصل میشود .بنتونیت به عنوان یک سنگ رسی ،خواص
تیکسوتروپیک مخلوط مالت را بهبود میبخشد .این ماده عمدتا ًً حاوی آلومینوسیلیکات است که تحت تأثیر آب متورم شده و
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)(Jamroży,, 2015)(Ma, Wang, 2017

 -4چاپ افزودنی شرایط و ویژگیهای خاص را مخلوط میکند
براساس تحقیقات قبلی و تجربیات فناوری پرینت سه بعدی در ساخت و ساز به ویژه سازههای ساختمانی ،میتوان اصول
ترکیب مخلوط مالت و خواص مورد نیاز آن را تعیین کرد(شکل  .)0باید بسیاری از اجراها ،شرایط و انواع مختلف ساختمانها ،به
ویژه شرایط خاص محل ساخت و ساز را در نظرگرفت .در حالی که طراحی مخلوط مالت در نظر گرفته شده برای استفاده از
فناوری چاپ سه بعدی است ،باید توجه داشت که این مخلوط معیارهای پذیرفته شده و فرضیات طراحی را برآورده میکند.

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)12 :تابستان  ،2042جلد یک

حجم آنها را چندین برابر افزایش میدهد (Jamroży, 2015)(Ma, Wang ,2017) .رزینهای مصنوعی چسبندگی قابل
توجهی با سنگدانه و مالت سخت شده نشان میدهند .یک ترکیب مناسب انتخاب شده از رزین ،کارایی مالت و همچنین استحکام
مکانیکی و خواص فیزیکی را بهبود میبخشد (Jamroży, 2015)(Ma, Wang ,2017) .نقش مواد افزودنی بهبود یک یا
چند ویژگی مالت یا بتن سخت شده است .در حین اختالط تا  5٪جرم سیمان اضافه میشوند .هنگام طراحی مالت برای چاپ سه
بعدی ،مهم است که بر روی اثرات تغییرات ناشی از مواد افزودنی تمرکز کنید ،که میتواند یکی را بهبود بخشد و دیگری را بدتر
کند .فوق روان کنندهها بر پایه رزینهای مصنوعی هستند که باری منفی به های سیمان میدهند که تشکیل یک الیه آب بین
دانههای سیمان را تسهیل میکند .به دلیل برهمکنش نیروهای الکترواستاتیک بین مولکولها ،کارایی مخلوط بهبود مییابد.
اصطکاک داخلی مخلوط و کشش سطحی آب کاهش مییابد .فرآیند خیس کردن سنگدانه و چسب آسانتر است و مخلوط مالت
پالستیکیتر میشود(Jamroży, 2015)(Ma, Wang ,2017) .
انتخاب فوق روان کننده مناسب به خواص سیمان و همچنین به مواد افزودنی و سنگدانهها(تا حدی) بستگی دارد و مشکل
در انتخاب ناشی از تفاوت بین خواص چسبنده و فوق روان کننده است(Jamroży, 2015)(Ma, Wang, 2017) .
موادافزودنی که سخت شدن را تسریع میکنند ،در واکنش اتصال شدید ایجاد نمیکنند ،فقط آن را کوتاه میکنند،
که باعث تسریع دوره سخت شدن میشود .این افزودنیها برای افزایش دینامیک افزایش مقاومت مالت در طول زمان طراحی
شدهاند .روند افزایش مقاومت اولیه تسریع میشود ،بدون اینکه تاثیر منفی بر مقاومت نهایی مالت داشته باشد .در حین چاپ
الیههای متوالی جسم ،مقاومت اولیه مالت برای جلوگیری از الیه برداری و متالشی شدن ساختار چاپی بسیار مهم است.
) (Jamroży,, 2015)(Ma, Wang, 2017افزودنیهای کندگیر به این دلیل استفاده میشوند که در طول فرآیند چاپ ،حمل و
نقل مخلوط زمان زیادی میبرد و برای به دست آوردن پیوند مناسب بین الیههای مالت خاص نیاز است .عقب افتادن پیوند باعث
میشود که مخلوط حمل شده نقدینگی خود را برای مدت طوالنیتری حفظ کند که تأثیر مثبتی بر فرآیندهای پمپاژ و چاپ دارد.
بتن با افزودنی بازدارنده نشان دهنده مقاومت اولیه کمتر و معموال ًسخت شدن کندتر است(Jamroży, 2015)(Ma, Wang, .
) 2017افزودنیهای اصالح کننده ویسکوزیته برای افزایش ویسکوزیته مالتها بدون ایجاد تغییرات قابل توجهی در قوام طراحی
شدهاند .آنها معموال ًبرای از بین بردن جداسازی ،بخصوص در مخلوطهای خود متراکم استفاده میشوند .باید به فناوری تغذیه
مخلوط به چاپگر سه بعدی توجه شود ،زیرا در حین پمپاژ مخلوط ،افزایش ویسکوزیته نیاز به فشار پمپاژ باالتری دارد.

)(Kaszynka, Olczyk, Techman, atc, 2019

مواد طراحی شده و مورد استفاده در فناوری چاپ سه بعدی برای ساخت و ساز ،به سه عامل متقابل بستگی دارد :مواد اولیه،
روشهای کاربرد و روشهای تولید .در طراحی چنین متریالی ،باید به ویژگیهایی نیز توجه شود که شی ساخته شده باید داشته
باشد و امکان چاپ توسط چاپگر داده شده وجود دارد .طراح باید به مواد اولیه موجود در محل در نزدیکی محل ساخت توجه کند
تا هزینه حمل و نقل آنها منطقی باشد .ترکیب مخلوط نیز تحت تأثیر شرایط آب و هوایی در محل تولید شی است ،زیرا بر ترکیب
و شرایط بلوغ آن تأثیر میگذارد .مدت زمانی که پس از آن ویژگیهای داده شده به دست میآیند نیز بر فرآیند چاپ تأثیر میگذارد.
همچنین بستگی به روش تحویل مصالح و زمان اعمال الیههای بعدی مصالح ساختمانی را دارد .ترکیب مواد نیز به هزینه تولید
یک شی معین ،بستگی دارد (Kaszynka, Olczyk, Techman, atc, 2019) .همانطورکه در باال گفته شد ،هنگام طراحی و
انجام پرینت سه بعدی از مخلوط مالت ،باید به خواص آن توجه کرد که بر امکان و کیفیت شی چاپ شده تأثیر میگذارد .توجه
ویژه باید به پارامترهایی مانند :جریان پذیری مخلوط ،اکسترودپذیری ،پایداری شکل چاپ شده ،زمان اتصال ،مقاومت و جمع
شدگی بتن شود(Kaszynka, Olczyk, Techman, atc, 2019) .
جریان پذیری مخلوط به پمپاژ مخلوط در طول تغذیه و سیستمهای اختالط تنظیم رئولوژی مخلوط و جریان آن در حالت تازه
به دلیل توزیع گسترده اندازه ذرات تضمین می شود ،بستهبندی متراکمتر دانههای مخلوط کمک میکند که منجر به سیالیت بهتر
شود .الزم به ذکر است که کسر گرد و غبار زیاد(افزایش اصطکاک بین مولکولی) میتواند ویسکوزیته مخلوط را افزایش دهد که بر
سیالیت آن تأثیر منفی میگذارد (Kaszynka, Olczyk, Techman, atc, 2019) .اکسترودپذیری توانایی مخلوط برای
انتقال روی لولهها و نازلهای کوچک در سر چاپ است .کارایی و قوام مخلوط تأثیر اساسی بر اکسترودپذیری دارد .برای به دست
آوردن اکسترودپذیری خوب مخلوط ،بتن باید مطابق با اصول طراحی بتن خود متراکم و بتن پاششی طراحی شود(Kaszynka, .
) Olczyk, Techman, atc, 2019توانایی حفظ شکل چاپ شده پارامتر مهم دیگری است که باید توسط مخلوط پمپ شده
مورد استفاده برای چاپ سه بعدی در نظر گرفته شود .الیههای چاپ شده مواد باید شکل خود را به وسیله نازلهایی که تحت فشار
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الیههای بعدی که توسط چاپگر اعمال شده حفظ کنند .پارامتر تعیین کننده استحکام اولیه مخلوط سخت شده است .ثبات شکل با
افزایش مقدار دانههای ریز و شن تضمین میشود .افزودنیهای اصالح کننده ویسکوزیته میتوانند سر ریز شدن مخلوط را کاهش
داده و پایداری ساختار چاپی را بهبود بخشند(Kaszynka, Olczyk, Techman, atc, 2019) .

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)12 :تابستان  ،2042جلد یک

شکل -۴ترکیب مصالح ساختمانی برای چاپ سه بعدی و الزامات خواص )(Kaszynka, Olczyk, Techman, atc, 2019

زمان تنظیم بر امکان اختالط در حین چاپ تأثیر میگذارد .کارایی که بر امکان اکستروژن تأثیر می گذارد ،به (زمان باز کردن)
طوالنی نیاز دارد .در غیر این صورت ،مواد سفتتر شده و باعث کندتر شدن جریان مخلوط در سیستمهای تغذیه چاپگر میشود و یا
چاپگر را مسدود میکند .عالوه بر این ،باز بودن طوالنی مدت به اتصال مواد بین الیهها کمک میکند ،اما میتواند بر شکلگیری
عناصر چاپ شده تأثیر منفی بگذارد .برای حفظ شکل و بار الیههای اعمال شده باالتر ،هنگام گذاشتن الیههای متوالی مواد به
زمان اتصال کوتاهی نیاز است .استحکام و سفتی شکل چاپ شده به دلیل افزایش چگالی ماتریس حاصل از استفاده از پودرهای
ریزتر نسبت به سیمان پرتلند به دست میآید .استحکام مخلوط نیز تحت تأثیر نسبت آب به سیمان ،کالس مقاومت سیمان ،کیفیت
سنگدانهها و وجود مواد افزودنی است .انقباض بتن ممکن است در دوره اتصال و همچنین در دوره سخت شدن اولیه شروع شود.
انقباض به طور قابل توجهی بر دقت ابعادی و پایداری اشیاء چاپی تأثیر میگذارد .انقباضات ناشی از تبخیر آب از الیههای خارجی و
تغییرات دما در اثر گرمای هیدراتاسیون افزایش مییابد .عناصر چاپ شده دارای سطح بسیار بزرگتری هستند که در معرض تأثیر
شرایط محیطی در رابطه با عناصر ساخته شده با قالب قرار دارند .در هنگام طراحی باید به این نکته توجه داشت که انقباض
انقباضات ناشی از تبخیر آب از الیههای خارجی و تغییرات دما در اثر گرمای هیدراتاسیون افزایش مییابد .عناصر چاپ شده که در
معرض تأثیر شرایط محیطی هستند دارای سطح بسیار بزرگتری در رابطه با عناصر ساخته شده با قالب قرار دارند .در هنگام طراحی
باید به این نکته توجه داشت که انقباض از جمله با افزایش مقدار آب در ظرافت سیمان و دانه بندی سنگدانهها افزایش مییابد.
)(Kaszynka, Olczyk, Techman, atc, 2019

 -۵نتیجهگیری
توسعه فناوری چاپ سه بعدی در صنعت به جهش بزرگ فناوری کمک کرده است .به لطف روشهای مختلف تولید اشیا چاپ
سه بعدی ،آزمایش روی نمونههای اولیه را امکان پذیر میکند که قبال ًانجام آن با روشهای تولید معمولی دشوار بود.
) (Kaszynka, Olczyk, Techman, atc, 2019این مقاله بر روی فناوری چاپ سه بعدی که در حال حاضر در ساخت و
ساز استفاده میشود تمرکزدارد .چاپ سه بعدی مخلوط مالت روشی امیدوارکننده است که میتواند فرآیندهای سنتی ساختمان را
متحول کند .ایمنی ساختمان از طریق اتوماسیون بسیار افزایش مییابد و تقاضا برای نیروی کار کاهش مییابد .هزینههای ایجاد
اشیاء ساختمانی جدید در مقایسه با روشهای سنتی ساختمانی میتواند بسیار ارزانتر باشد .مسئله اساسی در پرینت سه بعدی
ساختمانها ،به جز چاپگر ،مواد مورد نیاز چاپ است .بسیاری از مواد جدید در حال حاضر توسعه یافتهاند ،از جمله :منشا بیولوژیکی،
فوالد ،چوب و پالستیک ،که امکان چاپ افزودنی محصوالت را فراهم میکند .با این حال ،به نظر میرسد که برای هر پروژه
طراحی شده برای پیاده سازی در فناوری چاپ افزودنی ،یک ترکیب جداگانه از مخلوط چاپ طراحی شود(Kaszynka, .
) Olczyk, Techman, atc, 2019مخلوط طراحی شده برای چاپ شی اول از همه باید دارای ویژگیهای خاصی باشد .با
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، از طرف دیگر. حفاظت در برابر آتش و غیره را داشته باشد،توجه به اینکه کل ساختمان باید استانداردهای الزم مانند استحکام
 استفاده از مواد. یعنی صرفه جویی در منابع تجدیدناپذیر انتخاب شوند،مواد اولیه تولید مخلوطها باید مطابق با مفهوم توسعه پایدار
 ممکن، از جمله شرایط آب و هوایی، همچنین شرایط اجرا. باعث به حداقل رساندن احتمالی هزینهها میشود،زائد قابل بازیافت
(Kaszynka, Olczyk, Techman, atc, 2019) .است بر ویژگیهای مورد نیاز مخلوط مورد استفاده تأثیر بگذارد
مخلوطهای چاپ باید دارای ویژگیهای قابل چاپ سودمندی باشند که میتوان آنها را در محدوده وسیعی کنترل کرد
 تهیه یک ماده سازگار برای چاپگر سه بعدی.و ویژگیهای آنها را برای بهبود عملکرد در طول فرآیند چاپ سه بعدی اصالح کرد
 تجزیه و تحلیل دقیق. عوامل مختلفی بر خواص مالتهای تازه و سخت شده تأثیر میگذارد.در مقیاس بزرگ کار دشواری است
خواص و در نظر گرفتن مکانیسمها به دلیل اثر افزودنیها و مواد افزودنی منفرد بر کارایی مخلوطهای چاپی قطعا ًً توصیه
 پرینت سه بعدی از مخلوط مالت، همچنین با توجه به قابلیتهای این چاپگر اگرچه این فناوری در مرحله آزمایشی است.میشود
(Kaszynka, Olczyk, Techman, atc, .میتواند انقالبی را ایجاد کند و پتانسیل بخش ساخت و ساز را افزایش دهد
2019)
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چکـیده
انسان در ادوار مختلف ،در تأمین نیازهای روانی و کالبدی خود ،به معماری مبتنی بر تدبیر و پیشه ی همسازی با عوامل
محیطی ،توجه ویژه ای داشته است .اندیشه معماری دستکند صخره ای ،نوعی تفکر حاصل از سیر تکامل شناسایی انسان
نسبت به محیط اطراف خود است .در واقع فضایی غیرصریح است که حسی خاص از محصوریت را پدید می آورد .معماری
صخره ای در خاورمیانه و منجمله ایران و ترکیه به عنوان یک مجموعه معماری پیوسته بومی است که بدون کاربرد
مصالح افزوده خارجی و از جهت دانش معماری و سیرتحول تجربیاتی آن ،دارای اهمیت بسزایی می باشد .آثار معماری
دستکند در ایران و ترکیه ،الگو پذیرفته از فرم و فضای غارها و اشکفت های طبیعی و به لحاظ بصری شباهت بسیاری با
آن ها دارند .که به صورت فضاهایی در سطوح فوقانی و تحتانی زمین ،در دشت های مسطح ،دامنه و شیب کوهستان ها
یا دره ها ،حفاری شده اند .با تحلیل و بررسی شیوه های معماری دستکند در خاورمیانه ،به ویژه در ایران و ترکیه ،می توان
به قیاس عوامل کالبدی مؤثر در پیدایش معماری روستای کندوان و روستای گورمه دست یافت .روش تحقیق مقاله،
توصیفی تحلیلی و موردکاوی می باشد که با گردآوری اطالعات از طریق بررسی و مطالعه منابع مکتوب و رایانه ای در
کتابخانه های تخصصی و عمومی ،نشریه های علمی پژوهشی و وبسایت های مرتبط با موضوع انجام شده است.

واژگـان کلـیدی :معماری دستکند ،خاورمیانه ،کندوان آذربایجان ،گورمه کاپادوکیه

 -1دانشجوی کارشناسی معماری مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان ،ایرانzahrabavarsad@hotmail.com-

 -9دانشجوی کارشناسی معماری مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان ،ایران
 -3عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی معماری مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان ،ایران
 -0مدرس مدعو گروه آموزشی مهندسی معماری مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان ،ایران
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انسان در گذر زمان همواره نیازهای کالبدی خود را در معماری و شهرسازی به وسیله سازگاری با عوامل محیطی گوناگون
پاسخ گفته و شرایط سخت خارجی را با ایجاد عواملی ویژه هموار نموده ،یکی از این نمونه ها ،معماری صخره ای است که نوعی
معماری منحصر به فرد و خاص محسوب می شود ،حاصل تلفیق سکونتگاه های بشری با طبیعت می باشد .این گونه بناها به نظر
ساده توسط مردمانی ساخته شده اند که همه هوش و حواس و ظرفیت شان را جهت ساختن آن به کار گرفته اند(.پورمافی:1138 ،
 )2ساخت فضای معماری از طریق منفی سازی در یک زمینة مثبت و پر ،بدون مصرف مصالح نوعی استثناء و راهکار ویژه را در
تعاریف رایج معماری ایجاد می کند .و اهمیت شناخت بیشتر آن را نشان می دهد .شناخت کالبدی این معماری از پیچیدگی های
خاصی برخوردار است چرا که مؤلفه هایی که بر شکل گیری کالبدی آن مؤثر هستند ،دارای تنوع و روابط خاصی می باشند.
معماری دستکند گونه ای از معماری است که از روند تولید مصالح و ساخت عناصر معماری و ساختار بنا با استفاده از جورچین
کردن مصالح به دست نمی آید ،بلکه با حفر یک فضا در دل یک بستر طبیعی پر ایجاد می گردد(.منگلی )2 :1136 ،معماری
دستکند در واقع یک معماری بومی است که سعی شده در تطابق با محیط پیرامونی شکل بگیرد(.امینی گوهرریزی)2 :1133 ،
زندگی روستایی و نوع نگرش روستاییان به جهان و طبیعت و نیز امکانات و دانش آن ها در ساخت و تولید و شیوه های بهره وری
باعث می شود که اجزای محیط ،در عین رعایت سادگی و برقراری رابطه ای منطقی و مکمل بین خود ،با حداکثر کارآیی و
مطلوبیت شکل گیرند .همچنین ،سازمان فضایی-کالبدی روستا که بازتابی از ارزش های اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی آن است ،از
همین نحوة کارکرد تأثیر می پذیرد .علت اصلی انتخاب روستای کندوان وجود نوعی معماری خاص(معماری صخره ای) برگرفته از
منظر بومی آن منطقه بوده است که در شکل دهی این روستا ،نقش اساسی دارد .مهم ترین ویژگی روستای کندوان را می توان در
ایجاد فضا و پیروی اجباری از طبیعت بومی منطقه و ساختار کران ها(صخره های مخروطی شکل) مشاهده کرد ،به گونه ای که
روستاییان در ساخت و استفاده از فضاها عملی و آسان ترین راه بهینه را برگزیده اند .در کندوان ،تالش می شود که از کمترین
فضا ،بیشترین بهره برداری ممکن صورت گیرد .به طور کلی ،روستای کندوان از مرکز به سمت شرق و از آنجا به سمت ارتفاعات
غربی توسعه یافته که بهره وری و شرایط مساعد در کران های قسمت شرقی(با ساختاری سالم تر و بلندتر) و نیز استفادة بیشتر از
انرژی خورشید(نور و گرمای آفتاب) از دالیل آن بوده است(.اکبری و بمانیان 2 :1181،ـ  )8روستای گورمه ،الیه یا قطعات منفردی
از سنگ آذرین در مقابل فرسایش از خود مقاومت نشان داده که از هر مجسمه ساخته دست انسان عجیب تر است ،بسیاری از آن
ها به وسیله ساکنین منطقه تراشیده شده و به صورت خانه و محل زندگی در آمده ،حفره های در و پنجره اتاق ها در عمق سنگ
سخت ،روح پرتالش و زحمت مردمان را نشان می دهد .بین مجموعه کندوان و گورمه نکات مشابه زیادی به چشم می خورد و
البته تناقضاتی نیز در این زمینه وجود دارد که در ادامه بطور خالصه به تجزیه و تحلیل آن می پردازیم .بطور کلی کندوان در یک
منطقه کوهستانی قرار گرفته است .درحالی که گورمه در وسط یک دشت بزرگ ،سر از زمین بر آورده است .عوامل تشکیل دهنده
کندوان کامالً بهم بسته شده و حتی گاهی چند واحد ،با همدیگر تشکیل یک واحد بزرگتر را داده اند .در حالی که در گورمه،
مخروط ها اغلب تک تک و از هم جدا افتاده اند و در قسمتی از گورمه که یک قسمت از یک کوه بزرگ را حجاری کرده اند،
واحدهای مسکونی زیادی از آن حاصل شده و این یکپارچگی فقط از لحاظ واحد مسکونی تأمین شده است نه از جهت مخروط ها.
(گرجی مهلبانی ،سنائی1 :1188 ،و)8

 -1-1سؤال تحقیق
عوامل مؤثر کالبدی در پیدایش معماری روستای کندوان آذربایجان و روستای گورمه کاپادوگیه چه تشابهات و تفاوت هایی
دارند؟

 -2پیشینه پژوهش
طبق بررسی های انجام شده تاکنون مطالعات مشروح و فراگیر درباره معماری دستکند و صخره ای ،منجمله ایران صورت
نگرفته است .به طور کلی و با توجه به وجود محدودیت های مطالعاتی در مقاالت و اسناد کتابخانه ای ،منابع اندکی در ارتباط
با معماری دستکند وجود دارد .محمدی فر و همتی ازندریانی( )1130به صورت تخصصی در پژوهش خود به مطالعه بررسی معماری
دستکند در ایران پرداخته اند .مهناز اشرفی( )1134به گونه شناسی معماری دستکند اشاره کرده است .و گرجی مهلبانی ،سنائی
پژوهشی درباره معماری همساز با اقلیم روستای کندوان داشته است .و همچنین می توان به پژوهش های  )2446(P. Yıldızدر
مطبوعات  WITجلد  ،81به تحلیل «خانه غارنشین کاپادوکیه» در ترکیه به جنبه تاریخی استفاده از طبیعت به عنوان مبنای
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طراحی و  )2412(Z. Ozlem Parlak Bicerدر درک بین فرهنگی ،جلد ،2به نمونه ای از طراحی و ساخت مکان های برش
سنگ درکاپادوکیه پرداخته شده است.

2ـ جایگاه معماری بومی صخره ای در خاورمیانه
معماری صخره ای نوعی از آثار معماری است که در تمام مسائل ایستایی به طور اتوماتیک فقط با انتخاب صخره جهت کار
حل گردیده است ،نظر به اینکه تأسیسات در داخل غارها منحصراً به یک فضای داخلی محدود می شود و تنها شمه آشکاری از آن
هایی است که ممکن است دارای ایوان باشد یا نباشد .برنارد ردفسکی ،معماری دستکند و صخره ای را در زمره(معماری بدون
معمار) قلمداد نموده است و حقیقتاً چنین است که در ایجاد و تولید فضاها غالبا کندن و کاستن از صخره ،عامل اصلی تولید
فضاست(.محمدی فر و همکاران )33 :1130 ،بر همین اساس هرگاه در صخرهای ،حفره ای ایجاد شود و به تدریج حفره را وسعت
دهیم تا فضاها مورد احتیاج ،مثالً خانه یا آرامگاه و غیره ایجاد شود ،این مبارزه انسان با طبیعت را معماری صخرها می نامند .این
معماری در دهکده منازل و معابد ،دژها و مقابر دیده می شود که تماماً در دل صخره ها سخت کنده شده اند(.ستارنژاد و
همکاران)1 :1136،
سال هشتم ،شماره ( 9پیاپی:
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 -1-2علل شکل گیری معماری صخره ای و ویژگی آن
معماری دستکند حاکی از صحنه جدال انسان با طبیعت و در خدمت گرفتن صخره های طبیعی است .در این محیط عوامل
کالبدی محیط زیست انسان از بین عوامل کامالٌ طبیعی انتخاب شده است .حفاظت در برابر بارش و سرمای شدید مناطق کوهپایه
ای در زمستان و دمای مطبوع در تابستان ها بی تردید یکی از عوامل مؤثر در شکل گیری این گونه معماری در مناطق مختلف
است .در این نوع معماری جنبه های دفاعی مسکن در برابر هجوم انسان ها ،حیوانات و حوادث طبیعی بیش از سایر عوامل مورد
نظر است .جاودان ماندن و ویران نشدن معماری دستکند در بازسازی تاریخ تمدن ملت ها نقش بزرگی ایفا کرده و در حقیقت بشر
از نظر تاریخ فرهنگ خود به معماری و نقوش برجسته(گونه ای از آثار دستکند محسوب می گردد نه جزء معماری دستکند) بیشتر از
معماری معمولی مدیون است .از علل مهم دیگر تمایل انسان در مکاتب مختلف بر معماری صخره ای ،ساختار دینی و مذهبی
جامعه بود که روی آوردن به صخره ها و کوهستان ها را ایجاب می نمود ،از جمله مهر پرستی را می توان نام برد که فلسفه
پیدایش مقدس ترین چهره آن به صخره مربوط می گردد(.محمدی فر و همکاران144 :1130 ،ـ)142
ذیالً در نمودار به مهم ترین عوامل شکل گیری معماری دستکند و صخره ای اشاره شده است:
نمودار شماره ( )1علل شکل گیری معماری دستکند و یا صخره ای(منبع :محمدی فر و همکاران111 :1931 ،
گردآوری:نگارندگان)

معماری دستکند یکی از تالش های انسان در جهت هماهنگی و سازگاری با محیط می باشد که درباره علل پیدایش این
معماری بایستی به شرایط جغرافیایی و اقلیمی در بستر اوضاع فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی آن منطقه پرداخته شود.

 -2-2گونه شناسی معماری صخره ای
ا ساساً شناخت نوع بستر طبیعی ،موقعیت آن و نوع دخل و تصرف انسان در آن ،به عنوان معیارهای تأثیرگذار قلمداد می کردند.
ال محرز است و در برخی دیگر بستر طبیعی انتخابی در سطحی باالتر از
در برخی از موارد دخل و تصرف انسان در بستر طبیعی کام ً
سطح زمین به چشم می خورد .در دسته بندی ،می توان سه گونه از معماری دستکند ارائه کرد .گونه نخست ساخت و سازها در
حفره ها و سرپناه های طبیعی که به طور عمده در آن ها کندوکاوی صورت نگرفته است و انسان با ایجاد الحاقاتی به عنوان سقف
یا دیوار و یا کف در آنجا سرپناه و فضاهای مورد نیاز خود را تأمین کرده است .در گونه دوم ،ابتدا فعل کندن به صورت افقی صورت
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می گیرد ،چرا که دسترسی به مجموعه از سطح زمین یا سطح باالتر انجام می گیرد .دسته سوم ،ابتدا فعل عمودی به صورت
عمودی انجام می شود ،این دسترسی از طریق پله ها ،رمپ ها و یا چاه های منتهی به درون بستر محقق می گردد(.اشرفی:1134،
)28
ذیالً در جدول به دسته بندی کلی ،سه گونه از معماری دستکند یا صخره ای اشاره شده است:
جدول شماره( )1گونه شناسی معماری دستکند و یا صخره ای(منبع :اشرفی82 :1931،
گردآوری :نگارندگان)
ردیف

شتم ،شماره ( 9پیاپی:
ستان  ،1041جلد یک

کاربرد

گونه معماری دستکند

1

حفره های طبیعی

ساخت و سازها در حفره ها و سرپناه های طبیعی که انسان با ایجاد الحاقاتی به
عنوان سقف یا دیوار و یا کف.

8

به صورت افقی

صورت افقی صورت می گیرد ،چرا که دسترسی به مجموعه از سطح زمین یا
سطح باالتر انجام می گیرد.

9

به صورت عمودی

ابتدا فعل عمودی انجام می شود ،این دسترسی از طریق پله ها ،رمپ ها و یا
چاه های منتهی به درون بستر است.

 -3-2مبانی معماری صخره ای خاورمیانه
بخش بزرگی از معماری صخره ای ،کاربری آیینی و مذهبی دارد و مربوط به تاریخ ادیان است .بر این اساس بخش وسیعی از
معماری صخره ای شامل معابد و مقابر صخره ای و معابد غاری است(.ستارنژاد و همکاران )6 :1136،مهم ترین و بارزترین بازمانده
های دوره پادشاهی مصر میانه ،مقابر متعدد صخره ای است .این مقابر در نقاط دوردست و در صخره ها کنده می شد .این مقبره ها
که در جلویشان یک ایوان ستون دار کوتاه قرار می گرفت ،از واحدهای بنیادی معماری مصر محسوب می شدند و شامل این بخش
ها :دهلیز ایوان ستون دار ،تاالر ستون دار و اتاقک مقدس بودند .ستون هایی در داخل تاالر دیده می شود که هیچ گونه نقشی در
نگه داری سقف ندارد ،بلکه مانند ستون های ایوان بخشی پیوسته با بافت صخره است(.زارعی02 :1132 ،و)01

تصویر شماره  :1پالن و برش از مقبره بنی حسن مصر

تصویر شماره  :8نمایی از مقبره بنی حسن مصر
(منبع :زارعی)19 :1938،

(منبع :زارعی)19 :1938،

دایره در مربع
(نماد روح در جسم)
قوس سقف در ورودی

تصویر شماره  :9پالن از مقبره بنی حسن مصر
(منبع :زارعی)19 :1938،
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تصویر شماره  :1پالن از مقبره بنی حسن مصر
(منبع :زارعی)19 :1938،

تحلیل پالن و نما :دارای یک پالن ،دارای یک ورودی با دو ستون ،منتهی به اتاق مستطیل شکل با چهار ستون در مرکزیت،
سقف ورودی دارای قوس اندکی است و روزنه ورود نور فقط از ورودی پالن است .و وجود دایره در مربع نماد روح در جسم است.
(تحلیل:نگارندگان)
معبد صخره ای رامسس دوم متعلق به آخرین فرعون بزرگ مصر بود ،برای ستایش خویش چهار تندیس شبیه سازی شده
غول آسا از خود در نمای معبد به کار برده است .ستون هایی از دل صخره های موجود تراشیده شده اند(.تصویر )6که هیچ نقشی
در تحمل فشار سقف ندارد(.زارعی)06 :1132 ،

سال هشتم ،شماره ( 9پیاپی:
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تصویر شماره  :5نمای ورود معبد صخره ای رامسس دوم تصویر شماره  : 6نمای داخل معبد صخره ای رامسس دوم
(منبع :زارعی)17 :1938،

(منبع :زارعی)16 :1938،

هشت تندیس داخلی،

چهار تندیس نمادین

هیچ نقشی در تحمل

غول آسا در ورودی

فشار سقف ندارند.

جایگاه
مقدس

دست های تعظیم
شده تندیس داخلی،
ناخوداگاه انسان را به
تعظیم به خدایان
روی می آورد.

تصویر شماره  :7پالن معبد صخره ای رامسس دوم(منبع :زارعی17 :1938،
تحلیل :نگارندگان)

هخامنشیان همانند پیشینیان خویش به ایجاد آرامگاه های صخره ای پرداختند .جانشینان او اقدام به ساختن مقابر صخره ای
کردند ،نمای این آرامگاه ها که همه  22متر ارتفاع دارد شبیه به صلیب است ،این نما به سه قسمت تقسیم شده  :قسمت پایین
صاف و بدون نقش است ،بخش وسط به صورت افقی با استفاده از عناصر معماری با قسمت این تضاد به خصوصی ایجاد کرده
است .قسمت باال جنبه تزئینی دارد و با قسمت وسط تناسب هنری ویژه ای پیدا کرده است .در کرمانشاه جایگاه مقدسی است که
آب از درون زمین می جوشد و بر دیواره آن که متصل به کوه است ،دو ایوان در دل کوه کنده شده است .در این تاق ها در تاق
بستان وجود نقش برجسته هایی است که آن را یک گور ـ نیایشگاه صخره ای قلمداد نموده اند(.زارعی)110،111،112 :1132 ،

تصویر  :2آرامگاه صخره ای نقش رستم

تصویر  :3نمایی از طاق بستان

(منبع :زارعی)111 :1938،

تصویر :11نقشه طاق بستان
(منبع :زارعی)158 :1938،
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از جمله معابد صخرهای می توان به مقابر صخرهای پترای اردن اشاره کرد(.ستارنژاد و همکاران )6 :1136 ،شهر ویران شده
پترا در دره ای عمیق واقع شده است .که با شیب تند احاطه شده است .دیوارهای ماسه سنگی صعب العبور و دره های پیچ در پیچ،
در گستره خشک صحرای بزرگ جنوبی اردن)81 :2410 ،Thomas R. Paradise( .

تصویرشماره :11مقبره قصر در شهر پترا

شتم ،شماره ( 9پیاپی:
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تصویر شماره :18پالن پترا

تصویرشماره :19نمای پترا

منبع)112،38،31 :8111 ،Thomas R. Paradise( :
کاربرد نیم دایره که حول
مرکزیت می چرخد
در نمای صخره ای
از  6ستون در باال و  6ستون
در پایین کندکاری شده است
که جنبه تزیینی دارند.

تصویر شماره :11پالن پترا ،منبع112،38،31 :8111 ،Thomas R. Paradise( :
تحلیل :نگارندگان)

مقبره قصر یکی از قابل دسترس ترین(و بازدید شده) ترین مقبره های سلطنتی است مقبره ها ،با ورود ساده با قدم زدن در
اطراف ،یا باال رفتن از ماسه سنگ تراشیده شده جلو ناحیه برجسته شده)142 :2410 ،Thomas R. Paradise(.

3ـ نگاهی به معماری دستکند در ایران و ترکیه
مطالعات در زمینه معماری دستکند و صخره ای توسط باستان شناسان و هنر شناسان کشورهای مختلف از جمله باستان
شناسان ترکیه و (ایران) انجام شده است .آثار معماری دستکند در کشور ما عمدتاً به وسیله محققان و پژوهشگران داخلی مورد
مطالعه قرار گرفته یا بیشتر مطالعات و بررسی ها توسط ماجراجویان و دانشمندان اروپایی و امریکایی انجام گردیده که معموالً با
نظریات ضد و نقیض منتشر شده اند(.محمدی فر و همکاران)33 :1130 ،

 -1-3معماری دستکند در ایران
سرزمین ایران با توجه به اقلیم های گوناگون ،از شرایط خاص منطقه ای در شکل دهی آثار معماری برخوردار است و آثار
معماری دستکند به تبع این امر در مناطق مختلف دارای اشکال متفاوتی می باشد که می توان آن ها را در قالب دو گروه تقسیم
کرد :گروهی که تقلیدی از غارهای طبیعی و به لحاظ فرم بسیار شبیه آن ها هستند .در این گروه دسترسی و برقراری ارتباط بین
فضاهای مختلف از طریق یک راهروی باریک در جهت فضاها در مواردی نیز ارتباط ممکن بود از طریق پلکان ها برقرار شود که
اثر و در این گروه روشنایی فضاها عمدتاً از طریق روزنه های تعبیه شده در دیواره های فضاها یا روزنه در قسمت سقف که
روشنایی داخل را در روز تأمین می کند یا در مواردی به دلیل عدم وجود نورگیر در سقف ،روشنایی فضاها از طریق پیه سوزهایی
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تأمین می شود که جای آن ها در دیواره ها قابل مشاهده است .گروه دوم ،به صورت فضاهای زیرزمینی در دشت های مسطح،
دامنه و شیب کوهستان ها یا دره ها کنده شده اند .دسترسی به این فضاها از طریق ورودی هایی انجام می گیرد یا به وسیله
ورودی پلکانی کنده شده در بستر خاک یا سنگ به فضاهای زیرزمینی راه می یابد(.محمدی فر و همکاران)141،140 :1130 ،
دسترسی از پلکان یا

روشنایی از روزنه ای در

راهرو باریک

دیواره های فضاها یا در سقف

تصویرشماره :15مجموعه معماری دستکند میمند

تصویرشمار:16مجموعه معماری دستکند قلعه جوق فامنین

منبع( :محمدی فر و همکاران ،119،111 :1931 ،تحلیل نگارندگان)

سال هشتم ،شماره ( 9پیاپی:
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آثار معماری دستکند به لحاظ فرم فضای داخلی به اشکال مختلف هستند که تفاوت در نوع بافت ،ساختار زمین شناسی از
سویی و زمان ایجاد و نوع کاربری مجموعه ها از سوی دیگر موجب شده تا تفاوت های عمده ای در نوع واحدها ،تعداد فضاها و
همچنین نوع فرم داخلی و پوشش فضاها مشاهده شود .تفاوت در فلسفه شکل گیری مجموعه معماری دستکند موجب تفاوت عمده
در نوع معماری واحدها ،نحوه دسترسی به مجموعه ،ارتباط فضاهای مجموعه با یکدیگر مطرح است که موجب شده تا هر کدام از
مجموعه ها دارای ویژگی های خاصی گردند .در مطالعه مجموعه های معماری دستکند ،عالوه بر تقسیم بندی آن ها بر اساس
شکل ظاهری و فرم فضا می توان دسته بندی بر اساس ماهیت کاربردی آن ها مطرح کرد(.محمدی فر و همکاران:1130 ،
)146،141

تصویر :17پوشش قوسی سقف و ورود نور دستکندغارکرفتو

تصویر:12تدفین موجود معماری دستکند سامن مالیر

منبع( :محمدی فر و همکاران ،117،115 :1931 ،تحلیل نگارندگان)
روشنایی از سقف
دارای فضای داخلی گنبدی
شکل و مخروطی

پالنی مدور دارای مرکزیت که حول آن می چرخد
ریتم و تکرار پالن
تصویر شماره 13منبع( :محمدی فر و همکاران116 :1931 ،
تحلیل نگارندگان)
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 -2-3معماری دستکند در ترکیه
شهر کاپادوکیه در منطقه آناتولی ترکیه واقع شده است .خلقت و شکل گیری مناظر کاپادوکیه از زمانی آغاز شد که "کوه
آرگیوس" میلیون ها سال پیش فوران کرد و کل محیط اطراف را با یک سیالب صاف کرد گدازه ای که صدها کیلومتر را پوشانده
است .منظره ای است با دودکش های پری که با سنگ بازالت پوشیده شده است تا شبیه غول باشد سنگ های قارچی شکل
سازنده ای دیگر توسط باد ،ماسه و باران به شکل جانوران اساطیری .مخروط های ایستاده نزدیک صدها پا باال فوران های
آتشفشانی  14متر سال پیش زمین را با خاکستر پوشانده است هزاره ها در سنگ توفای نرم فشرده شده است .این هیتی ها بودند
که این منطقه را اشغال کردند .برخی از روستاهای غار کاپادوکیه تا زمان های اخیر در تصرف باقی مانده بودند .پری دودکشها،
صخره های مخروطی شکل عجیبی که در اثر قرنها فرسایش شکل گرفتهاند )2 :2446،Yıldız(.انسان با بهره گیری از حفره
طبیعی موجود و با ایجاد ساخت و ساز در آن ها ،سکونتگاه مناسبی را برای خود تدارک می دیده است .این فضاها معموالً به دلیل
استقرار در دامنه و در باالی کوه ها ،و همچنین زیرزمین ،کاربردهایی همچون برج دیده بانی ،نیایشگاه و یا سکونتگاه داشته اند.

شتم ،شماره ( 9پیاپی:
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تصویرشماره :81گونه غالب فضا مذهبی در کاپادوکیه ترکیه ،مشتمل بر :نمازخانه ،کلیسا ،کلیسای صلیبی شکل
منبع( :اشرفی ، 91 :1931،تحلیل :نگارندگان)

از نمونه بارز شهرهای زیرزمینی کاپادوکیه ترکیه می باشد .همانگونه که از نام این فضاها برمی آید ،این مجموعه ها کامالً در
زیرزمین تعبیه شده اند و در آن ها روزنی که نور و دید مناسب را فراهم سازد ،وجود ندارد .فضاها معموالً تاریک و رازگونه اند .راهرو
و یا تونل ها نقش تعیین کننده ای دارند و درصد عمده ای از فضا را به خود اختصاص می دهند .از میان نمونه مخفیگاه های
زیرزمینی می توان به شهرهای زیرزمینی اشاره کرد .این مجموعه ها گاهی در چندین طبقه کنده شده اند و هر طبقه عملکرد و
کاربری خاصی دارند .در هنگام ناامنی ها و غارت های پی در پی ،آن ها نقش بسیار مهمی در دفاع عامل و غیرعامل منطقه ایفا
کرده اند .ورودی آن ها با عناصر طبیعی استتار می شد و یا دسترسی به آن ها از درون تنورخانه ها ،چاه ها و فضاهایی از این دست
به شهر زیرزمینی حاصل می شد .شاخص ترین شهرهای زیرزمینی جهان شهرهای کاپادوکیه به نام های درین کویو و کایماکلی
هستند .شهر زیرزمینی کایماکلی در  8طبقه است که در سال  1361کشف گردید(.اشرفی11 :1134،ـ )14شهر دارای تهویه عالی
بود توسط شفت های تهویه امکان پذیر است که عمیق ترین اعماق آن به  81متر می رسد .آنجا می تواند به اندازه  24سطح زیر
زمین باشد )6 :2446،Yıldız(.طبقه نخست به اسکان دام ها و طبقه دوم عموماً به فضاهای سکونتی و انبار موادغذایی اختصاص
داشته ،که مشتمل است .بر اتاق های نشیمن و خواب و غذاخوری .در این فضاها گودال هایی برای انبار موادغذایی حفر شده اند،
که عملکرد آن ها در نزاع ها به عنوان تله بوده است(.اشرفی11 :1134،ـ)14
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ستون ها هیچ نقشی در
تحمل فشار سقف و
ایستایی نداشته و جنبه
تزیینی و مشخص کردن
مسیر تونلی و حفظ
ریتم حرکتی دارند.

تصویرشماره:81شهرهای زیرزمینی کاپادوکیه

تصویرشماره :88شهرهای زیرزمینی کاپادوکیه

منبع)9 :8118،Ozlem Parlak Bicer (:

منبع)6 :8116،Yıldız(:

شهرهای زیرزمینی سکونتگاههایی با اقامت طوالنی مدت بودند و مقاومت در برابر حمالت و حمایت از تعداد زیادی از مردم و
آن ها حیوانات برای مدت طوالنی که بیش از  04طبقه زیر زمین سکونتگاه ها شناسایی شده است.در زمان صلح مردم این منطقه
سال هشتم ،شماره ( 9پیاپی:
مکان امن
تابستان  ،1041جلد یک
می توانستند کشاورزی کنند ،با این حال ،هنگامی که آن ها توسط دشمنان مورد تهاجم قرار می گرفتند به این،)92
عقبنشینی میکردند ،برخی از این شهرها زیرزمینی ،سازمان شهری بسیار پیچیده و شبکه های گسترده ای بود معابر ،تونل ها،
چاله های پلکانی و راهروهای شیب دار اتاق های خانوادگی و فضاهای جمعی که در آن مردم با کار و عبادت مالقات می کردند.
شهرها بودند کامل با چاه ،دودکش برای گردش هوا ،طاقچه برای المپ نفت ،فروشگاه ،مخازن آب ،اصطبل ها و مناطقی که
مردگان را می توان تا زمانی که در آنجا قرار داد شرایط روی سطح امکان دفع مناسب آن ها را فراهم می کند)1 :2446،Yıldız(.
ذیالً در نمودار شماره ( )2به گونه های معماری دستکند در ایران و ترکیه اشاره خواهد شد :
نمودار شماره ( )8گونه های معماری دستکند در ایران و ترکیه ،دربرگرفته از(محمدی فر و همکاران11 :1931 ،ـ119
گردآوری :نگارندگان)

 -4مولفههای کالبدی شاخص در پیدایش روستای کندوان و گورمه با تأکید بر بافت
روستایی و فرم و فضای معماری
در معماری صخره ای عوامل کالبدی از بین عوامل کامالً طبیعی انتخاب شده است و بین فرم کالبدی و رفتار انسان تلفیق
خاصی به وجود آمده است(.پورمحمدی ،نصراهلل زاده )88 :1132 ،معماری صخره ای ،از نظر فضا و کالبد آن به دو نوع تقسیم می
شود ،نوع اول درون صخره های بزرگ آزاد و مجزا از یکدیگر ،فضاهای متعدد ایجاد گردیده که به یک واحد مسکونی و یا
واحدهای عمومی اختصاص دارد ،نوع دوم که فضاهای متعدد در داخل صخره ها و تپه ها ایجاد گردیده و فاقد نمای خارجی می
باشد که نمونه مهم آن در ایران می باشد .معماری صخره ای منطقه گورمه ترکیه و معماری روستای کندوان از نوع اول این نوع
معماری دسته بندی نمود(.گرجی مهلبانی ،سنائی)2 :1188 ،
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جدول شماره( )8مولفه های کالبدی شاخص در پیدایش روستای کندوان و گورمه(دربرگرفته :اکبری و بمانیان:1927،

زیست محیطی

16و پورمحمدی ونصراهلل زاده ،7 :1938،گردآوری :نگارندگان)
مولفه های کالبدی شاخص در پیدایش روستای کندوان و گورمه
معماری صخره ای
اقلیم و جغرافیایی
اقتصادی و معیشتی

منابع آبی ،محل دفع
مناسب زباله ،تکیه بر
سیستم زمین گرمایی

وابستگی به اقتصاد
دامپروری دسترسی به
مرتع مناسب

فرم و فضا و عناصر
معماری

شرایط جوی ،عدم آلودگی های
صوتی ،آفتاب گیری مسیرهای پیاده
و فضاهای داخلی کران ها

 -1-4روستای کندوان

شتم ،شماره ( 9پیاپی:
ستان  ،1041جلد یک

این روستای بی نظیر و تاریخی ،با معماری بی نظیر طبیعی(معماری صخره ای) و وجود آب معدنی گوارای با خاصیت درمانی
از شهرت و آوازه جهانی برخوردار است .این دهکده مثال زنده ای است از یک نوع تلفیق و ترکیب فرم ها و تناسبات بدیع که از
قرن ها پیش ،انسان زندگی خود را به بهترین وجه ی با آن منطبق کرده است .در این محیط عوامل کالبدی محیط زیست انسان از
بین عوامل کامالً طبیعی انتخاب شده است و تلفیق عجیبی بین کالبد مسکونی و رفتار انسان به عمل آمده و در واقع این هر دو در
هم تأثیر گذاشته اند(.گرجی مهلبانی ،سنائی)1 :1188 ،

 -1-1-4کران ها ،فرم و عناصر معماری
از دهانه های قلل آتشفشانی سهند و دیگر کوه های آتشفشانی ،طی هزاران سال ،مواد مذاب بیرون جهیده است .این گدازه ها
در طی قرون متمادی روی هم انباشته شده و بتدریج بر روی آن ها پوسته ای از سنگ توف در طبقات مختلف ایجاد گردیده
است(.گرجی مهلبانی ،سنائی )14،11 :1188 ،خانه ها در درون سنگ ها کنده شده و ارتفاع این سنگ ها که کران خوانده می
شوند 14 ،الی  11متر است و قطر الی  8متر دارند .کران ها بین تپه و رودخانه قرار گرفته اند و محور اصلی روستا عمود بر جنوب
غرب است .این کران ها پایداری بسیار خوبی در برابر تابش و باد و باران ،رطوبت و برف و زلزله دارند(.برزگر و همکاران:1131،
 )82کران ها از نظر شکل ظاهری و تعداد طبقات به دو دسته تقسیم می شوند :از نظر شکل ظاهر :در روستای کندوان شاهد ده ها
کران متنوع ،چندتایی ،جفتی ،تکی ،مخروطی شکل و دوک مانند هستیم .تعداد طبقات و فرم فضاهای داخلی کران ها بستگی به
حجم و شکل آن ها دارد .کران ها عموماً دارای دوطبقه و در مواردی هم سه و یا چهار طبقه می باشند(.گرجی مهلبانی ،سنائی،
)11 :1188

تصویرشماره:89کران دوطبقه
منبع(:نگارندگان)

تصویرشماره :81مخروط های صخره ای کندوان
منبع( :نگارندگان)

یک نوع
مخروط
صخره ای
در روستای
کندوان

تصویرشماره :85طرح شماتیک ازمراحل شکل گیری مخروط های کندوان
منبع( :هاشم پورمافی)61 :1932،
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عناصر معماری درون کران ها به دو صورت با کاربری مسکونی و کاربری عمومی شکل گرفته اند .فضای اصلی:که هم به
صورت نشیمن و خواب و هم به صورت اطاق پذیرایی مورد استفاده قرار می گیرد(.گرجی مهلبانی ،سنائی )11،12 :1188 ،یوک
یری محل نسبتاً بزرگ و مسطحی در دیواره اطاق اصلی می باشد که جهت گذاشتن لحاف ،تشک ،جاجیم و البسه مورد استفاده
قرار می گیرد .آستانا :قسمت ورودی هر کران در اصطالح محلی آستانا نامیده شده .مطبخ معموالً خارج از اطاق اصلی و در حوزه
مجاور آن می باشد ولی در مواردی در کران اصلی نیز کار طبخ انجام می گیرد.کار طبخ در مطبخ ها نیز با استفاده از تنور انجام می
گیرد.صندوق خانه(گزنه) انبارهای کوچک درون کران می باشند که مایحتاج هفتگی خانوار از قبیل حبوبات گندم ،جو و آرد در آن
ها نگهداری می شود آبریزگاه ها در کندوان به علت آهکی بودن نوع خاک و مشکالت دفع فاضالب و همچنین به علت نیاز و
مصرف فضوالت انسانی ،کندن چاه فاضالب مرسوم نمی باشد از این رو آبریزگاه ها اکثراً در کنار معابر و در خارج از کران های
مسکونی قرار گرفته و به صورت اطاقکی دست ساز و دو طبقه می باشند که طبقه پایین به صورت انبار فضوالت می باشد(.افتحی
و همکاران10 :1110،ـ)11
سال هشتم ،شماره ( 9پیاپی:
 ،)92تابستان  ،1041جلد یک

تصویر  : 86نمونه پالن طبقه همکف(آغل) تصویر :87نمونه پالن طبقه اول(مسکونی)

تصویر :82نمونه ریز فضاها

منبع(:افتحی و همکاران)92 :1978،

همانطور که مشاهده می شود در این کران نیز از طبقه همکف به علت کم نور بودن و وسعت زیاد به عنوان آغل و از طبقه
دوم نیز به عنوان واحد مسکونی استفاده می شود و تنها نورگیر و تراس در قسمت جنوبی این کران دیده می شود.

 -2-4روستای گورمه
منطقه کاپادوکیه و گورمه در وسعتی به شعاع  214کیلومتر گسترده شده است .وسعت این منطقه حدود  11الی  24برابر
کندوان است .خانه ها معموالً دو طبقه یا بیشتر .طبقه همکف شامل انبار ،آشپزخانه و اصطبل می گردد و سایر قسمت های یک
خانه معمولی مثل غذاخوری و خواب و نشیمن در طبقه اول قرار می گیرد .پالن خانه ها اغلب تابع اوضاع و شرایط خاص زمین
مورد ساختمان است( .اشرفی)10 :1134،

تصویرشماره :83نمای کلی از روستای گورمه
منبع( :هاشم پورمافی)61 :1932،

تصویرشماره :91معروف به دودکش جن در روستا
منبع( :هاشم پورمافی)61 :1932،

اغلب خانه هایی که بدلیل شیب تند زمین ،زیرزمین دارند ،آن را به انبارهای نگهداری مواد غذایی اختصاص می دهند .گورمه
در وسط یک دشت بزرگ ،سر از زمین برآورده است .در گورمه ،مخروط ها اغلب تک تک و از هم جدا افتاده اند و در قسمتی از
گورمه که یک قسمت از یک کوه بزرگ را حجاری کرده اند ،واحدهای مسکونی زیادی از آن حاصل شده است و این یکپارچگی
32

فقط از لحاظ واحدهای مسکونی تامین شده است نه از جهت مخروط ها .در گورمه نیز یکپارچگی بصری شکل ها و هم آهنگی
طبیعی و کشیدگی محوطه و پرسپکتیوهای زیبایی که از هر گوشه آن بنظر می آید(.گرجی مهلبانی ،سنائی3 :1188 ،ـ)1

 -1-2-4عناصر معماری روستای گورمه
مجموعه های شکل گرفته در توده های طبیعی جدا از هم .این مجموعه ها در صخره های منفرد و مجزا از یکدیگر قرار
دارند .این صخره ها هرکدام به مانند آپارتمانی که شامل چند واحد مسکونی است ،عمل می کنند .با توجه به فرم مخروطی شکل
بستر طبیعی ،سطوح طبقات زیرین گسترده تر است و با هرچه نزدیک تر شدن به طبقات فوقانی ،از زیربنای آن ها کاسته می
شود(.شرفی )10 :1134،عناصر معماری بناهای صخرهتراشی به تقلید از آن تراشیده شدهاند .بیشتر این معماری ویژگیهای
ساختمانهای سنگتراشی ،تزئینات صرف و بدون هدف ساختاری هستند .برای مثال ،ستونهای داخلی سقفها را پشتیبانی
نمیکنند .آن ها به سادگی وجود دارند .دکوراسیون با سنگ های آتشفشانی چکش خوار ،کار به سرعت پیش می رفت .اتاقی به
طول  21فوت ،عرض  10فوت و ارتفاع  14فوت احتماالً یک مرد مجرد را گرفته است 6 : 2446،Yıldız(.و)1

شتم ،شماره ( 9پیاپی:
ستان  ،1041جلد یک

پالن،

در گورمه ،این

شکل دایره و

یکپارچگی فقط از

درون آن مربع که

واحدهای مسکونی

نماد ظاهری

تأمین شده است نه

در حال حرکت

از جهت مخروط ها

و باطنی آرام

تصویرشماره :91پالن طبقات یک مخروط گورمه

تصویرشماره :98قطعات عمودی از یک مخروط در گورمه
منبع( :هاشم پورمافی)61 :1932،

منبع( :هاشم پورمافی)61 :1932،
(تحلیل :نگارندگان)

حدود یک ماه تا تکمیل اگرچه معماری آن ها در درجه اول معماری داخلی است کاپادوکیه گاهی به ساختمان های سنگی خود
نماهای دقیقی می دادند ،با شیروانی و طاق های نعل اسبی .اتاق غار دارای یک پنجره کوچک است .خنک تر از بیرون است مردم
کسانی که در این دره اقامت داشتند در چنین غارهایی زندگی می کردند زیرا آن ها را در آن خنک نگه می داشتند .تابستانها و در
زمستانها آبهای گرم را فراهم میکرد ،حتی اگر درجه حرارت باال باشد بعد از غروب خورشید شیرجه بزنید همه این خانه ها
ویژگی های مشابهی دارند .این خصوصیات عبارتند از :تقریباً همه خانه ها بر اساس طبیعت و اکولوژیک شکل گرفته اند بیانیه- .
استفاده از فضاهای داخلی مانند کیفیت هوای داخلی پایدار است مناسب برای آب و هوا و استفاده طوالنی مدت بین فرهنگ ها و
جوامع شناخته شده است .کارکرد سازه ها اقامتگاه ،خانه ،کلیسا و انبارها  -متداول ترین ماده سنگی است که با چوب اضافه می
شود تا مناسب باشد آب و هوا و جغرافیا -کاربرد عملی و تعامل با محیط نیز از ویژگی های آن است مشترک سازمان داخلی فضاها
غیر قابل انعطاف و پایدار است: 62446،Yıldız(.و )1به طور کلی در مورد این گونه آثار ،می شود عرض کرد آن ها مکان های
مناسبی برای دیده بانی و دفاع بودند .این فضاها بسته به ارتفاعشان از سطح زمین ،دارای نور و دید مناسبی هستند.

 -5جمع بندی و نتیجه گیری
انسان بر اساس تجربیات حاصل از مدت های طوالنی ،با تراش و کندن صخره های طبیعی ،حفره هایی ایجاد نموده است و
به تدریج با وسعت بخشیدن به آن ها سعی داشته تا نیاز روانی و مصون بودن از حوادث و خطرات گوناگون را تأمین نماید .و
فضاهایی نظیر خانه یا آرامگاه خلق کند .محصول فرآیند همسازی و تجانس انسان با طبیعت صخره ها ،معماری صخره ای می
باشد .معماری صخره ای تنها منحصر به فرهنگ و کشور خاصی نیست .بناهای صخره ای و مناطق تاریخی و باستانی خاورمیانه
به عنوان بزرگ ترین عجایب باستانی تلقی می شوند .معماری صخره ای خاورمیانه منجمله ایران و ترکیه با توجه به شرایط خاص
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منطقه ای در شکل دهی این معماری مبین آنست که مردم این گونه سکونت ها ،توجه ویژه ای به معماری بومی داشته و بر اساس
اصول ،قواعد و مبتنی بر تأمین نیازهای خود دست به حفر زده بوده اند.

نمودار  -1مراتب ساخت معماری صخره ای در خاورمیانه

معماری صخره ای در روستای کندوان آذربایجان ایران و روستای گورمه کاپادوکیه ترکیه ،که در عین شباهت های کلی میان
آن ها در نحوه استفاده از فضا ،تعداد طبقات ،نحوه دسترسی ،وجود تنوع های کاری مختلف و میزان و شدت دخالت بشر در
طبیعت ،دارای تفاوت های جدی در عوامل مؤثر کالبدی معماری هستند .ذیال به تشابهات و تفاوت های عوامل مؤثر کالبدی در
پیدایش معماری روستای کندوان آذربایجان و روستای گورمه کاپادوکیه اشاره شده است :
سال هشتم ،شماره ( 9پیاپی:
 ،)92تابستان  ،1041جلد یک
جدول  :تشابهات و تفاوت های عوامل مؤثر کالبدی در پیدایش معماری روستای کندوان آذربایجان و روستای گورمه
کاپادوکیه
عوامل مؤثر کالبدی در پیدایش معماری روستای کندوان آذربایجان و روستای گورمه کاپادوکیه
روستا

کندوان
آذربایجان
ایران

گورمه
کاپادوکیه
ترکیه

تفاوت ها

شباهت ها

ـ شکل کالبدی محیط به آسانی در دسترس نیست.
ـ وجود آبریزگاه ها در کنار معابر و در خارج از کران های مسکونی
ـ مسکونی نبودن طبقات زیرین به دلیل عدم وجود نورگیرها
ـ در شیب های تند و گسل ها و مسیر کوهستانی قرار دارد
ـ حفره های ایجاد شده در پیوسته هستند
ـ عوامل تشکیل دهنده کامالً بهم بسته و گاهی چند واحد،
با همدیگر تشکیل و یک واحد بزرگتر را داده اند.
ـ وجود حداکثر پنج طبقه در یک کران
ـ فرم کالبدی گورمه(فضاهای باز و گشاد و مسطح)
ـ وجود حداکثر تا ده طبقه در یک کران
ـ حفره ها ایجاد شده اغلب تک تک و بصورت مجزا از هم هستند.
ـ اضافه کردن شیروانی و طاق های نعل اسبی
ـ در دشت و مسیر هموار قرار دارد.
ـ مخروط ها اغلب تک تک و از هم جدا افتاده اند.

ـ وجود معماری صخره ای یا
دستکند
ـ فرم ساختمان ها بصورت
مخروطی شکل
ـ عدم نیاز به مصالح ساخت و ابزار
خاص
ـ امکان اجرا در تمام فصول
ـ استفاده حداقل از منابع انرژی
ـ سطح تماس کم بنا با محیط
بیرون و کاهش تبادل حرارتی
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نقش حکمی هنر معماری اسالمی در هویت بخشی خانه ایرانی؛
مطالعه موردی:خانه الریها یزد

محمد بهزادپور ،*1محبوبه بشیرآذر
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چکـیده
هویت یکی از پایه های شناخت افراد و جامعه از طرق مختلف است و شناخت مباحث هویتی با دیدگاه حکمی و متعالی در
ساختار و الیه های معماری مناطق مختلف می تواند به واکاوی ریشه ای فرهنگی و اجتماعی آن بپردازد.با در نظر گرفتن
سیاست های کالن کشور و جامعه اسالم به جهت معرفی خود به دیگر مجامع پیرامونش ،معماری و شهرسازی با محتوای
مسکن ایرانی اسالمی و صرف هویت اسالمی به میزان تحقق این اصل در گذشته و نیز حال به این مهم کمک شایانی
کرده است.با توجه به حکمت معماری اسالمی ،نقش و اصول آن در فرآیند شکل گیری خانه های سنتی همواره از مباحث
مکاشفه ای و تحلیلی بده که هر پژوهشی نگاه ویژه ای می تواند به این موضوع داشته باشد و لذا در پژوهش حاضر نقش
حکمی با نکاه هویت بخشی در معماری اسالمی مورد واکاوی قرار می گیرد .نکات و طرز ساخت و ساز و نیز عناصری
مانند :محرمیت و محصوریت -اشرافیت و جانمایی ها نسبت به کاربری هر محیط در خانه هایی که رویکرد اسالمی داشته
اند و استفاده از دیگر عناصر هویت ساز ،مصداقهایی ملموس برای شناخت هویت اسالمی به شمار می¬رود .به همین
دلیل در پژوهش پیش رو به میزان عملکردی این آیتم ها که برای ایفای روشن تر نقش هویت اسالمی در طراحی الگوی
خانه ایرانی است ،پرداخته می-شود .روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی و به صورت مطالعه
کتابخانه ای و بررسی نمونه موردی در قالب خانه الریها در یزد می باشد.نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که هویت
معماری ایرانی اسالمی در خانه الریها برگرفته از یک پیوند عمیق الیتناهی الهی می باشد که برگرفته از وحدت موجود در
بین عناصر و مفاهیم کالبدی و همچنین نظم موجود در سلسله مراتب فضاهای اصلی مانند (هشتی ،داالن ورودی ،الگوی
فضای پوشیده ،نیمه باز ،باز و  )...می باشد.

واژگـان کلـیدی :حکمت هنر ،معماری اسالمی ،هویت ،فرهنگ ،الگوی طراحی خانه ایرانی

 -1گروه معماری؛واحد هشتگرد؛دانشگاه آزاد اسالمی؛هشتگرد؛ ایران (نویسنده مسئول)
behzadpour@hiau.ac.irmohammad
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی ساوه
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در ابتدای امر و در بیان مساله این نکته حائز اهمیت است که یکی از جلوه های هویت بخش در طراحی منظر و یا طراحی
فضا های مورد استفاده بشر ،دیدگاه های فرهنگی و عقاید مذهبی موجود در جامعه است  .این طراحی که جهت شناساندن مفهوم
هویت و معرفی این موضوع با توجه به عنوان اسالمی در متن موضوع پژوهش است ،بر پایه معرفی مذهب میباشد ،ترکیبی نو و
بدیع خلق مینماید که ریشه در دیدگاه های دینی و تفکّر انسان نسبت به جهان آفرینش دارد .میتوان گفت در دین اسالم و
اهمیت ویژه این دین با توجه به پایه های اصلی آن که بر آیات و روایات و احادیث استوار است ،موضوع پژوهش بهتر و ملموس تر
است .برای درک بهتر از عنوان پژوهش به تبیین عنوان و معنی کلمات موجود در عنوان پژوهش پرداخته میشود .میزان تحقق
هویت و محتوای اسالمی در آثار معماران تابع سه موضوع است :کیفیت ادراک و فهم معمار از حقیقت عالم هستی و مراتب وجود و
نفوس انسانی ،اتخاذ روش و سبک مناسب برای خلق اثری تعالی بخش و نهایتا استعداد و تجربه و خالقیت او در ارائه صورت و
کالبدی متناسب با فهم و ادراک خودبسته به کیفیت این سه ،نسبت و میزان تحقق هویت اسالمی در آثار ،معماری دوران اسالمی
متغیر خواهد بود (نقره کار و منان رئیسی .)11 :1021،برای ایجاد محیط اسالمی ابتدا بایستی ویژگی های فضای مناسب زیست و
زندگی مسلمانان برگرفته از تعالیم اسالمی ،تعیین و تعریف شوند .در حقیقت سخن این است که اسالم یک کالبد فیزیکی و ثابت و
الیتغیری برای معماری و شهرسازی ارائه نکرده بلکه راهی و اصولی برای زیست ،برای رابطه ی انسان ها با یکدگیر ،رابطه ی
انسان و طبیعت ،رابطه انسان و خدا و رابطه ی انسان و مصنوعش را معرفی می کند(نقی زاده .)50 :1030،میزان تحقق هویت و
محتوای اسالمی در آثار معماران تابع سه موضوع است :کیفیت ادراک و فهم معمار از حقیقت عالم هستی و مراتب وجود و نفوس
انسانی ،اتخاذ روش و سبک مناسب برای خلق اثری تعالی بخش و نهایتا استعداد و تجربه و خالقیت او در ارائه صورت و کالبدی
متناسب با فهم و ادراک خود .بسته به کیفیت این سه ،نسبت و میزان تحقق هویت اسالمی در آثار معماری دوران اسالمی متغیر
خواهد بود(نقره کار و منان رئیسی .)1021،معماری ایرانی نمودی از هویت ملی ایرانی است و از آنجا که مفهوم هویت بخش در
ایران ،تا پیش از انقالب مشروطه ،به دو گفتمان حاصل از اندیشه ایران شهری)ایران باستان (و سپس سنت و فرهنگ اسالمی
محدود بود به گونه ای که پس از ظهور اسالم و نفوذ آن در ایران دو هویت ایرانی-اسالمی به نحو ظاهرا غیر متناقضی با هم
ترکیب شده بودند(اشرفی.)135:1032،شیوه دیگری که در هویت سازی اثر معماری کاربرد دارد استفاده از نمادهاست .مردم هر
فرهنگی با توجه به گذشته و تاریخ خود ،نمادها و سمبل ها ی گاه هویت سازی دارند(مهدوی پور .)05:1055،که از جمله این
نمادها میتوان به نمادهای ملی و دینی اشاره کرد .خانه الریها به عنوان نمونه موردی در این پژوهش انتخاب شده است که نمونه
یک معماری اندرونی و بیرونی و فضای سه حیاطه با نگاه معماری اسالمی و از نوع خانه های سلسله مراتبی می باشد.لذا با توجه
به مباحث مطروحه فوق و تامل در متون موجود در خصوص موضوع پژوهش آدمی با دغدغه هایی از جنس سوال پیش روی خود
مواجه میشود .پاسخ آنها را با چرایی هایی در ذهن میپرواند تا به جوابی درخور آن دست یابد .نمونه ای از آن سوال ها را به شرح
ذیل بیان کرده تا در فرایند پژوهش به پاسخ برسیم.
 تاثیر هویت اسالمی در طراحی خانه ایرانی (مطالعه موردی:خانه الریها) چگونه است؟ -در طراحی حکمی خانه الریهای یزد نمود هویت اسالمی چگونه دیده می شود؟

 -2پیشینه تحقیق
از جمله زمینه های تحقیقات انجام شده میتوان پژژوهش هژای نزدیژک و مژرتبط در زمینژه معمژاری حکمژی و الگوهژا و
نگرشهای معماری بر پایه حکمت اسالمی اشاره کرد:
جدول  -1پیشینه تحقیق
عنوان

1

9

0
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عوامل موثر در تفسیر یا
خوانش معماری اسالمی بر
مبنای حکمت متعالیه

الگوی
پیشنهادی معماری محله اس
ایرانی بر مبنای مدل -المی
نگره های زندگی
ساز حکمت اسالمی
چشم اندازی به جایگاه

نویسنده

ناشر و سال

صدیقی و
همکاران

نقش جهان،
1022

ذولفقارزاده
و همکاران

اندیشه معماری،
1023

ناری قمی

پژوهش های

یافته های تحقیق
فرآیند حاصل از این پژوهش به این نتیجه دست یافته است که
تفسیر معماری با استفاده از فلسفه مالصدرا از مسیر شناخت معمار،
زمینه های فهم و پیش ادارک های او برگرفته از مرتبه وجودی
شخص که با حرکت جوهری به سوی کمال در ماهیت زمان و
نسبیت آن است و در ابعاد غریزی ،فطری و ارادی متاثر از بینامتنیت
فرهنگ در همه ارکانش (باورها ،ارزش ها ،جفرافیا ،آداب و رسوم)
میسر می شود.
یافته ها حاکی از آن است که آنچه به مفهوم محله ارتقاء می بخشد،
شناخت مبانی و هدف در شکل گیری محله است .و آنچه در این
مفهوم زیرساخت معماری محله است الگویی زندگیساز با روشی نظام
مند و مجموعه نگر است که بر اساس مبانی حکمی معماری با سه
جهانبینی دینی ،فلسفی و علمی استوار شده است .
بر این اساس ،معمار مسلمان حکیم هنگام طراحی یا ارزیابی پروژه

فناوری معماری در منظومه
ی حکمت اسالمی

0

0

و نقره کار

معماری اسالمی،
1020

بمانیان و
همکاران

مطالعات معماری
ایران

حکمت معماری اسالمی،
جستجو در ژرف ساخت
های معنوی معماری
اسالمی ایران

مهدوی
نژاد

هنرهای زیبا،
1030

با پیروی از پیشینه تحقیق متون یاد شده همگی به معماری حکمی در قالب انتظام های فضایی در ابعاد گوناگون دارند و بحث
پژوهش حاضر به گونه خاص یک معماری درونگرای سه حیاطه با الگوی تکمیلی معماری ایرانی اسالمی در بحث معماری حکمی
می پردازد.

 -3روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی و در قالب مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی خانه سنتی
الری ها در اقلیم گرم و خشک یزد می پردازد .این پژوهش از نوع خانه های سنتی حیاط دار و گونه درونگرا و چهار بخشی می
باشد و از نظر ریخت شناسی بصری و الگوواره های بحث حکمت هنر اسالمی در قالب سیر فضایی از برون به درون و بالعکس
مورد تحلیل و واکاوی قرار می گیرد.

 -4مبانی نظری تحقیق
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ارتباط میان پیکربندی
فضایی و حکمت در
معماری اسالمی مساجد
مکتب اصفهان (مسجد
آقانور ،مسجد امام اصفهان
و مسجد شیخ لطف اهلل)

ها ،و انتخاب فناوری موجود ،یا ایجاد یک فناوری جدید ،چهارچوبی
تکلیف محور مبتنی بر حدود و حقوق الهی دارد که برگرفته از آموزه
های »قرآن ،سنت و عترت« می باشد .معمار از آنجا که جوارح و
جوانح خود را امانت الهی می داند؛ خویش را مکلف به رشد همگان
دانسته و در قبال »خدا ،انسان ،طبیعت و معماری «پاسخگو میبیند.
یافته های پژوهش نشان می دهد میزان نفوذپذیری ،پیکربندی
فضایی و همچنین قرارگیری هر فضا در عمق بنای مساجد ،ارتباط
مستقیمی با مؤلفه های شناخته شده ی حکمت در معماری اسالمی
ازجمله نحوه ی انتظام فضاها دارد؛ با توجه به نقد زمینه ی اثبات
گراییِ شبیه سازی چیدمان فضا سعی بر آن بوده تا با بهره گیری از
مؤلفه های ساختاری حکمت در معماری اسالمی ،در این زمینه رفع
و رجوع الزم صورت گرفته باشد.
نگرش حکمی به معماری اسالمی ،در اصل ،نگرشی درون زاست؛
نگرشی که می تواند موجبات بازتعریف یک معماری اسالمی پیشرو
را فراهم آورد .آینده معماری اسالمی تنها در سایه چنین رویکردی
قابلیت تعریف می یابد ،نگرشی که تبلور عینی آن را می توان در
شیوه اصفهانی ،به خوبی مشاهده نمود.

 -1-4هویت
مطابق با لغت نامه دهخدا ریشه لغت»هویت« مصدر»هو« است .این واژه گاه بر حقیقت شی یا شخص و گاه بر آن چه که
موجب شناسایی شود ،اطالق میگردد(دهخدا.)1009،هویت معادل فارسی واژه» «Identityاست که از کلمه التین»«Identitas
مشتق شده و دارای دو معنای اصلی است :اول ،تشابه مطلق و دوم ،تمایز که با مرور زمان سازگاری و تداوم را فرض می-
گیرد)محرمی .)66:1383،معنی لغوی هویت نیز بر ذات ،هستی ،سرشت ،غایت ،و کمال مطلق اشاره دارد(میر محمدی-15:1030،
.)5در مجموع می توان هویّت را مجموعة معانی دانست که چگونه بودن را در خصوص نقش های اجتماعی فرد القا می کند و یا
وضعیّتی است که به فرد می گوید او کیست)مطوف.)55: 1385،هویت اسالمی ،در واقع نشان دهنده احساس تعلق و تعهد به دین
و جامعه دینی است .مهمترین دستآورد هویت اسالمی ،پاسخ دادن به پرسشهای بنیادی ،جهت بخشیدن به زندگی ،وحدت
اعتقادی و معنا بخشیدن به جهان است(شرفی.)139- 22:1050،

 -2-4خانه حکمی
منزل به معنای نزول و مستقر شدن است اولین نقطه استقرار انسان خانه بوده است و ظرف زندگی انسان در تمامی ابعاد فردی
و اجتماعی اوست ،بشر از ابتدای حضورش بر روی زمین به دنبال ایجاد سرپناه بوده است و در کل تاریخ برای افزایش کیفیت خانه
خویش تالش کرده است و تمهیداتی در هر دوره با توجه به نیازهای بشر در نظر گرفته است و به ساخت خانه ای پرداخته است که
با دید بشر در هر زمان انطباق داشته است .با توجه به آنچه تاکنون گفته شده نفس انسانی در حال حرکت است به عبارتی نوع
وجودی انسان موجودی متحرک است(،همانگونه که مالئک به واسطه تجردشان موجوداتی ثابت در مرتبه وجودی خود هستند) که
به سمت صعود یا سقوط خود حرکت میکند و از آن جایی که مکان داخل در هویت انسان است قطعا یاریگر او در حرکتش به
سوی غایت نهاییش خواهد بود .هدف انسان از نظر حکمت متعالیه رسیدن به مرتبه انسان متعالی است و با توجه به تعریف انسان
(حیوان ناطق) فصل ممیز انسان با حیوان ناطقیت اوست که انسان برای باید برای رسیدن به مرتبه ناطقیت و انسانیت تالش و
حرکت کند تا دارای خصوصیات انسانی شود و در این بین باید مکانی متناسب با مرتبه انسانی خود قهرمان بنابراین انسان متعال
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برای رسیدن به مرتبه باالی نفت پیش باید در نخستین مرتبه وجودی خود ،محل گزیدنش که همان خانه است و جایگاهی است
که انسان در تمام عوالم نیازمند آن است را خلق کند ،و دارای ویژگی هایی که پاسخگوی نیازهای انسان متعالی است
باشد(.حائری ) 1033،نفس در مقام ذات مجرد است اما در مقام عمل نیازمند جسم می باشد یعنی در حقیقت نفس جامع است هم
بعد تجرد را دارا است و هم بعد مادی را و در اصل اتصالی است بین بعد تجرد و بعد مادی که دارای فاصله بسیار زیاد از هم می
باشند اما نفس متشکل است از هر دو بعد است .حقیقت نفس بعد تجرد آن است و در اصل جسم را به عنوان وسیله ای و ابزاری در
خدمت بعد تجرد و کمک به نفس برای رسیدن به هدف واالی خویش خلق می کند بنابراین انسان بخشی از نیازهایش ،نیازهای
جسمانی است و بخشی دیگر نیازهای غیر جسمانی و باید دانست که جسم نیازهایی دارد در راستای رسیدن انسان به هدفش که
باید در برطرف کردن آن ها تالش کرد و باید به ارزشهای حقیقی جسم پی برد و به عنوان وسیله بسیار ارزشمند از آن محافظت
کرد .یکی از عوارض جسم مکان است به همین دلیل است که گفته می شود مکان داخل در هویت انسان است انسان به حکم
جسمانی بودن خویش همیشه نیازمند مکانی برای زیستن است یعنی همان محل سکونت ،منزل و یا خانه .آنگونه که در هدف
اصلی حکمت متعالیه بیان شد هدف رسیدن به موجود مطلق یا باری تعالی می باشد و برای رسیدن به مراتب واالی روحانی خویش
و نزدیک شدن هر چه بیشتر به خالق هستی نفس خویش را به سمت تعالی حرکت دهد و خانه اولین مکانی است که نفس انسانی
پا در آن گذاشته است و به عالم ماده نزول کرده و ابتدا باید از پایین ترین مراتب و پایین ترین عوالم که عالم ماده است برای
حرکت و آموختن و رشد شروع کند بنابراین فهمیدیم که ابتدای حرکت نفسانی آدمی در همین خانه مادی است و از همین خانه
مادی حرکت صعودی (قوس صعود) خود را آغاز می کند و در همین خانه آن به آن رشد می کند ،در خانه می آموزد و در خانه عمل
می کند یعنی هم سیر آفاقی و هم سیر انفسی در خانه رخ می دهد نفس انسان جامع است و خانه هم جامه ترین مکان است(هاشم
پور.)1021 ،

 -3-4حکمت زیست در فضاهای زیستی
بنای سنتی با توجه به ضمیر پاک انسان و کیفیتی راز آلود بر اصول دینی که هماهنگ با نیازهای اجتماعی و رفتاری انسان
است ساخته می شود این "کیفیت بی نام"ناشی از ضمیر پاک انسان است که به صورت ارتباطی دو سویه بین فضا و انسان می
باشد و تأثیرات آن نشان از اشکال مختلف رفتاری انسان ها با توجه به فرهنگ ها می باشد .شیوه بهره مندی از فضا در معماری
ایرانی ،شیوه "درونگرایانه" بوده که در آن همواره "مکانی را برای تمرکز و یافتن خویش و رفتن به سمت "شدن" را تشخص
بخشیده است .این برخالف شیوه استفاده غربیان از فضا می باشد که در آن شی عینی عنصر مثبت است .در این معماری ،فضا
عنصر مثبت می باشد( .اردالن.)15 ،1023 ،به نظر اردالن این اساس درک سنت معماری ایران اسالمی است".

شکل -1حیاط و حوض در خانه الریها یزد(منبع.) https://www.yjc.news:

 -4-4اندرونی و بیرونی
تحقق مفهوم بیرونی و اندرونی  ،که با آداب زندگی یک خانواده مسلمان هماهنگی دارد  ،پاسخی معمارانه به خواست فطری
ساکنان  ،که همانا حجاب داشتن و محفوظ ماندن از دیر نامحرمان می باشد  ،است .این تفکیک و استقالل خانه از محیط پیرامون،
خود باعث به ارمغان آمدن آرامش درونی می گردد .و کمکی برای رهایی از تنش های و در نتیجه درمان آنهاست.در خانه الریها
سیرکالسیون حرکتی به نحوی است که انسان از کنار حوض آب (نماد پاکی  ،سادگی و روحانیت) که اشاره بر مرکزیت داشته و
عنصری وحدت دهنده است و درختان که با سرسبزی خود روح آدمی را تلطیف و روحانی می کنند می گذرد وجود حوض و درختان
نشان از یک بازتاب کیفی است که در بطن آن «وحدت» نهفته است  .در جایی پیامبر(ص)فرموده اند:سه چیز چشم را قوت می
بخشد":دیدن سبزه ،آب جاری وروی خوب(".نقی زاده )101 :1030میانکنش بین شکل و فرم فضایی و انسان باید فضایی پاک ،
غرق آرامش و خالی از هر تنش و تفکر انگیز باشد.وجود حوض و درختان در مرکز حیاط و قرار گیری اتاق های سه دری و پنج
دری با شیشه های رنگی و شمسههای کار شده در آن که در اطراف حیاط مستطیل شکل (که سمبل پایداری و ثبات است) فضایی
مثبت برای تفکر خالقانه انسان فراهم می آورد بدینسان آفرینش عرضی آدمی به علت طولیه می پیوندد و بازسازی بهشت تمامی
می پذیرد( .اردالن و بختیار .)53 ، 1023
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شکل -2اندرونی و بیرونی در خانه الریها،یزد(منبع:نگاترنده).

تصور بهشت موعود که از ادوار قبل تاکنون در مخیله ایرانیان به وجود آمده  ،تصوری است از زیباترین و دلپذیرترین باغ ها .به
تعبیر بوکهارت  ،طبیعت بهشت ایجاب می کند که مستور و راز آلود باشد ؛ به همین ترتیب خانه مسلمان با حیاط مرکزی محصور
شده به همراه درختان و آب  ،مشابه این جهان معنوی است( .نقی زاده  )999 ، 1003 ،در چنین فضای معنوی تنش های اجتماعی
به کمترین حالت ممکن خود می رسد زیرا فرهنگ و نحوه جهان بینی اسالمی در اعماق سیستم عصبی انسان از گذشته نفوذ کرده
و تعیین کننده نحوه ادراک او از جهان شده است  .و "بیشتر قسمت های فرهنگ پنهان بوده و خارج از توان کنترل ارادی است و
تار و پود وجود انسانی را تشکیل می دهد" (ادوارد ت هال «. )999 ، 1030بناهای بزرگ سنتی را همواره کسانی ساخته اند که با
جوهر این راه (راه بی زمان) قرابت زیادی داشته اند » (کریستوفر الکساندر. )5 ، 1035الگوهای بکار رفته در مسکن سنتی (خانه
الریها) نماد و سمبلی از عالم ربانی می باشند در ذات انسان بر می خیزد که ساده زیستن را در کنار عناصر طبیعی برای آرامش روح
و رسیدن به کمال مطلوب بر می گزیند.برای یافتن راه بی زمان بایستی ابتدا کیفیت بی نام را بشناسیم  .تالش ما برای یافتن این
کیفیت در زندگی خودمان  ،چیزی است که همه انسان ها به دنبال آن اند و موضوع اصلی در ماجرای زندگی هر کسی است این
تالش همان طلب اوقات و حاالتی است که در آن زنده تریم (همان .) 00 ،
جوهره ای است آنچنان ساده و عمیق که با آن دنیا می آییم .سادگی این
راه از طریق فطرت و خواسته های ذاتی انسان نشأت گرفته است و خواسته
های فطری انسان برای راه یافتن به این راه بی زمان  ،برای رسیدن به کیفیت
بی نام نیاز به محلولی دارد که بتواند نیات درونی و خواسته های فطرتی خود
که نوعی تبدلی ذهنیت به عینیت است  ،را متجلی گرداند  .انسان در محیط
مادی برای تبدیل ذهنیت خود به عینیت و رساندن آن به درجه باالی معنویت
و کمال مطلوب الهی نیاز به برخورداری از زمینه و بستری دارد که در آن بتواند
این احد را شکوفا سازد  ،این مطلوب بستری همراستا با خواست الهی که همانا
ساده زیستی برای گذشتن از زندگی مادی و رسیدن به درجه مطلوب زندگی با
کیفیات برتر است را می طلبد.در برسی خانه الری ها قسمت عمده بنا را
اندرونی تشکیل میدهد:حیاط درقسمت مرکزی وفضاهای مسکونی به صورت
چهارفصل در پیرامون حیاط باتوجه به اقلیم شکل گرفته اند.قسمت شمالی که
رو به آفتاب هستند وسیع تر ومهمترند وبه عنوان زمستانه ،وهرچه از سرمای
منطقه کاسته می شود ازقسمت جنوب غربی به عنوان تابستانه استفاده می شود
که قسمت اخیر شامل ایوان بزرگ بادگیر است .از ضلع شرقی که شامل اتاق
آینه،مطبخ،سرداب،وسایر فضاها است به عنوان پاییزه وازضلع غربی به عنوان
بهار خواب استفاده می شده است .ایوان رفیع جبهه جنوب غربی در راس حیاط
اثر فراوانی در کیفیت فضایی حیاط گذاشته وپرتراشی بدنه داخل ایوان انرا شکل-3ایوان و و فضای چشم انداز در خان
الریها (منبع.) https://www.yjc.news:
بخشی از دیوارهای پر کار حیاط جلوه می کندکه در ایوان به صورت ادامه
درگیری دارد.
ایوان بزرگ خانه مکانی برای جلوه گری بوستان وزیبایی های آن است که عضو جدا نشدنی از آن محسوب می شود .جلوگاه
ایوان وفضای باغ را نمی توان از هم جدا کرد «درواقع هر فرهنگ الگوی روییدادهای خود را با نام عناصر کالبدی فضا که در آن
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 -5-4باغ و حیاط تصوری بهشت موعود
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فرهنگ (متداول )اند مشخص می کند» (کریستوفر الکساندر  )05 :1035معماری سنتی تالش نموده تا بااتحاد جهت نوعی کوچ
اقلیمی (راحتی جسم )وهمچنین جهت مناسب دینی (راحتی جان وروان) ،زندگی را هم ازنظر جسمی هم ازنظر روانی در کالبد بنا
ب رای ساکنین آن آسوده نماید.معمار سنتی بر پایه شناختی درست از نوع زیستن انسان در محیطی ساده وشناخت باورهای روحی
وجسمی او به تدابیری متنوع وهمراه با نبوغ برای زندگی خانوادگی اندیشیده است.

 -6-4اهمیت نور و روشنایی
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انسان بنا بر ساختمانی زیستی خود به نور گرایش دارد،انچنان که معموآل
دوست دارد که در جایی قرار بگیرد که نور باشد .نور عامل رویت اجسام می
باشد واز سویی موجودات واشیا وجودشان خدای متعال می باشد.در قران کریم
امده است «اهلل نورالسماوات واالرض،مثل نوره(»...نور  )00/بدین معنی که
خداوند روشنی بخش نور واسمانها وزمین است .پس خدای متعال کامل ترین
مصداق نور می باشد که روشنایی بخش همه آسمانها و زمین می باشد .لویئس
کان میگوید« :اگر افتاب به پهلوی بنایی نتابیده بود هرگز از چگونگی عظمت
خود آگاهی نمی یافت»(نوربرگ شولتر )109:1039 ،در خانه های سنتی با
استفاده از عبور نور از شیشه های رنگی به درون فضا،یکی از نشانه های
معرفتی و حقیقتی الهی تکرار شده تابه نوعی روشنی بخش دل ساکنان خانه
باشد.نور با رد شدن از هندسه منظم در وپنجرهای چوبی وترکیب با فضای
منقوش ودل گشا منجر به متعالی شدن روح وروان آدمی وایجاد آرامش قلبی
ساکنین می گردد .واین حس آرامش روح که اثر وجود نور طبیعی بر شیشههای
رنگی است،ازدست ساخته انسانی نشأت گرفته وباعث ایجاد زیبایی و جمال
درون فضا میشود ،نمایانگر یک حقیقت متعال است .بنابراین نور که با ترکیب با
هندسه و نقوش وتکرار وتوالی آن باعث متعادل شدن فضا میشود نشان از جلوه
های نمایان ارتباط انسان به عنوان رکن اصلی با مسکن خود به صورت ساده
دارد و مسکن سنتی دست خواسته نوع نگرش زیستی انسان است که نگرش
مبتنی بر الهامات خداوندی وساده زیستی است.پنجرهای که پنجره گاه داشته
باشد به انسان کمک می کند تا زندگی را پیداکند" (کریستوفر
الکساندر .)1031،20با توجه به خواست انسانی نسبت به گرایش به نور اگر
پنجره فقط سوراخ در دیوار باشد تضاد درونی در انسان به وجود می آورد ،بین
کشش به سوی پنجره از سویی و از سوی دیگر برگشتن ونشستن در روی
صندلی راحت خود در اتاق .مدام این کشاکش ادامه دارد ،ولی اتاقی با پنجرهگاه
یک میل غریزی و درونی برای نظاره کردن بیرون در انسان ایجاد می کند و
انسان را بر می انگیزد ،تا نوعی هم آغوشی با نور و رنگ طبیعت داشته و خود
را به نور و معرفت الهی نزدیک کند .اتاقی با پنجره گاه دیگر تنشی ندارد ،و از
دید گاه ساده و طبیعی ،جای بهتر برای زندگی انسان در یک خانه سنتی و
ارتباط با محیط وکالبدی که درون آن قرار دارد و امکان زیستنی ساده
وروحانی را همراه بازمان برای انسان به وجود می آورد.خانه الریها درگمنامی
ظاهری خود جهانی سرشار از پدیدهای طبیعی را که آمیخته با خلوص روحانی
وساده زیستی انسان است متجلی می گرداند .و این است وظیفه اصلی
خانه:افشای جهان نه به صورت گوهر و عصاره بلکه به شکل«ندا خوان»یعنی
در قالب ماده و رنگ ،موضع نگاری و گیاهان ،فصول ،آب و هوا و نور.

شکل  -4خانه الریها(حوض و درختان)
(منبع :گنجنامه یزد)171،

شکل  -5خانه الریها (تختگاه)
(منبع :گنجنامه یزد)171،

شکل -6خانه الریها-پنج دری حیاط
اصلی-مأخذ( :گنجنامه یزد)173،

شکل -7تناسبات طالیی درخانه الریها
(مأخذ :نگارنده)

 -7-4استفاده از مدول و تناسبات
در هستی سنتی آرایش اجزاء معماری در کالبدی توسط تجزیه و ترکیب
اندازه ها و معیارهای شخصی انجام می گیرد و نشانه آگاهی و درک و تجسم
مطلوب فضایی از طرف انسانی است که درون آن زندگی می کند.رابطه اساسی
بین هندسه فضایی و پیمون 1که در نقشه  ،اندازه ها  ،طول و عرض راهروها ،
ایوانها  ،طاقها  ،هیئت نما و در و پنجره در خانه سنتی وجود دارد که در ساختار
بنا به صورت منظم و منطقی خود را نشان می دهد.
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شکل-8مدول و تناسب و تقسیم فضاها در
خانه الریها،یزد (منبع:نگاترنده).

 -8-4هندسه و پیمون از بعد حکمی

 -5یافتههای تحقیق
خانه الریها در تحلیل خانه حکمی در قالب عینی و کالبدی بیانگر الگوواره های جامع هستی شناسی انتظام یافته می باشد.در
این تحلیل نشان از نظم الهی و یک حقیقت برتر در وحدانیت کل به جزء و برعکس وجود دارد.مبانی حکمت متعالی در خانه الریها
نشان از پیوند عمیق عناصر و اجزاء در بعد تناسب و تعادل و هندسه فضایی دارند.لذا تاثیر هویت ایرانی اسالمی در خانه الریها
نشات گرفته از یک پیوند عمیق الیتناهی در میان عناصر و مفاهیم ذهنی برخواسته از فضاهای اصلی مانند (هشتی ،داالن ورودی
،الگوی فضای پوشیده ،نیمه باز ،باز و )..دارد.با پیروی از متون تحقیق تحلیل از بعد حکمت متعالی خانه الریها به شرح ذیل می
باشد:

سال هشتم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،1341جلد یک

درباره بکار گیری هندسه در معماری،دیدگاه های گوناگون مطرح است.برای نمونه افشار نادری می نویسد":فضای معماری بر
اساس نوعی هندسه ساده یا پیچیده شکل می گیرد و در هر حال از محیط طبیعی بسیار ساده تر است وانسان در طول تاریخ سلطه
اش را بر طبیعت از طریق هندسی کردن ان اعمال کرده است".همچنین می نویسد":هندسه اساسأ عنصر متحد کننده جزء وکل
است.وانسان را با منطق افرینش با نجوم طبیعت واسمان اشنا می سازد"(.همان )1050،59این هندسه کاربرد زیادی در خانه سنتی
داشته وبه صورت یک مدول که از ذهنیت به عینیت رسیده از گذشته به عنوان الگوی ساده هندسی فضاهای یک خانه سنتی را به
هم پیوند می دهد .در خانه سنتی(خانه الریها) یک ترتیب خطی به صورت 00درجه محور های اتصال گوشه ها واتاق ها می باشدو
این هندسه این امکان را می دهد که گوشه ها از وابستگی شکلی ازاد شده وامکان خلق فرم ها وترکیبات ساختی دیگر را در اطراف
خود افزایش می دهد و این هندسه که در دوره مدرن به عنوان سیستم "مدوالر"یک قاعده پذیرفته شده بود در خانه های سنتی
هم در پالن وهم در نما باعث پایداری کالبدی وفضایی می شود.این نوع ترکیب هندسی که به صورت یک پیمون شناخته شده
است با باور انسان سنتی رشد کرده است .وگونه ای پذیرفته و پایدار مطابق با روحیات ونحوه زیستن خود را درطول زمان به صورت
ساده با خود حمل کرده است و این ذهنیت به صورت عینیتی مقبول که دست خواسته خود انسان سنتی است به صورت ساده در
خانه الریها به چشم می خورد .هندسه و پیمون عالوه بر نظم و آرایش فضا(پیرنیا ،)1035،به صورت وصله ارتباط دهنده در کالبد
عمل کرده و از قدیم االیام به صورت سینه به سینه در مسکن سنتی رواج داشته و این امر مشخصه فرایند طراحی و ساخت مسکن
سنتی مبتنی بر افزارمندی  ،است که پس از سالها پاسخی مناسب به مسئله طراحی و ساخت و اگر هر قسمت تغییر کند ممکن
است کل سیستم به طرق گوناگون تغییر یابد (الوسون  )90 ،1035نوع نظم و سادگی را هم می توان در تناسابات و قرارگیری
فضاها در اطراف حیاط به صورت متقارن  ،سلسله مراتبی مشاهده کرد و هم در نوع اتاق های سه دری و پنج دری و تعداد دهنه
های بادگیر (سه  ،پنج  ،هفت و  ) . . .که جزء اعداد مقدس بر اسالمی به شمار میروند.این نظم در هندسه و مرتبط با پیمون نشان
از نظم الهی و یک حقیقت برتر دارد ! این سادگی زیبایی شناسی که باعث رضایت خاطر می گردد  ،و به صورت نافذ و عمیق  ،از
تنوعدر بعد تناسب پیچیدگی درونی سرچشمه می گیرد.این سادگی نه تنها نیاز کالبدی حرکتی را مقدور می سازد بلکه نیاز معنوی
و روحی – روانی  ،عامل تعیین کنترل و ابعاد و اندازه ها برای دستیابی به نتیجه مطلوب می باشد که نشان از یک ارتباط تنگاتنگ
بین انسان و سیرت باطنی اوست که نشأت گرفته از زهد و ساده زیستی انسان و درک صحیح و عمیق او از جهان ماورائی و دل
کندن و بریدن از جهان مادی می باشد«و ال تَعزُنُکُمُ الحَیاطُ الدنیا» (انعام .)103 /

جدول  -1تحلیل حکمی خانه الریها (حکمت متعالیه)
مبانی

مفاهیم

الگوی حرکتی

حکمت متعالی

مرکزیت
وحدت

الگو
سلسله مراتب رسیدن از
خارج به داخل
مرکزیت خالء
الگوی پیرامونی

چرخش ،کشف و حرکت جوهری

درون گرایی محرمیت

اصالت وجود (وحدت)

یگانگی و تصویر
بهشت

مصداق خانه الریها یزد
هشتی  /داالن ورودی /
الگوی فضای پوشیده ،نیمه باز ،باز
حیاط
حرکت در پیرامون حیاط مرکزی
راهروهای پرپیچ و خم از برون به درون  /حیاط
مرکزی  /وجود هشتی و سلسله مراتب
باغ ایرانی-هندسه باغ-نظم و نحوه کاشت درختان
و گیاهان

 -6نتیجه گیری
خانه سنتی(خانه الریها)نشان از نحوه زیستن ونگرش انسانی است دارای فرهنگ وجهان بینی اسالمی بوده و دارای نظام های
فضایی شامل تسلسل ،ریتم،هندسه و پیمون،تفکیک اندرونی و بیرونی،حجب و حجاب و تجلی عالم برین بوده که متضمن کیفیت
های ارائه شده در معماری ایرانی اسالمی بوده اند.این نحوه نگرش زیستی منجر به خلق یک فضای معنوی با کمترین تنش های
رفتاری واجتماعی شده و همچنین باعث تعالی روح انسان در محیطی با دوام شده،در طول زمان به عنوان جوهره راه(راه بی
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زمان)به صورت پایدار می باشد.الگوهای بکار رفته در مسکن سنتی ایرانی (خانه الریها)تمثیل ها و ایاتی از عالم ربانی ومتعالی می
باشند که از ذات انسانی برمی خیزد،که از ساده زیستن را در کنار عناصر طبیعی برای آرامش روح ورسیدن به کمال مطلوب و قرب
الهی بر می گزیند.توجه به چگونگی استفاده از عناصر طبیعی و مدنظر قرار دادن نقش انسان به عنوان محور اصلی در معماری خانه
های امروزی ایرانی .به تعبیر حکمی و عرفانی نحوه زیستن انسان سنتی با الگوی درونگرا،سمبلی از نگاه عرفانی او به حساب می
آید.همانگونه که انسان عارف ساده زیستی را بر می گزیند واز دنیا و محیط پیرامونش می کند،وبدون دل خود نگاه می کند،خانه
سنتی هم با ویژگی درونگرایی خود،در حقیقت به اطراف پشت کرده و بدرون خود توجه دارد.عارف در دل خود که ایینه ذات احدیت
است،نور خدا را می بیند.در این میان خانه سنتی با واسطه عناصر درون خود که نحوه زیستن و دست خواسته خود انسان
است،منعکس کننده نور الهی می باشد.
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فصلنامه معماری سبز
سال هشتم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،5045جلد یک

بررسی طراحی کارامد فضاهای اداری با بهرهگیری از معماری سبز
با تأکید بر روانشناسی محیط

زهرا کریمی کالیه

*1

تاریخ دریافت1071/70/70 :
تاریخ پذیرش1071/70/02 :
کد مقاله5555 :

چکـیده
امروزه نقش روانشناسی محیط در معماری داخلی با توجه به ادراک محیط توسط انسان و تأثیرات آن بر سالمت روح و
روان افراد بسیار حایز اهمیت می باشد .یکی از فضاهایی که بحث روانشناسی محیط در آن بسیار کارامد می باشد،
فضاهای اداری هستند که کارمندان بیش از نیمی از وقت خود را در روز در آن سپری می کنند .لذا ایجاد فضایی که بتواند
سالمت روحی و احساس خوشایند بودن در فضا را در آن ها با هدف افزایش راندمان کاری در افراد ایجاد کند ،مورد توجه
قرار گرفته است .در واقع هدف از معماری داخلی کارامد اداری ،کاهش میزان استرس ناشی از حضور در این فضاها می
باشد .استفاده از عوامل طبیعی در طراحی داخلی ،برای ایجاد پایداری اکولوژیک میان طبیعت و مصنوعات بشری امری
مهم می باشد .جایگاه فضای سبز به عنوان عنصر حیاتی در زندگی غیر قابل انکار است .در این پژوهش به بررسی تأثیرات
روان شناختی فضای سبز بر کاربران فضای اداری پرداخته شده است .پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط کاربران
فضاهای اداری با معماری سبز در جهت بهبود آثار روانی و ایجاد آرامش و سالمت روان که موجب بهبود کیفیت فضای
دفاتر اداری می شود ،انجام گرفته است .روش پژوهش توصیفی -تحلیلی میباشد .در این مقاله ابتدا مبانی نظری پژوهش
که شامل روانشناسی محیط ،معماری سبز ،زیباشناسی و اهمیت سبزینگی است ،آورده شده و سپس به بررسی تآثیر آن در
طراحی فضاهای اداری به منظور افزایش راندمان عملکردی افراد پرداخته شده است .یافته های پژوهش نشان می دهد
که بهره گیری از عناصر معماری سبز مانند دیوار سبز در فضاهای اداری عالوه بر ایجاد آرامش روحی ،حس رضایت و
تعلق به مکان و لذت بودن در فضا را در کاربران تقویت میکند ،که نتیجه آن طراحی فضاهای کارامد اداری با در نظر
گرفتن معیارهای روانشناسی محیط می باشد.
واژگـان کلـیدی :روانشناسی محیط ،فضاهای اداری ،معماری سبز

 -5کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)z.karimi.kelayeh@gmail.com ،
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سال هشتم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،5045جلد یک

آرامش و آسودگی ،یکی از مهم ترین نیازهای فطری انسان در طول تاریخ ،و هدف بخش زیادی از تالش های او در زندگی
بوده است .از همین رو ،معماران نیز به عنوان هنرمندانی که ظرف زندگی انسان را می سازند ،از قدیم تاکنون سعی در ایجاد فضایی
آرامش بخش داشته اند؛ چه معماران مسلمانی که آرامش را از ملزومات و نتایج ایمان و منشاء آن را قدسی می دانند و چه معماران
متجددی که بر مبنای نگاه روانشناسان انسانگرایی همچون مازلو ،نیاز به امنیت و آرامش را بعد از نیازهای فیزیولوژیک ،مهمترین
خواسته انسان به شمار می آورند .بنابراین معماری عالوه بر اینکه خود دنیایی شگفت انگیز است ،شگفتی های زیادی نیز می
آفریند .هم از محیط خود تاثیر پذیر است و هم بر دنیای پیرامون خود تاثیر گذار است ،از طبیعت و انسان ها تاثیر می گیرد و بر آنها
نیز تاثیر می گذارد .بطوری که رابطه میان آنها همواره دو طرفه بوده است ،از این رو است که معماری از اهمیت ویژه ای برخوردار
است .فضاها و محیط های مختلف همیشه روح و روان آدمی را تحت تاثیر قرار می دهند (احمدی و همکاران .)2 :1077 ،ساختمان
های پایدار برای بهبود رفتار انسان ،نیازهای اجتماعی و روان شناختی طراحی می شوند و میزان موفقیت آنها در دستیابی به این
اهداف بستگی به این نکته دارد که طراح دقیقاً تشخیص داده و پیش بینی نماید چه فعالیتی الزم و ممکن است صورت پذیرد و از
دانش روانشناسی محیطی به منظور خلق فضا و تسهیالتی که در جهت پیش بینی آنهاست بهره گیرد (دانشپور و همکاران:1022 ،
 .)00انسان ،طبیعت و معماری سه راس مثلثی هستند که همواره در طراحی ها ،راهنما ی طراحان بوده اند .انسان همواره برای
زندگی در میان طبیعت ،از معماری به عنوان یک ابزار بهره جسته است .دستیابی به توسعه پایدار در جهت حفظ طبیعت ،با عنوان
معماری پایدار مطرح گردید .واژه معماری سبز نیز که بیانگر کلیه تکنیک های دوستدار محیط زیست بوده؛ در واقع ،برخاسته از
معماری پایدار و توسعه پایدار می باشد که ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهای سوء جهان صنعتی عصر حاضر است
(حسین زاده انجینه و همکاران .)03 :1011 ،پژوهش حاضر در جهت بررسی تأثیر فضای سبز در طراحی داخلی فضاهای اداری با
هدف افزایش راندمان عملکردی و ایجاد حس رضایت و آرامش ،کاهش استرس و در نهایت سالمت روان افراد با تأکید بر
روانشناسی محیط صورت گرفته است.

-2روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش توصیفی -تحلیلی می باشد .در این پژوهش جهت گردآوری داده های اسنادی ،از روش کتابخانهای
(کتب ،مقاالت و پایاننامه ها) استفاده شده است .به این ترتیب به تعریف روانشناسی محیط ،معماری سبز و محیط های اداری و
بررسی ارتباط بین این عوامل در طراحی داخلی فضاهای اداری با هدف طراحی کارامد این فضاها با بهره گیری از معماری سبز با
رویکرد روانشناسی محیط و تأثیر فضای سبز بر سالمت روان افراد پرداخته شده است.

 -3مبانی نظری پژوهش
 -1-3روان شناسی محیطی
تعریف روان شناسی محیط "مطالعه ی روان شناختی رفتار در محیط کالبدی زندگی روزمره" است .تحلیل نوشته های این
رشته نشان می دهد که موضوعات کارشده در حوزه روان شناسی محیط شامل نظریه ی ادراک ،شناخت ،روان شناسی اجتماعی،
مردم شناسی ،مطالعه ی روابط اجتماعی و مطالعه فرهنگ است .محیط جغرافیایی به محیط عینی و واقعیت های اطراف انسان
گفته می شود ،محیط رفتاری تصویر شناختی محیط عینی است که اساس رفتار را شکل می دهد .موضوع علم زیبایی شناسی
تشخیص و درک عواملی است که در ادراک یک شی یا یک فرایند تجربی زیبا یا حداقل خوشایند نقش دارند و درک توانایی انسان
برای ابداع جلوه هایی است که از نظر زیبایی شناسی خوشایند به حساب می آیند .زیبایی شناسی نظری ،مانند تحقیقات روانشناختی
اولیه ،بر تحلیل درونی و باورهای شخصی از مفهوم زیبایی و خوشایند بودن محیط استوار است (لنگ.)072 :1021 ،
توجه طراحان به بررسی روان شناختی فضاهای طراحی شده ،پیوندی ناگسستنی بین روانشناسی محیطی و طراحی ایجاد کرده
است؛ تا جایی که معماران به ضرورت ایجاد زبان مشترکی میان آن ها و روانشناسان پی برده و در تالش برای ساخت و ایجاد
دانشی نو برای ساخت محیطی که بتواند بهتر از پیش برای مردم مأنوس باشد ،برآمدند .روانشناسی مدرن با پیش فرض تأثیر
غیرمستقیم محیط کالبدی بر رفتار انسان که در نهایت خود را ملزم به بررسی محیط های معماری و شهری می ساخت از یک سو
و از سوی دیگر توجه به طراحان محیطی در جهت برطرف ساختن نیازهای مشتریان و استفاده کنندگان فضاهای طراحی شده
باعث گردید تا آشنایی روان شناسی با حرفه طراحی و برعکس آغاز گردد و در نتیجه نطفه ی دانش نو و یا پارادایمی جدید به
نام"روان شناسی محیطی" بسته شود (دانشپور و همکاران.)01 :1022 ،
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 -3-2روانشناسی محیط و ارتباط آن با نیازهای انسانی
برای شکل گیری مبانی نظری معماری و چارچوب های طراحی ،به مدلی از نیازهای انسان نیاز است تا پیچیدگی های رفتار
آدمی را به گونه ای نظام مند توضیح دهد .نیازهای کالبدی انسان با توجه به عملکرد بنا توسط طراحان و با شناخت ضوابط،
استانداردها و عملکردهای مشابه قابل تحقق است ،اما در حوزه نیازهای روانی ،طراح باید مدلی روانشناختی از نیازهای انسان را
مبنای فعالیت خود قرار دهد .هرم نیازهای انسان ،هرم آبراهام مازلو است ،برای استفاده در طراحی معماری و طراحی شهری مورد
تأئید قرار گرفته شده است (کیوانی و همکاران .)33 :1077 ،تعلق به مکان سطح باالتری از حس مکان است که به منظور بهره
مندی و تداوم حضور انسان در مکان نقش تعیین کننده ای می یابد .تعلق به مکان که بر پایه حس مکان به وجود می آید فراتر از
آگاهی از استقرار در یک مکان است .این حس به پیوند فرد با مکان منجر شده و در آن انسان خود را جزئی از مکان می داند و
براساس تجربه های خود از نشانه ها ،معانی عملکردها و شخصیت ،نقشی برای مکان در ذهن خود متصور می سازد و مکان برای
او قابل احترام می شود .اعلی ترین مرحله رابطه انسان و فضا ،حس تعهد و تعلق شخص نسبت به فضاست این حس از دو عامل
مؤثر فضا و انسان به صورت توأمان ساخته شده و تغییرات هر کدام در میزان تعلق مؤثر است (میرزا محمدی و همکاران:1010 ،
.)00
ادراک محیط بیرونی بوسیله انسان ،شناخت و واکنش احساسی و عاطفی توسط او ،از مهمترین دالیل ایجاد حس تعلق به
مکان است .در حقیقت معانی ای که فرد به طور آگاهانه یا ناآگاهانه از محیط دریافت می کند حاصل ادراکات اولیه و تطابق آن ها
با تصاویر ذهنی اوست ،که به مرحله شناخت در آمده و واکنشی عاطفی و احساسی که منجر به تعلق و وابستگی به محیط می شود
را رقم می زند .به این دلیل ،احساس افراد مختلف نسبت به یک مکان با تصاویر و پیشینه ذهنی متفاوت ،فرق می کند (سیاوش
پور و همکاران .)17 :1010 ،معماران و طراحان شهری امروزه توجه ویژه ای به شناخت روان شناسانه رفتارهای انسان دارند زیرا
این گونه رفتارها با محیط کالبدی ارتباط تنگاتنگی دارد .آنچه روان شناسی محیطی را از سایر شاخه های روان شناسی مجزا می
سازد همانا بررسی ارتباط رفتارهای متکی بر روان انسان و محیطی کالبدی است لذا توجه طراحان به بررسی روان شناختی
فضاهای طراحی شده ،پیوندی نا گسستنی ما بین روان شناسان محیطی و آنها ایجاد کرده است .روان شناسان محیطی نیز خود را
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با توجه به تعامل بین انسان و محیط ،روان شناسی محیط به مطالعه چگونگی تاثیر محیط بر انسان ها و تاثیرانسان ها بر
محیط می پردازد .زمانی صرفاً ظاهر ساختمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بود ،اما امروزه تاثیراتی که آنها بر افراد می گذارند
مهم شمرده می شود .رعایت اصول مربوط به ازدحام ،فضای شخصی وادراک محرک های محیطی چون سرو صدا ،درجه حرارت،
رطوبت نسبی در طراحی ساختمان می تواند نقش تعیین کننده ایی در قضاوت درباره سالم و یا ناسالم بودن یک ساختمان داشته
باشد از نظر آرکلین و ویتچ ،روان شناسی محیط در اصل ،یک علم رفتاری بین رشته ای است .سوگیری بنیادی و کاربردی دارد و
به بررسی نظام دار تعامل بین محیط های فیزیکی ،اجتماعی و رفتارها و تجارب افراد می پردازد .از نظر دی یانگ ،روان شناسی
محیط بسیار گسترده است و محیط طبیعی ،موقعیت های اجتماعی ،محیط های کاری و آموزشی را شامل می شود .از نظر وی
آنچه از اهمیت خاصی برخوردار است ،بررسی تعامل بین محیط و رفتار است .به عبارت دیگر تمرکز روان شناسی محیط بر این
نیست که چگونه محیط فیزیکی بر رفتار انسان ها تاثیر می گذارد ،بلکه بر این است که چگونه انسان ها بر محیط خود تاثیر می
گذارند .آنچه روان شناسی محیط را از سایر شاخه های روان شناسی مجزا می سازد ،همانا بررسی ارتباط رفتارهای متکی بر روان
انسان و محیط کالبدی است .لذا توجه طراحان به بررسی روان شناختی فضاهای طراحی شده پیوندی ناگسستنی بین روانشناسان
محیطی و آن ها ایجاد کرده است (میرزا محمدی و همکاران.)03 :1010 ،
تعاریف متفاوتی از روانشناسی محیطی ابراز شده است .روانشناسی محیطی زیر مجموعه از علوم رفتاری است .علوم رفتاری
عالوه بر روانشناسی شامل دانش هایی چون انسان شناسی  ،جامعه شناسی و حتی علوم سیاسی و اقتصادی است .بنابر نظر کریک،
روان شناسی محیطی معادل روان شناختی رفتار انسان به گونه ای است که به زندگی روزمره او در محیط کالبدی مرتبط باشد.
همان گونه که از این تعریف مستفاد می شود روان شناسی محیطی رابطه انسان با محیط کالبدی و تاثیرات این دو بر یکدیگر را به
گونه ای مورد بررسی قرار می دهد که ارزشها و نگرشها و احتیاجهای او مورد توجه قرار گیرد (گلستانی و همکاران.)2 :1010 ،
این دانش به عنوان شاخه ای از روانشناسی و زیر مجموعه ای از علوم رفتاری ،به مطالعه رفتارهای انسان در رابطه با
سکونتگاه یا محیط کالبدی پیرامونش می پردازد (امامقلی و همکاران .)00 :1011 ،امروزه روانشناسی محیطی در زمینه های
مختلفی نظیر طراحی و معماری ،برنامه های تلویزیونی و نیز تبلیغات کاربرد دارد .با در اختیار داشتن مدلی از شخصیت و رفتار
انسانی ،امکان طراحی ،مدیریت ،پیشبینی یا بازیابی محیط هایی ایجاد خواهد شد تا رفتار معقول یا مـورد انتظار را ارتقا دهد ،یا
رفتارهایی را که در نبود کیفیات محیطی موردنظر بروز خواهد کرد را پیش بینی نمود و موقعیت های مسئله ساز را تشخیص داد.
روانشناسی محیطی در پی توسعه چنین مدلی از شخصیت انسانی است (حاتمی.)153 :1015 ،
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ملزم به پژوهش در رفتار انسان در محیط روزمره اش ساخته اند تا بتوانند تاثیرات محیط کالبدی را به گونه ای مستقیم و یا غیر
مستقیم بر رفتار انسان بررسی نمایند (صالحی پور و همکاران.)0 :1015 ،

 -3-3محیط
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ویژگی های محیط میتواند -1 :ماهیت روانی-فیزیکی داشته باشد (مثل رنگ ،شدت) -0 ،ماهیت اکولوژیکی داشته باشد
(همبستگی با رویدادهایی که انطباق پذیری زیست شناختی را ترویج یا تهدید می کنند) ،یا  -0ماهیت ساختاری و اجتماعی دارد
(متغیر هایی چون سادگی یا پیچیدگی ،انتظار رفتن یا شگفت زدگی ،وضوح یا ابهام) .در نتیجه لذت وقتی به وجود می آید که
شرایط ناسازگار رفع شده باشد یا سطح مطلوبی از انگیختگی به دست آمده باشد (لنگ.)010 :1021 ،
ادراک انسان از محیط از محوری ترین مقوالت در روانشناسی محیطی و فرایند کسب اطالعات از محیط اطراف انسان است.
میتوان گفت که ادراک انسان در مرکز هر گونه رفتار محیطی قرار دارد زیرا منبع تمام اطالعات محیطی است .ادراک محیطی
فرآیندی است بر پایه ترکیب اطالعات حسی و انتظارات مبتنی بر تجربه که از طریق آن انسان داده های الزم را بر اساس نیازش
از محیط پیرامون خود بر می گزیند .لذا هدفمند است و به فرهنگ ،نگرش و ارزش حاکم بر تفکر ادراک کننده بستگی دارد
(امامقلی و همکاران .)03 :1011 ،محیط ساخته شده نیاز های زیست شناختی انسان ،مثل سرپناه ،نیاز ایمنی ،همچون امنیت
فیزیکی و روانی ،نیازهای تعلق و احترام را با نمادگرایی محیط و نیاز های زیبا شناختی را از طریق زیبایی صوری ،تامین می کند
(لنگ.)13 :1021 ،

 -1-3-3رابطه انسان-محیط
رابطه انسان -محیط رابطه ای دوسویه است .هر دو به نوعی بر هم تأثیر گذارده و از هم متأثر می شوند .انسان ،بسته به
ارزش های فرهنگی محیط خود ،به برخی فضاها ،محرک ها و رویدادها معنی می بخشد و متناسب با آن ها رفتار می کند .شناخت،
توصیف و تبیین رفتار انسان به درک رابطه محیط و رفتار کمک می کند و درک نقش محیط ساخته شده در زندگی مردم نیازمند
فهم و درک ماهیت انسان است .محیط و رفتار آن قدر در هم تنیده شده اند که به سختی می توان آنها را از هم تفکیک کرد .رفتار
را نمی توان مستقل از رابطه درونی آن با محیط درک کرد ،رفتار را باید در بستری محیطی تعریف کرد (امامقلی و همکاران:1011 ،
.)00
انسان با توجه به نیازها ،ارزش ها و هدف های خود محیط را دگرگون می کند و به طور متقابل تحت تاثیر محیط دگرگون
شده قرار می گیرد ،به ویژه تکنولوژی پیشرفته موجب می شود تاثیر انسان بر محیط شدت و سرعت یابد .برخی این گونه دگرگونی
سریع محیط را مخرب و موجب اخالل در نظام اکولوژیک « انسان ـ محیط» می دانند و بر این نکته تأکید دارند که هر نوع
دگرگونی اساسی و عمیق در محیط طبیعی ،باید با توجه به تاثیر بلند مدت آن بر انسان و با پیش بینی نتایج مثبت و منفی آن انجام
گیرد .برای نشان دادن تاثیر شرایط محیطی بر انسان ،به اختالالت رفتاری افراد و گروه هایی اشاره می شود که در شهرهای
پرجمعیت سکونت دارند (صالحی پور و همکاران.)3 :1015 ،

 -2-3-3محیط های اداری
امروزه فضاهای اداری و دفاتر کار ،جزء اصلی ترین و مهم ترین فضاهایی هستند که اشخاص در طول روز با آن سروکار دارند
و ساعاتی را در این مکان ها می گذرانند ،همچنین یک ساختمان اداری به عنوان محیط کار کارمند ،محیط زندگی او نیز محسوب
می شود چرا که قسمت اعظم وقت کارمندان در محیط کار سپری می شود و مسائل و مشکالت کاری ممکن است به محیط
زندگی هم منتقل شود .بر این اساس ویژگی های محیطی فضاهای کاری و تأثیر آنها روی کارمندان از اهمیت خاصی برخوردار
است .رفتار و عملکرد افرادی که در محیط یا سازمان های اجتماعی قرار می گیرند به میزان قابل توجهی از شرایط و عوامل
فیزیکی معماری محیط تأثیر می پذیرد ،برخی شرایط موجب افزایش و برخی دیگر موجب کاهش عملکردها می شود .با به
کارگیری طراحی و معماری داخلی در این فضاها می توان یک محیط منعطف و جذاب اداری ایجاد کرد (مهرابی و همکاران،
.)0 :1012

 -3-3-3نقش روانشناسی محیطی در طراحی داخلی فضای اداری
در تعریف طراحی داخلی می توان گفت طراحی داخلی علمی است کاربردی و چند جانبه که در آن راه حل های خالقانه و فنی
در درون یک ساختار برای دستیابی به یک محیط مطلوب برای کاربران تعریف می گردد .این راه حل کاربردی افزایش کیفیت
زندگی و فرهنگ ساکنان را با ارتقاء زیبایی و جذابیت در آن به همراه دارد .طرح ها در پاسخ به نیازمندی های سطوح داخلی و
10
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در محیط های کاری ،کارکنان اداری در معرض استرس های محیطی و شغلی هستند .به خصوص در محیط های کاری با
پالن باز ،استرس محیطی ناشی از ،از دست دادن حریم خصوصی و قرار گرفتن در معرض سر و صدا برجسته است .استرس شغلی
یک پدیده پیچیده است که در طول زمان پویا و در حال تکامل است و یک مدل بهبود یافته مرتبط با طراحی محل کار و استرس
شغلی ایجاد کرده است .تحقیقات نشان می دهد که چگونه ارتباط با طبیعت در محیطهای کاری میتواند به عنوان یک منبع کاری
با تأثیر دوگانه در بهبود سالمت فیزیکی و سالمت روانی عمل کند ) .(Gou,2019:2شرایط نامطلوب محیطی از نظر روشنایی،
تهویه و سر و صدا می توانند باعث ایجاد استرس در محیط کار شوند و در نتیجه تأثیر منفی بر بهره وری کاربران ایجاد کنند.
عکس این استدالل معتقد است که یک محیط مساعد برای عملکرد کار باعث بهبود کارایی و روحیه می شود .کاربران به محیط
هایی نیاز دارند تا در آن بتوانند بر استرس ناشی از فضای کار غلبه کنند و به بهترین بهره ی کار خود برسند .چندین مطالعه در
زمینه روانشناسی محیط نشان می دهد که احساس تعلق همراه با وفاداری یا تعهد به سازمان و احساس قلمرو ،به عنوان نتایج
معیارهای محیطی در بهبود عملکرد کارکنان و سالمت روان و احساس رضایت آن ها تأثیر بیشتری دارد .(Vischer,
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توجه به مکان فیزیکی و بافت اجتماعی پروژه ایجاد می گردد .طرح باید الزامات و اصول پایداری را نیز در خود داشته باشد .روند
اجرای طراحی داخلی به صورت سیستماتیک و هماهنگ است و شامل پژوهش ،تجزیه و تحلیل و ادغام دانش های مختلف به
صورت خالقانه است به گونه ای که نیازها و خواسته های مشتری را تامین کرده و یک فضای داخلی مناسب برای دستیابی به
اهداف اصلی طراحی به وجود آورد .از آنجا که در کشور ایران سرعت مدرنیته ،مجالی برای ساماندهی فضاهای منتج از معاصر
سازی مانند ادارات را نیافته است و متاسفانه طراحی داخلی فضاهای موجود با نگاه سلیقه ای و غیر تخصصی پیش رفته است .در
نتیجه شاهد عدم سالمت و بهداشت محیطی ،عدم کارایی و بهره وری مناسب ،باالخص در محیط های کاری شاخه ای و با
مدیرت چرخشی دولتی هستیم (مهرابی و همکاران.)0 :1012 ،
نحوه طراحی و اشغال فضای کاری نه تنها بر احساس افراد ،بلکه بر عملکرد کاری آنها ،تعهد آنها به کارفرما و ایجاد دانش
جدید در سازمان تأثیر می گذارد .اینها سنگ بنای حوزه ای هستند که به عنوان روانشناسی محیطی فضای کاری شناخته می شود.
عالوه بر این ،معیارهای ادراک کاربر از شرایط محیطی را می توان برای تشخیص عملکرد ساختمان و اثربخشی سیستم های
ساختمان استفاده کرد .در اولین ارزیابیهای پس از اشغال دفاتر ،از پرسشنامههای نظرسنجی گسترده از کاربران ساختمان استفاده
میکردند تا مشخص کنند ساکنان چه چیزهایی را در محیط کارشان «می پسندند» و «نمی پسندند» ،با این فرض ،اندازهگیری
رضایت کاربران بر اساس ویژگی های فردی به درک اثرات محیط ساخته شده بر روی کاربران کمک می کند .ارزیابی در این معنا
شامل دو عنصر اساسی است :ویژگیهای عملکردی فضا که از عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان در نظر گرفته میشوند .و کیفیت
های یک مکان که باعث می شود کاربران آن فضا را مطلوب یا نامطلوب بدانند .(Vischer, 2008:99).تعامل بین معماری
داخلی و شرایط روانی هم با ویژگی های انسانی و هم با رویکرد طراحی معماری داخلی درگیر است .تأثیرات ذهنی و روانی
قابهای معماری بر انسان از پناهگاههای اولیه تا ساختار مدرن امروزی مورد توجه بوده است .از آنجایی که رفتار انسان در
فضاهای تعریف شده انجام می شود ،طراحی فضای فیزیکی بر اساس ویژگی های رفتاری افراد ضروری است .(Hamdy

)2008:100

مطالعات فیزیولوژیکی در مورد فضای بیرونی و فضای باز نشان می دهد که محیط طبیعی می تواند به کاهش خشم ،اضطراب
و کمک به مدیریت آرامش و در نتیجه کلی بهبود سالمت روان کمک کند .هم دسترسی بصری و هم قرار گرفتن در فضای سبز
به بهبود توانایی تمرکز و افزایش سطح هوشیاری کمک می کند .فضای باز و فضاهای سبز باعث تشویق به فعالیت های اجتماعی،
اوقات فراغت و فعالیت های فرهنگی می شود .طی چند دهه گذشته ،تحقیقات در زمینههای مختلف مانند محیطهای کاری،
بیمارستانها ،محیطهای شهری نشان میدهد که تماس با طبیعت مزایای عاطفی ،فیزیولوژیکی ،اجتماعی و شناختی را به همراه
دارد .همچنین مطالعات نشان میدهد که مزایای طبیعت به روشهای مختلف از طریق تماس مستقیم ،تماس غیرمستقیم (از
طریق نمای پنجره) ،و شبیهسازی با استفاده از دکور طبیعت مانند پوستر یا نقاشی رخ میدهد .(Hamdy Mahmoud,
)2017:8

 -4-3تأثیر روانشناختی زیبایی شناسی محیط
تعریف جامع تجربه ی زیباشناختی باید از تمام مقاصد طراحی به دست آید ،زیرا لذت از ارضای مجموعه این مقاصد حاصل
می شود .بنابراین ،مردم لذت را از محیطی کسب می کنند که ساختار آن الگوهای جاری رفتار و آسایش فیزیولوژیک مورد نیاز آن
را به خوبی تأمین کند .برای دست یافتن به این مقصد ،ساختار محیط باید با نیاز های اندام واره ای ،شخصیتی ،اجتماعی و فرهنگی
مردم ،در محیط جغرافیایی خاص منطبق شود .با فرض اینکه محیطی الگوهای جاری رفتار را به خوبی تأمین کند ،آن محیط در
صورتی از نظر زیباشناختی لذت بخش است که تجربیات حسی لذت بخشی را فراهم آورد ،ساختار ادراکی دلپذیری داشته باشد و
11
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نمادهای لذت بخشی را تداعی کند .معنای این نتیجه گیری این است که انرژی های محرک از قبیل شدت نور ،رنگ ،صدا ،بو و
لمس برای استفاده کننده و مشاهده کننده ی فضای معماری لذت بخش هستند .به همین ترتیب ویژگی های فرمی که از طریق
ساختار سطوح ،بافت ها ،روشنایی و رنگ به محیط شکل می دهند و تداعی هایی که الگوها ایجاد می کنند لذت بخش و دلپذیرند
(لنگ.)010 :1021 ،
زیبایی شناسی نقش اساسی در رضایت عاطفی کاربران و ساکنان در معماری و طراحی معماری داخلی دارد و مستقیماً با لذت
و روح انسان مرتبط است .موفقیت طراحان معماری داخلی در رسیدن به زیبایی شناسی یک فضا بستگی به میزان درک حساسیت
انسان نسبت به زیبایی و ادراک او دارد .زیبایی شناسی توسط هر فرد ،هر خانواده هر گروه و هر جامعه تعریف می شود ،در نتیجه
زمانی که تعاریف ساکنین را از زیبایی بررسی کنیم و دید آنها را در نظر بگیریم ،وضعیت زیبایی شناختی فضا به درستی پدید می
آید .طراحان معماری داخلی با استفاده از عوامل اصلی مؤثر در زیبایی شناسی (فرم  -بافت  -رنگ  -نور) به طراحی یک فضای
خاص می پردازند .فرم ها از نقاط ساخته می شوند ،خطوط ،صفحات ،سطوح و حجم هایی که با بافت ،رنگ و مواد غنی تر می
شوند .در ترکیب ،این عناصر یک طرح را ایجاد می کند و به طور مشابه همه این عناصر به درک ما از معنای آن کمک می کنند.
هر سطحی بافت خود را دارد که می تواند صاف یا زبر ،براق یا صیقلی نشده ،ناهموار یا مسطح باشد .حس کنتراست بافت بر اساس
حافظه ما از لمس سطوح مشابه تأثیر مستقیم خود را بر ذهن می گذارد .رنگ بیشترین تأثیر را در طبقه بندی حوزه روانشناختی
دارد .از نور می توان برای دستیابی به پاسخ های احساسی استفاده کرد .ما می توانیم حاالت خاصی مانند آرامش ،فعالیت ،گرما و
خنکی را با استفاده از الگوهای روشنایی ایجاد کنیم ).(Hamdy Mahmoud, 2017:9

 -5-3توسعه پایدار
توسعه پایدار ،توسعه ای است که مطابق نیازهای نسل حاضر باشد بدون اینکه توانایی نسل های آینده را برای رسیدن به این
نیازها به خطر بیاندازد .توسعه پایدار در سه زیرشاخه زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی مطرح شد و به طوری که برای رسیدن
به توسعه پایدار هر سه مولفه الزم و ملزوم یکدیگرند .در معماری دو حوزه پایداری زیست محیطی و پایداری اجتماعی مورد توجه
طراحان و معماران قرار دارد .معماری اکولوژیکی یا معماری سبز بر معماری سازگار با محیط زیست تاکید دارد و افرادی همچون
جان راسکین ،ویلیام موریس از پیشگامان این حوزه هستند .ارتقای کیفی زندگی و سالمت انسان ها ،تامین نیازهای روزمره انسان
و حفظ سامانه های اکولوژیکی و منابع انرژی از اهداف معماری پایدار است .معماری سبز زیرشاخه پایداری زیست محیطی بوده و
استفاده از آن نقش موثری در پایداری زیست محیطی دارد (کیوانی و همکاران .)30 :1077 ،اساس ساختن ،دست اندازی به طبیعت
است ،نوع این دست اندازی ارتباط نزدیکی با طرز تفکر انسان دارد .طراحی انسانی بر تعامل انسان و جهان طبیعی تمرکز دارد .این
تعامل از طریق ذهن صورت می گیرد و تا زمانی که بین این دو جدایی ایجاد نشود سالمت روان دچار چالش نمی گردد .حس
بینایی ،عامل اصلی در ادراک محیط می باشد ،ارتباط بصری منجر به احساس لذت و خوشایندی و عدم ارتباط بصری ،باعث بی
تفاوتی و ناخوشایندی در افراد می گردد (کیوانی و همکاران.)31 :1077 ،

 -6-3معماری سبز
امروزه در پی پیامدهای منفی جهان صنعتی ،حفظ و پاسداری از منابع طبیعی جهان ،به یکی از مهمترین دغدغه های انسان
عصر حاضر تبدیل شده است؛ که در این راستا ،معماری سبز را می توان جستجو راهی برای به حداقل رساندن اثرات منفی
ساختمان ها بر محیط از طریق حفظ انرژی ،کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و مصالح ساختمانی ،هماهنگی ساختمان با اقلیم
و توجه به نیازهای فرهنگی ـ اجتماعی ساکنین معرفی کرد .در تعریفی از معماری سبز آمده است که رویکردی در پی تقلیل اثرات
منفی و مضر بر سالمتی انسان و محیط زیست می باشد که به عنوان معماری همگام با طبیعت ،از شاخه های مهم معماری پایدار
به شمار می آید (حسین زاده انجینه و همکاران .)03 :1011 ،انسان جزئی از طبیعت است و تخریب در آن به سان نشستن بر شاخه
درخت و بریدن آن است .زندگی در کنار طبیعت و به خصوص گیاهان آن برای روح و جسم انسان مفید است .بی توجهی به
طبیعت و گیاهان در معماری ،برای ساکنان مشکالت روحی و جسمی به بار می آورد (کیوانی و همکاران.)32 :1077 ،
طراحی سبز ،یک شیوه طراحی است که قوانین آن از طبیعت منشا گرفته و اعتقاد به تلفیق دیدگاه ها در زمینه های انرژی،
زیست محیط و اکولوژی (بوم شناسی) دارد .این نوع طراحی ،همکاری متفکرانه معماری با مهندسی مکانیک ،برق و سازه را در پی
دارد؛ که عالوه بر توجه به فاکتورهای متداول طراحی ازجمله خالقیت ،زیبایی ،تناسب ،بافت ،سایه و نور ،به عوامل طوالنی مدت
محیطی ،اقتصادی و انسانی نیز توجه می کند (حسین زاده انجینه و همکاران.)02 :1011 ،

 -1-6-3اصول معماری سبز
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 -2-6-3دیوار سبز
دیوار سبز فناوری نوینی است که امروزه جایگاه خود را به آرامی در شهر های معاصر و مترقی جهان پیدا کرده است .دیوار سبز
به دیواری گفته می شود که به صورت سازه مستقل و یا بخشی از یک ساختمان با پوشش گیاهی پوشانده شده باشد (کیوانی و
همکاران .)07 :1077 ،در ادامه به بررسی انواع این دیوارها که در طراحی فضای داخلی مورد استفاده قرار می گیرد می پردازیم:
دیوار سبز زنده :دیوار زنده در مقایسه با نمای سبز سیستم پیچیده و پرهزینه تری محسوب می شود ،به نگه داری بیش تری از
جهت آبیاری و تأمین مواد مغذی افزودنی برای گیاهان دارد .از مزایای دیوار های زنده به تنوع گیاهان آن میتوان اشاره کرد.
ویژگی دیگر دیوار های زنده به دلیل گیاهان از پیش کاشته شده و پوششی آن ،این است که از نظر زمانی سریعتر به نتیجه مطلوب
از نظر رشد نهایی گیاهان می رسند .دیوارهای زنده خود به دو نوع غیر فعال و فعال تقسیم می شوند.
دیوار زنده غیر فعال :دیوارهای زنده غیر فعال ،از پانل های مربع یا مستطیل شکل مدوالری تشکیل شده اند که محیط کشت
گیاه را به صورت عمودی فراهم می کنند ،این پانل های مدوالر توسط سیستم سازه ای سبکی ،با فاصله به نمای ساختمان و یا
سازه ی آن متصل می شوند .آبیاری دیوار های زنده معموال قطره ای است .از گیاهان دیوار زنده ،بعد از کاشت در پانل ها ،و قبل از
نصب بر روی نما ،به مدت حداقل سه ماه ،در گلخانه نگهداری ویژه به عمل می آید .بعد از نصب پانل ها دوازده تا هجده ماه
فرصت الزم است تا فضای از پیش سبز شده پانلها محکم و استوار شوند.
دیوار زنده فعال :دیوار زنده فعال ،یکی از جدید ترین انواع دیوارهای سبز است که با ادغام تاسیسات گرمایشی و سرمایشی با
تهویه ساختمان به گونه ای طراحی شده است تا هوای فضاهای داخلی را تصفیه و به صورت تنظیم کننده حرارتی عمل کند .در
این سیستم ،از هوای تولید شده توسط گیاهان در سیستم تهویه ساختمان استفاده می شود .شاخ و برگ گیاهان مونوکسید و دی
اکسید کربن را جذب می کنند ،موجودات ذره بینی ریشه ،ترکیبات آلی و ذرات معلق در هوا را می زدایند ،و فرآیند طبیعی گیاهان
هوای تازه تولید می کند که از طریق یک هواکش درون سیستم کشیده شده و سپس داخل ساختمان پخش می شود (محسنی پور،
.)0 :1013

سال هشتم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،5045جلد یک

به طورکلی معماری سبز از شش اصل تشکیل شده که عبارتند از:
اصل اول :حفاظت از انرژی :هرساختمان باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که نیاز آن به سوخت های فسیلی به حداقل
ممکن برسد (ایرجی .)0 :1011 ،ضرورت پذیرفتن این اصل ،با توجه به نحوه ساخت و سازها در عصرهای گذشته غیرقابل انکار می
باشد و به سبب تنوع بسیار زیاد مصالح و فناوری های جدید در دوران معاصر ،چنین اصلی در ساختمان ها به دست فراموشی سپرده
شده است .با استفاده از مصالح گوناگون و یا ترکیب های مختلفی از آن ها ،ساختمان ها ،محیط را با توجه به نیازهای کاربران تغییر
می دهند (حسین زاده انجینه و همکاران.)00 :1011 ،
اصل دوم :کاربا اقلیم :ساختمان ها باید به گونه ای طراحی شوند که قادر به استفاده از اقلیم و منابع انرژی محلی باشند .شکل
و نحوه استقرار ساختمان و محل قرار گیری فضاهای داخلی آن می توانند به گونه ای باشد که موجب ارتقاء سطح آسایش درون
ساختمان گردد و در عین حال از طریق عایق بندی صحیح سازه موجبات کاهش مصرف سوخت فسیلی پدید آید.
اصل سوم:کاهش استفاده ار منابع جدید :هر ساختمان باید به گونه ای طراحی شود که استفاده ار منابع جدید را به حداقل
برساند و در پایان عمر مفید خود منبعی برای ایجاد سازه های دیگر به وجود آورد (کارگر.)3 :1010 ،
اصل چهارم :احترام به کاربران :معماری سبز به تمامی افرادی که از ساختمان استفاده می کنند ،احترام می گذارد؛ زیرا برآورده
کردن نیازهای روحی و جسمی افراد از اهمیت خاصی برخوردار است .فرآیند سبز از معماری که شامل احترام برای تمامی منابع
مشترک در ساخت یک ساختمان کامل است ،انسان را از این مجموعه خارج نمی نماید؛ زیرا تمام ساختمان ها توسط انسان ها
ساخته می شوند ،اما در بعضی از سازه ها حقیقت حضور انسان محترم شمرده می شود؛ در حالی که در برخی دیگر ،تالش برای رد
ابعاد انسانی در فرآیند ساخت مشاهده می شود (حسین زاده انجینه و همکاران.)00 :1011 ،
اصل پنجم :احترام به سایت :این اصل به تعامل صحیح و منطقی بین سایت پروژه و معماری می پردازد که باید در آن کلیه
پتانسیل های سایت شناخته شده و در راستای بهبود پروژه وارد طراحی شود .در عین حال هر ساختمان به گونه ای آرام و سبک
زمین را لمس کند (ایرجی.)0 :1011 ،
اصل ششم :کل گرایی :تمامی اصول سبز ،نیازمند مشارکت در روندی کل گرا برای ساخت محیط مصنوع هستند .اکنون زمانی
است که منابع رو به زوال است ،هنگامی که دغدغه معماران ،معماران منظر ،طراحان شهری ،مهندسین و متخصصین ساختمان
اساساً در چاره جویی برای آینده است .متخصصین طراح باید حوزه مهارت و تخصص و فعالیت خود را در این زمینه بسط دهند که
این از منابع حفاظت شود و حامی آینده فرزندان ،نوه ها و نسلهای بعدی باشد( .کارگر.)2 :1010 ،
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 -3-6-3فواید دیوار سبز
شهرت دیوارهای سبز در کمک به رسیدن ساختمان به پایداری عمدتاً به دلیل مزایای استفاده از این سیستم است که منشأ
اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی است .به واقع دیوارهای سبز عمودی اجازه کسب فواید اکولوژیکی و محیطی و افزایش تنوع
زیستی را در کنار فواید اجتماعی و زیبایی شناسی را می دهد ،که شامل مزایایی همچون کمک به بهبود کیفیت هوا ،کاهش
آلودگی هوا ،کاهش دمای هوا ،کاهش گازهای گلخانه ای ،کاهش هزینه انرژی برای سرمایش و گرمایش،صرفه جویی در مصرف
انرژی و ذخیره انرژی ،فواید آکوستیکی ،بهبود سالمتی بشر و تأثیرات مثبت بر روی آسایش انسان در داخل و خارج از ساختمان،
همچنین افزایش ارزش های زیبایی شناختی و اجتماعی و افزایش روابط اجتماعی می باشد (کلیائی.)10 :1010 ،

 -7-3فضای سبز و سالمت روان افراد

سال هشتم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان  ،5045جلد یک

گل و گیاه باعث ایجاد حس نگرش مثبت به زندگی و آرامش ،احساس شادی و رضایت ،صمیمت و آرامش در افراد می شود.
یافته ها نشان می دهد فضاسازی منزل یا محل کار باید به گونه ای باشد که گل و گیاه به خوبی در معرض دید افراد قرار گرفته و
بخشی از فضای منزل به این مسأله اختصاص یابد .این فضا می تواند با استفاده از چند شاخه گل در گلدان ،کاشتن گل در ایوان،
پشت پنجره ها ،کناره های اتاق و ...ایجاد شود (کیوانی و همکاران.)00 :1077 ،
به طور کلی می توان تأثیرات فضای سبز را بر شهروندان به صورت زیر بیان نمود:
 -1ایجاد آرامش روحی و روانی :شاید بتوان تأثیرات مثبت بودن در طبیعت را ناشی از تأثیراتی دانست که رنگ ها به روی
انسان می گذارند .رنگ ها تأثیرات هیجانی و شناختی مختلفی را بر می انگیزانند.
 -0تأثیرات مثبت در سالمتی جسمی و بدنی افراد :برای اینکه افراد به فعالیت بدنی بپردازند ،باید بیش از پیش آن ها را به
این کار ترغیب کرد .فضاهای سبز می توانند مردم را تشویق به شرکت در چنین فعالیت هایی کنند.
 -0تعامالت اجتماعی :فضاهای سبز ،بین اعضای اجتماع و محیط طبیعی پیرامون رابطه مستحکمی برقرار می کنند ،به این
ترتیب شهر را قابل سکونت تر و تحمل پذیرتر می کند (دانشمند و همکاران.)0 :1077 ،
ارتباط با طبیعت موجب کاهش فشار عصبی و بهبود سالمت روحی و جسمی انسان ها می شود .سالمت آدمی به عنوان یکی
از موجودات طبیعت ،بستگی به تأثیرات کالبدی ،عصبی و احساسی او نسبت به محیط دارد .حال باید اندیشید که چگونه با استفاده
از عناصر طبیعی و ارگانیگ ،بر اساس معماری پایدار و عالوه بر آن روانشناسی محیط ،با استفاده از معماری داخلی سبز در انواع
مقیاس ها از گلدان های کوچک تا باغچه های داخلی و بام ،حس تعلق کاربران را نسبت به فضای زیست شان افزایش خواهد داد
(کیوانی و همکاران.)33 :1077 ،

-4یافته ها
استفاده از پوشش گیاهی در فضاهای داخلی اداری عالوه بر ایجاد شرایط روانی مناسب برای کارمندان و جنبه ی زیبایی
شناختی آن ،مزایای دیگری نیز دارد که در جدول زیر آورده شده است:
جدول  -1مزایای معماری سبز در محیط اداری (مأخذ :نگارنده)

محیطی
مزایای معماری سبز
در محیط اداری
اجتماعی
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-1ایجاد محیطی منعطف و جذاب برای کاربران
-0بهبود ارزش های زیبایی شناختی فضا و ارتقا کیفیت بصری
-0فواید آکوستیکی از طریق جذب صداهای ناخواسته
-0بهبود کیفیت هوا و تلطیف آن از طریق تصفیه هوای داخلی(جذب مونوکسید و دی
اکسید کربن)
-1احساس شادی ،رضایت ،صمیمیت و آرامش کاربران
-0ارتقاء سالمت فیزیکی و روانی افراد
-0بهبود روابط اجتماعی و تشویق به فعالیت های اجتماعی
-0کاهش استرس و تنش های محیطی و شغلی
-5ایجاد حس تعلق به مکان و تمایل به بودن در فضای کاری
-3افزایش سطح هوشیاری و توانایی تمرکز در فعالیت و بهبود راندمان کاری

انتخاب نوع پوشش گیاهی مورد استفاده در فضاهای داخلی باید با توجه به موقعیت ساختمان و اقلیم صورت گیرد .به عنوان
مثال برخی گیاهان از طریق تعریق باعث افزایش رطوبت در فضا می شوند ،لذا استفاده از این گونه ها در اقلیم گرم و مرطوب که
یکی از ویژگی های اقلیمی آن رطوبت باالی آن است ،باعث افزایش رطوبت و سلب آسایش کاربران می شود .یکی دیگر از
مواردی که باید در مورد استفاده از فضای سبز در طراحی داخلی در نظر گرفته شود ،نور کافی برای رشد و سالم ماندن گیاهان می
باشد .در صورت عدم امکان استفاده از نور طبیعی ،الزم است که این نیاز از طریق نور مصنوعی کافی تأمین شود.
از انواع دیوار های سبز که می توان در طراحی فضای داخلی در دفاتر اداری به کار برد می توان به :دیوار سبز رونده( نوع گیاه
مورد استفاده :گیاهان رونده) ،دیوار سبز معلق( نوع گیاه مورد استفاده:گیاهانی که ساقه ی آن ها قابلیت آویخته شدن دارند) و دیوار
سبز مدوالر (نوع گیاه مورد استفاده :گیاهان کوتاه که رشد کمی دارند) اشاره کرد .دیوار سبز معلق می تواند در فضاهای کوچکتر که
امکان استفاده از سیستم مدوالر و رونده وجود ندارد ،به کار برده شود .استفاده از سیستم مدوالر مزیت هایی از قبیل وزن سبک
سازه ،امکان کنترل آبیاری و تغذیه گونه های گیاهی ،آسانی در تعمیر و نگهداری و امکان استفاده از چندین گونه ی گیاهی مختلف
که باعث ایجاد تنوع و زیبایی می شود ،را شامل می شود .یافته ها نشان می دهد که فضاسازی محل کار با پوشش گیاهی تأثیرات
روانی مثبتی بر کارمندان دارد .در واقع به کار گیری معماری سبز و نقش آن در روانشناسی محیطی می توان فضاهای اداری
کارامدی با تأثیر بیشتر بر ایجاد حس تعلق به مکان و در نتیجه بهبود راندمان کاری آن ها ایجاد می کند.

طراحی داخلی فضاهای اداری از جمله موضوعات مهم می باشد که با هدف ایجاد فضایی با کارایی باال برای کاربران تأکید
می شود .معماری داخلی تأثیر زیادی بر سالمت روان استفاده کنندگان و افزایش حس تعلق به مکان را دارد .محیط نامناسب که در
اثر جمع شدن عواملی مختلف مانند روابط عاطفی -اجتماعی نامناسب بین افراد به دلیل شرایط فیزیکی و معماری نامناسب ،رفتار را
به طور غیر مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد .طراحی فضاهای اداری خشک ،یکنواخت و بدون نوآوری ،حس کسل کنندگی و پایین
آمدن سطح کارایی کارکنان را به همراه دارد .در واقع طراحی نادرست این فضاها ،ساختار آسیب پذیری را در محیط اداری ایجاد
می کند ،در حالی که فعالیت در فضایی زیبا و مناسب باعث رضایت کارمندان و افزایش کارایی آن ها می شود .از نتایج رویکرد
روانشناسی در طراحی محیط های اداری با کیفیت بصری ،عالوه بر ارتباط بهتر کاربر و فضا ،بهبود عملکرد کاربران از لحاظ
سالمت روان آن ها می باشد .این گونه فضاهای اداری عالوه بر جذابیت برای کارمندان ،برای مراجعه کنندگان نیز بار روانی مثبتی
ایجاد می کند.
ساختمان هایی در حوزه معماری پایدار قرار می گیرند که با هدف بهبود رفتار انسان و نیاز های روانشناختی او طراحی شده
باشند .طراح می باید در مرحله اول سطحی از نیاز های روانی کاربران را با توجه به مباحث روانشناسی محیط در نظر بگیرد و آن را
در تمامی مراحل طراحی به کار گیرد .ایجاد ارتباط کارمندان با محیط طبیعی ،با استفاده از پوشش گیاهی در محدوده فعالیت آن ها
گامی مؤثر در بهبود سالمت روان آن ها می باشد .استفاده از تصاویر و کارهای هنری ،باکس های گل های تزیینی در دفاتر کاری
در ایجاد حس تعلق به مکان مؤثر است .کاربران به فضاهایی که اثر مثبت روی آن ها دارد و حس لذت را در آن ها ایجاد می کند،
تمایل دارند .در واقع بین سالمت انسان و ادراک او از محیط رابطه وجود دارد .تأکید این پژوهش در بهره گیری از عناصر معماری
سبز در فضاهای داخلی و بررسی تأثیر آن بر سالمت روان کارمندان و افزایش بازده کاری آن ها می باشد .امروزه با توجه به
موقعیت قرارگیری ساختمان های اداری در محیط های شهری و کوچک بودن فضاها ،امکان استفاده از عناصر طبیعی در حیاط و یا
ایجاد تراس و پاسیو نمی باشد ،لذا باید به دنبال راهی باشیم تا به وسیله آن بتوانیم روح طبیعت را به فضاهای داخلی بر گردانیم .با
توجه به تأثیر سبزینگی بر کیفیت بصری فضا ،سالمت روحی افراد ،کاهش استرس و تنش های محیط کاری و همچنین افزایش
راندمان کاری افراد ،امروزه بهره گیری از روش های معماری سبز مانند انواع دیوار سبز در طراحی داخلی بسیار کارامد می باشد و
زمینه های توسعه پایدار در فرهنگ و اجتماع را فراهم می آورد.
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