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چکیده
رشد و توسعه جوامع ،ایجاد بسترهای فضایی کالبدی مناسب جهت استفاده همه اقشار جامعه از خدمات و امكانات عمومی
به منظور تحرک و جابجایی بهتر انسان و دسترسی آسانتر در سطح شهر است .ناتوانان جسمی ،معلوالن و جانبازان ،بخشی
از افراد جامعه اند که همچون سایرین ،نيازمند دسترسی و استفاده از امكان ات و خدمات عمومی هستند .اما ،وجود برخی
موانع به خصوص در نحوه طراحی ،معماری و شهرسازی ،بسياری از فضاهای شهری ،به ویژه معابر عمومی ،پارکها و فضاهای
سبز را فاقد شرایط الزم برای برآورده ساختن نيازهای دسترسی افراد معلول نموده است پژوهش حاضر با بررسی مناسب
سازی فضاهای عمومی شهر کوهدشت جهت استفاده جانبازان و ارائه راهكارهای بهينه سازی تدوین شده است روش به کار
گرفته توصيفی-تحليلی مبتنی بر منابع اسنادی-پيمایشی است .ابزار جمع آوری اطالعات ،پرسشنامه در قالب مدل تاپسيس
بوده است .نتایج حاصل از روش تاپسيس نشان می دهد که در برخی فضاهای مورد مطالعه در شهر کوهدشت ،با توجه به
مولفه های مناسب سازی که بيان شد ،برخی مولفه های مناسب سازی رعایت شده است و در این مدل به نوعی ارزیابی
تطبيقی بين فضاهای مورد مطالعه به لحاظ مناسب سازی جهت استفاده جانبازان و معلوالن صورت گرفته است .به لحاظ
شاخص مناسب سازی آموزش و پرورش کوهدشت در رتبه ،1شرکت برق در رتبه 2و دانشگاه آزاد-ملی در رتبه سوم قرار
دارند و جایگاهی مطلوبتری نسبت به سایر فضاهای عمومی دارند و در همين راستا نتایج حاصل از مدل ویكور نشان می دهد
که آموزش و پرورش در جایگاه نخست در بين فضاهای مورد مطالعه قرار دارد و شاخص دانشگاه آزاد -ملی در رتبه دوم و در
نهایت اینكه شهرداری کوهدشت در جایگاه سوم قرار دارد
کلمات کلیدی :مناسب سازی ،فضاهای عمومی شهری ،جانبازان و معلوالن ،کوهدشت.

 - 1نویسنده مسئول :دانشجوی دکترا جغرافياو برنامه ریزی شهری و پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد لرستان23163634112 ،
 -2دانشجوی دکترا جغرافياو برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم و تحقيقات
 -3کارشناس ارشد شهرسازی
 ... -4دانشجوی دکترا جغرافيا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهيد بهشتی
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مقدمه
از پيدایش تمدن شهری و توجه انسان به ساختار مجموعه های زیستی تا کنون که قرن بيست و یكم قرن الكترونيك و فضاها و سكونت
گاه های مجازی است ،سبك ها و شيوه های بسياری برای ساخت و اجرای ساختمان ها تجربه شده و مورد استفاده قرار گرفته است .هر کدام
از این شيوه های بن ا به مسائل سازه ای تحوالت اجتماعی ،پيشرفت های علمی در زمينه مصالح و تكنولوژی ساخت ،جای خود را به شيوه های
جدیدتری داده اند اما تعدادی پارامترها به صورت ثابت در تمامی این شيوه ها حضور داشته است که می توان گفت محور اصلی ساخت و سازها
نيز حول پارامترها در نوسا ن است .شاید انسان اصلی ترین پارامتری است که معماری را تحت تاثير قرار می دهد و حضور او در فضای معماری
مهم ترین دغدغه طراحان فضا می باشد ،با باال رفتن سطح دانش اجتماعی و بهداشتی و درمانی توجه به افراد دارای معلوليت در جامعه نيز
بيشتر شده است( کاری.)1: 1311 ،
در کشورهای مختلف دنيا از دهه هفتاد ميالدی به بعد مناسب سازی اماکن عمومی و انطباق آن با نيارهای افراد دارای معلوليت ،خصوصاً
معلولين جسمی -حرکتی در دستور کار قرار گرفت و تجارب کسب شده در این مورد سبب گردیده است تا پرداختن به این مسئله به گونه ای
بين الملل ی نيز مطرح و در دستور کار سازمان ملل متحد قرار گيرد ،به طوری که در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره حقوق
افراد دارای معلوليت در مورخ 3دسامبر  1391چنين آمده است:
« معلولين حق دارند از امكاناتی برخوردار باشند که بتوانند به طور مستقل در جامعه حضور و زندگی کنند» و یا از طرف مجمع عمومی
سازمان ملل متحد سال  ، 1311به عنوان سال جهانی برای معلولين اعالم شد و در خصوص موضوع مشارکت و برابری کامل حقوق معلولين
تصميم گرفته شد( برجيان و جغتایی.)1 :1311 ،
در کشورهای در حال توسعه ،تدارک خدمات برای افراد معلول و ناتوان هنوز هم تا حد زیادی تابع دولت و جامعه مدنی میباشد .رویكرد
حقوق بشر به معلولين و ناتوانان ،مانند هر شهروند عادی است که حق دارد از فرصتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه
بهرهمند گردد .این فرآیند ،به آرامی و آهستگی از سوی برخی از جوامع در حال توسعه پذیرفته شده است ،اگر چه این مهم نسبت به کشورهای
توسعه یافته بسيار کمتر صورت پذیرفته است .برخی از کشورهای در حال توسعه بویژه در آمریكای التين و آسيا روشهایی را در ارتباط با این
رویكرد ،یعنی پذیرفتن معلولين و ناتوانان در جامعه مدنی و مناسبسازی فضاهای شهری و سيستم حمل و نقل شهری را در پيش گرفتهاند.
برخی از این موارد مهم در نخستين گام مربوط به بهبود تحرک و دسترسی معلولين و ناتوانان به فضاهای شهری میباشد(نوربخش:1311 ،
 )3ایران شرایط نامناسب ترى دارد ،برخالف اعتقادات مذهبى ما چندان تالش فراگير و همه جانبه اى براى این جنبه از حقوق معلوالن صورت
نگرفته است  ،مهم ترین اقدامات صورت گرفته در ایران به شرح جدول زیر می باشد،

جدول : 1عنوان فعالیت های صورت گرفته در راستای مناسب سازی فضاها جهت استفاده معلوالن و جانبازان
براى اولين بار در سال  1312قانونى در کشور تصویب شد و وزارت فرهنگ را ملزم می کرد که در راستاى تحقق قانون تعليمات اجبارى ،باید زمينه
تحصيل اطفالى که نقص خلقت دارند و کودکانى که هوش و استعداد آنها کم است ،فراهم شود
سال  1331ایران توصيه نامه سى و هشتمين اجالس دفتر بين المللى کار را مبنى بر پذیرش توان بخشى حرف هاى ،پذیرفت و در سال  1342بود که
کارگاه دست و پاسازى براى معلوالن و افراد نقص عضو ساخته شد.
تأسيس شوراى عالى رفاه اجتماعى در سال 1346
تاسيس وزارت بهدارى و بهزیستى در سال 1311
تشكيل سازمان بهزیستى در سال  1313جهش هاى عمده اى در رسيدگى به حقوق معلوالن در کشور آغاز شد
در سال  62با ارائه تسهيالت 192 ،آژانس شهر تهران جابه جایى معلوالن و جانبازان را با  12درصد تخفيف برعهده گرفتند.
مناسب سازى محيط و معابر نيز در خرداد ماه سال  61در شوراى عالى شهرسازى و معمارى ایران به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازى مطرح شد.
بند ج ماده  133قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب سال  1393بر مناسب سازى محيط و ساختما نها و تسهيل رفت و آمد
معلوالن تاکيد مى کرد.
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در اردیبهشت ماه  1313توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب شد و ابالغ آن توسط ریاست جمهوری در  19خرداد  1313انجام گردید .با
ابالغ این قانون ،حدود  12سال است که کشور ما هم به جمع حدود  12کشوری پيوسته که دارای قانونی برای امور معلوالن خود هستند.

در استان لرستان بيش از 222هزار نفر( جانبازان ،معلوالن و سالمندان) به نوعی دچار محدودیت و نقص عضو هستند که به علت عدم
رعایت اصول مناسب سازی در بسياری از اماکن و فضاها خضور شایسته و فعالی در جامعه ندارند و هر سااله نيز به تعداد این گروه از افراد
افزوده می شود که در صورت فقدان برنامه ریزی الزم و اتخاذ تدابير و راهكارهای مناسب عمالً بر مشكالت استان افزوده می شود به طوری که
به یك بحران جدی و اثر گذار در تمامی ابعاد توسعه تبدیل می شود( سراج .)3 :1313 ،در راستای موارد مذکور پژوهش حاضر با هدف بررسی
جایگاه مناسب سازی فضاهای عمومی شهری( با تاکيد بر ادارات شهر کوهدشت) تدوین شده است.

پیشینه تحقیق
در زمينه مناسب سازی فضاهای شهری برای معلوالن و جانبازان پژوهش های صورت گرفته است که به صورت مستقيم و غيره مستقيم
به آن اشاره شده است:
صفدرزاده( )1332در مقاله تحت عنوان « ميزان انطباق معابر شهری با نياز جامعه معلولين و جانبازان» در شهر شيروان به این نتيجه
رسيدند که مناسب سازی محيط برای معلوالن و جانبازان باید در کليه نقاط شهر مورد مطالعه لحاظ گردد و به یك یا دو خيابان اصلی شهر
منتهی نگردد .تقوایی و همكارانش( ،)1313در مقاله ی به بررسی و ارزیابی وضعيت پارکهای شهر اصفهان بر اساس معيارها و ضوابط موجود در
دسترسی معلوالن و جانبازان پرداختند و نتایج آنها نشان می دهد که از مجموع پارکهای مورد مطالعه وضعيت  2.1درصد مناسب 32.1 ،درصد
تا حدی مناسب و 66.9درصد از وضعيت نامناسب برخوردار بودهاند .بهمن پور و سالجقه ( )1319در پژوهشی به بررسی کمی و کيفی فضاهای
شهری در تهران از دیدگاه کاربری برای معلوالن در پارک الله پرداختند و نتایج آنها منعكس کننده این مطلب است که پارک الله از لحاظ دارا
بودن شرایط الزم برای استفاده معلوالن در وضعيت متوسطی بر سر می برد .به طوری که تنها 32درصد از معيارهای انتخابی در پارک رعایت
شدهان د .عمده مشكالت موجود در پارک از نظر آنها در زمينه تسهيالت و خدمات موجود مانند سرویس های بهداشتی ،تلفن عمومی ،مسيرهای
اتصال و آبخوریها از طراحی و کاربری مناسبی برخوردار نمی باشند ،می باشد .از طرفی نيز به نكاتی مثبتی از جمله شيب مناسب در اکثر
قسمت های پارک و همچنين رعایت ارگونومی در طراحی مبلمان شهری و نصب جدول در حاشيه محورها اشاره کردهاند .بزی و
همكارانش( ) 1313در پژوهشی به ارزیابی ترافيك شهری و نيازهای معلوالن و جانبازان با استفاده ازمدل تصميم گيری تاپسيس در شهر شيراز
پرداخته اند و نتایج آنها نشان می دهد که در مرکز شهر شيراز نامناسب بودن وسایل حمل و نقل عمومی و عدم دسترسی به آنها با 23.4
درصد به عنوان مهمترین مشكل در بحث ترافيك از نظر معلوالن و جانبازان بر شمرده شده و پس از آن ،نامناسب بودن پياده روها ،وجود چاله
و ناهموار بودن سطح پياده رو با 21.3درصد به عنون مشكل بعدی عنوان گردیده شده است .رفيعيان و سيفایی( )1314در مقاله خود تحت
عنوان فضاهای عمومی شهری؛ بازنگری و ارزیابی کيفی به این نتيجه رسيده اند عوامل اصلی که در ارزیابی کيفيت فضاهای عمومی شهری از
نظر شهروندان" بویژه معلوالن" مؤثرند به این ترتيب می باشند -1 :نظافت و پاکيزگی  -2دسترسی به فضاهای شهری  -3جذابيت  -4راحتی
 -1جامعيت  -6سرزندگی و پویایی  -9عملكرد  -1تمایز  -3ایمنی و امنيت  - 12نيرومندی و سالمتی .در بين این موارد دسترسی به فضاهای
شهری ،جامعيت یا در اجتماع بودن ،سرزندگی و پویایی و ایمنی فضاهای شهری برای معلوالن فوق العاده مهم می باشند.

روش تحقیق
با توجه به رویكرد پژوهش حاضر ،نوع تحقيق «کاربردی -توسعهای» و روش بكار گرفته شده «توصيفی  -تحليلی» میباشد .داده های
مورد نياز با استفاده از روش اسنادی و پيمایشی جمع آوری شده است .سپس با بهرهگيری از تكنيك تاپسيس و ویكور اقدام به وزن دهی
فضاهای عمومی مورد مطالعه برای جانبازان و معلوالن در شهر مورد مطالعه اقدام گردید و در نهایت برای استفاده بهينه از فضاهای عمومی
برای این اقشار از جامعه راهكارهای ارائه گردیده است .در جدول  ،2آمار جانبازان شهرستان کوهدشت به تفكيك درصد مجروحيت آورده شده
است.
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جدول  :2آمار جانبازان شهرستان کوهدشت
جانبازان

 5تا  22درصد

25تا 23درصد

 55تا  93درصد

 05درصد

کل جانبازان

آزادگان

کوهدشت

جمع کل ایثارگران

شهرستان

391

235

21

11

1،212

51

1322

مأخذ :اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان1131،

معرفی اجمالی شهر کوهدشت
شهر کوهدشت بين 49درجه و36دقيقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و33درجه و32دقيقه عرض شمالی از خط استوا در غرب
استان لرستان قرار دارد .از نظر سياسی مرکز شهرستان کوهدشت می باشد .ارتفاع متوسط از سطح دریا 1131متر و بر اساس تقسيمات اقليمی
ایران در آب و هوای مدیترانه ای قرار گرفته است.

نقشه  :1موقعیت مکانی شهر کوهدشت

شهر کوهدشت درسلسله مراتب شهری استان لرستان مرتبه چهارم را دارد و از لحاظ حجم جمعيت بعد از شهرهای خرم آباد ،بروجرد و
دورود قرار می گيرد ،رشد ساليانه جمعيت در این شهر به قدری فراوان و شتابان است که می توان گفت با رشد جمعيت انفجار گونه ای رو در
رو است .حجم جمعيت این شهر در طول چهل سال اخير 14برابر شده است .در نخستين سرشماری عمومی(سال  )1331جمعيت تعداد
ساکنين این شهر 1111نفر بود که به صورت یك قصبه(روستا-شهر) تابع شهرستان خرم آباد بود .در سال  1341حجم جمعيت این شهر
6119نفر گزارش شده است که نمایشگر رشد ساليانه به ميزان2.3درصد در فاصله سالهای  1331-1341می باشد .از این دوره به بعد همراه
4
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آغاز اصالحات ارضی رشد شتابان جمعيت در شهر کوهدشت آغاز می شود ،به طوری که تعداد جمعيت این شهر در سرشماری عمومی 1311
معادل 13241نفر گزارش شده است که معادل 2برابر جمعيت این شهر در سرشماری قبلی( )1341است .به این ترتيب طی دهه سالهای
 1341-1311رشد ساليانه جمعيت شهر کوهدشت به  6.14درصد می رسد که تقریباً بيش از دوبرابر رشد جمعيت شهر در دهه قبل از آن
است.
با آغاز انقالب اسالمی و مهاجرت فراوان روستائيان به شهرها ،حجم جمعيت شهر کوهدشت بيش از سه برابر افزایش یافته و در سرشماری
عمومی سال  1361به 44613نفر بالغ می گردد که نشانگر رشد ساليانه به ميزان 12.16درصد طی دوره سالهای  1311-1361است .طی
همين سالها متوسط رشد ساليانه در جامعه شهری لرستان 9.1درصد بيشتر نبوده است .این پدیده که در واقع رشد شتابان و انفجار جمعيتی
است در تعداد بسيار قليلی از شهرهای کشور مشاهده شده است ،محروميت روستاها و گرایش روستائيان و به ویژه ایالت و عشایر برای سكونت
در شهر باعث مهاجرت فراوان آنان به کوهدشت طی سال های مذکور بوده است .نتایج سرشماری عمومی سال 1391نيز نشان می دهد که
اگر چه از شتاب رشد جمعيت در شهر کوهدشت کاسته شده است ،در سال  1311جمعيت شهر کوهدشت به 11339نفر رسيده است ،بر
اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال  1332جمعيت شهر کوهدشت به 32329نفر رسيده است.
جدول :1روند تحوالت جمعیتی شهر کوهدشت

سال

جمعیت

خانوار

بعد خانوار

1331

1111

396

1.2

1341

6119

1231

1.3

1311

13241

2499

1.3

1361

44613

9164

1.6

1391

92121

11319

6

1311

11339

42366

2

1332

32329

46423

2

;Series1; 55-65
12.9

;Series1; 65-75
4.9
;Series1; 75-85
;Series1; 85-90
1.7
1.5

;Series1; 45-55
6.7
;Series1; 35-45
2.9

1

فصلتامه معماری سبز

نمودار :1نرخ رشد تحوالت جمعیتی شهر کوهدشت

بافت شهر کوهدشت
هسته اوليه شهر کوهدشت در نزدیكی ميدان امام خمينی شكل گرفته است ،وجود مسيلی که از داخل شهر عبور می نماید این شكل
گيری را باعث شده است و بافت کالبدی شهر هميشه تحت تأثير مالكيت های اراضی آن بوده است و هر کجا مالكين خواسته اند شهر به همان
طرف رشد نموده است .شهر به صورت شعاعی رشد نموده است بافت داخل شبكه شطرنجی نامنظم می باشد.
شهر کوهدشت چشم اندازی از عناصر متنوع را می نمایاند که به صورت یك سری ساختمان از انواع مختلف در بين گستره ای از فضای
سبز و باز تشكيل شده اند این فض اها با عنوان کلی مصنوع و غير مصنوع از هم متمایز شده اند که در درون خود واجد تيپ های فراوان تری
هستند که شكل فضایی شهر کوهدشت را ملموستر می نمایند ،فضاهای باز و سبز را با ویژگی خاص مرتبط با آنها نمی توان از درون به تيپ
های جزئی تری از نظر نوع عناصر داخل انه ا تفكيك نمود و فقط شاید این امكان باشد که این فضاها را بر حسب الگو و عملكرد تحليل کلی
نمود ،ولی عناصر مصنوع واجد انواعی هستند که می توان آن ها را برآیندی از عينيت فرم و عملكرد تفكيك نمود ،عناصر مسكونی ،تجاری،
کارگاه ها ،مراکز اداری ،عناصر فرهنگی و مذهبی ،ت أسيسات و تجهيزات شهری ،مراکز آموزشی و ..از جمله تيپ های قابل تفكيك در کل کالبد
شهر کوهدشت می باشد.
به دليل وابستگی شهر به موجودیت های طبيعی محيط ،عوامل تشكيل دهنده این تيپ از مجموع عوامل تشكيل دهنده فرم شهر تا
درون عرصه های خصوصی محيط های مصنوع رسوخ کرده و یا چون هاله ای تيپ های جزئی تر مصنوع را در برگرفته اند(طرح توسعه ،عمران
و حوزه نفوذ شهر کوهدشت.)136 :1399،

بررسی مولفه های مناسب سازی در فضاهای شهری کوهدشت بر اساس روش تاپسیس و ویکور
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1
2 20
17
جدول  :2بررسی مولفه مناسبسازی در فضاهای عمومی شهر کوهدشت بر اساس روش تاپسیس
3
16
15
منبع :یافته های تحقیق1131 ،
10
4
15
فضاهای مورد مطالعه
CLi
DiDi+
5
5
14
تاپسيس
رتبه در
پرورش کوهدشت
آموزش و
0.740529
0.05411 0
0.018959
دانشگاه آزاد-ملی کوهدشت
6 0.051677
13
0.668575
0.025617

1
2
3

فرمانداری کوهدشت

4

دانشگاه پيام نور

1

شرکت برق

6

کميته امداد امام خمينی

1
3

0.034623
7
0.034655
8
0.054657 9
0.015891

0.679028

2

0.211665

15

9

هالل احمر

0.057198

0.022705

0.284154

14

1

بنياد شهيد

0.050737

0.029982

0.371439

13

3

بهزیستی کوهدشت

0.050487

0.032308

0.390213

12

12

مسجد صاحب الزمان کوهدشت

0.048875

0.033192

0.404445

11

11

12

0.048936

رتبه تاپسيس
در کوهدشت

0.050756
11
0.025836
10
0.059185

0.414353

8

0.40574

10

دفتر امام جمعه کوهدشت

0.063634

0.006448

0.092012

16

12

اداره تعاون/کار و رفاه اجتماعی کوهدشت

0.046791

0.03319

0.414973

7

13

بيمارستان امام خمينی کوهدشت

0.043718

0.046383

0.514788

6

14

راه و شهرسازی کوهدشت

0.048118

0.033642

0.411474

9

11

پارک کنار شهرداری مرحوم دليجانی کوهدشت

0.027971

0.049762

0.640167

4

16

شهرداری کوهدشت

0.032574

0.042988

0.56891

5

شکل  :1بررسی مولفه مناسب سازی در فضاهای عمومی شهر کوهدشت بر اساس روش تاپسیس ،منبع یافته های تحقیق

نتایج حاصل از جدول شماره  4نشان می دهد که در برخی فضاهای مورد مطالعه در شهر کوهدشت ،با توجه به مولفه های مناسب سازی
که بيان شد ،برخی مولفه های مناسب سازی رعایت شده است و در مدل تاپسيس به نوعی به ارزیابی تطبيقی بين فضاهای مورد مطالعه به
لحاظ مناسب سازی جهت استفاده جانبازان و معلوالن صورت گرفته است .به لحاظ شاخص مناسب سازی آموزش و پرورش کوهدشت رتبه
1را داراست ،شرکت برق در وضعيت مناسب تری نسبت به دیگر فضاهای مورد مطالعه برخوردار است ،دانشگاه آزاد-ملی کوهدشت ،پارک کنار
شهرداری مرحوم دليجانی کوهدشت ،شهرداری کوهدشت ،بيمارستان امام خمينی کوهدشت ،نيز به لحاظ برخورداری از مولفه های مناسب
سازی از وضعيت مناسبی برخوردار است ،فضاهایی نظير؛ پارک مسافر بروجرد ،بانك تجارت ميدان بهشتی بروجرد ،ميراث فرهنگی بروجردو ...
از وضعيت خوبی به لحاظ برخورداری از مولفه های مناسب سازی برخوردار نمی باشند.
9
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شکل  : 2بررسی مولفه مناسب سازی در فضاهای عمومی شهر کوهدشت براساس روش ویکور

نتایج حاصل از جدول شماره  ، 1منعكس کننده این مطلب است که در برخی از فضاهای مورد مطالعه در شهر کوهدشت ،بعضی از مولفه
های مناسب سازی رعایت شده است و در مدل ویكور نيز به نوعی ارزیابی تطبيقی بين فضاهای مورد مطالعه به لحاظ مناسب سازی جهت
استفاده جانبازان و معلوالن صورت گرفته است .به لحاظ شاخص مناسب سازی آموزش و پرورش کوهدشت رتبه 1را داراست و توانسته جایگاهی
مطلوبتری نسبت به سایر مولفههای مورد بررسی داشته باشد و جایگاه نخست قرار بگيرد ،دانشگاه آزاد-ملی کوهدشت بعد از اداره آموزش و
پرورش کوهدشت در وضعيت مناسب تری نسبت به دیگر فضاهای مورد مط العه برخوردار است و رتبه دوم را نيز به خود تخصيص داده است،
شرکت برق کوهدشت نيز به لحاظ برخورداری از مولفه های مناسب سازی از وضعيت مناسبی برخوردار است و در نهایت اینكه بعضی مولفه
های مناسب سازی نظير هالل احمر ،کميته امداد ،دانشگاه پيام نور و دیگر فضاهای مورد مطالعه از وضعيت خوبی به لحاظ برخورداری از مولفه
های مناسب سازی برخوردار نمی باشد و در وضعيت نامساعدتری قرار دارند.
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نتیجه گیری
معلوليت به مثابه پدیده ای زیستی و اجتماعی ،واقعيتی است که تمام جوامع ،صرف نظر از ميزان توسعه یافتگی ،اعم از کشورهای
صنعتی و غير صنعتی با آن مواجه هستند .طراحی ،معماری ،شهرسازی و بسياری از فضاهای شهری ،به ویژه معابر عمومی ،پارکها و فضاهای
سبز باید طوری باشن د که افراد معلول به راحتی بتوانند به این فضاها دسترسی داشته باشند و به نيازهای آنها پاسخ داده شود بطوریكه تمامی
اعضای جامعه بتوانند ،آزادانه و بدون احساس خطر ،در محيط پيرامو خود( ساختمانها ،معابر و امكان عمومی) تردد کنند و از کليه حقوق
اجتماعی خود نيز برخو ردار باشند .بنابرین دستيابی آنها به استقالل نسبی و امكان مشارکت بيشتر در فعاليتهای اجتماعی زمانی محقق می
شود که معابر و اماکن عمومی و ...طوری مناسب سازی شوند که آنها بتوانند به راحتی از این امكانات استفاده کنند و در غير اینصورت حقوق
آنها تامين نخواهد شد .پ ژوهش مورد مطالعه در شهر کوهدشت با استفاده از مدل تاپسيس نشان می دهد که شاخص مناسب سازی آموزش و
پرورش کوهدشت در رتبه اول ،شرکت برق در جایگاه دوم و دانشگاه آزاد-ملی کوهدشت ،پارک کنار شهرداری مرحوم دليجانی کوهدشت،
شهرداری کوهدشت ،بيمارستان امام خمينی کوهدشت ،نيز به لحاظ برخورداری از مولفه های مناسب سازی از وضعيت مناسبی برخوردار است
و در نهایت اینكه فضاهایی مانند پارک مسافر بروجرد ،بانك تجارت ميدان بهشتی بروجرد ،ميراث فرهنگی بروجردو  ...از وضعيت خوبی به
لحاظ برخورداری از مولفه های مناسب سازی برخوردار نمی باشند .همچنين یافته های حال از مدل ویكور حاکی از آن است که شاخص
مناسب سازی آموزش و پرورش ،دانشگاه آزاد-ملی کوهدشت و شهرداری کوهدشت که هر یك از آنها به ترتيب ربته یك را تا رتبه سه به خود
اختصاص داده اند و توانسته اند جایگاه مطلوبتری نسبت به سایر شاخص ها داشته باشند .باالخره اینكه بعضی مولفه های مناسب سازی نظير
هالل احمر ،کميته امداد ،دانشگاه پيام نور و دیگر فضاهای مورد مطالعه از وضعيت خوبی به لحاظ برخورداری از مولفه های مناسب سازی
برخوردار نمی باشد و در وضعيت نامساعدتری قرار دارند .بنابرین در جهت توسعه همهجانبه و مطلوب در کل فضاهای عمومی راهكارهای
پيشنهادی این پژوهش به شرح ذیل میباشد:
ایجاد رمپ استاندارد در اماکن عمومی
اجرای قوانين مصوب مربوط به معلولين و جانبازان در خصوص مناسب سازی با مشارکت تمامی تشكلها.
حضور فعال معلولين در نهاهای مرتبط با امر مناسب سازی.
ایجاد تابلوهای راهنما و هشدار دهنده در نقاط مختلف شهر.
ایجاد حساسيت از سوی جامعه جانبازان و معلولين.
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14. http://www.idp.ir
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معماری کویر(بنای خاکی)
محمدبهزادپور*1

-1دانشجوی دکترای تخصصی معماری (مربی) دانشگاه آزاد اسالمی.واحدگيالن.رشت
mohammad.behzadpour@gmail.com

چکیده
کالبدطبيعی انسان ازخاک است وطبيعت وسرشت وی برخواسته ازخاک است ودوباره به خاک برميگردد.کالبد معماری
کویرنيزمانند کالبدانسان ازخاک برخواسته ودوباره به خاک برمی گردد .این تجانس باعث سازگاری معماری کویربا سرشت آدمی
شده است .پوشش گياهی اندک از جمله خصوصيات ویژه دیگر مناطق کویری می باشد که در مقابل شرایط سخت آب و هوایی
تصور زندگی را برای انسان مبهم می سازد.و باتوجه به این نكته که  2/3از وسعت سرزمين ایران را مناطق خشك و بيابانی در
برگرفته که در نگاه اول از حيث جغرافيایی و اقليمی قابل زندگی به نظر نمی رسند .روند تحقيق بدین گونه است که با انجام
یك معماری ( موزه ملی خاک ) با رویكرد طبيعت گرا جهت کاهش مشكالت باال و بهينه سازی در مصرف انرژی گردد و
همچنين این موضوع به اثبات برسد که اگر ارکان اصلی معماری کویر در مناطق گرم وخشك رعایت شود  .سكونت در این
مناطق هم نيز امكان پذیر خواهد شد.
کلمات کلیدی:خاک  ،موزه  ،یزد ،کویر ،معماری

-1مقدمه
سنت ساختمان سازی یك فرآیند پویا است و سازندگان سعی دارند آگاهانه،ولی آرام  ،روش ها و اشكال خود را توسعه داده و متحول
سازند  .چرا که اگر ساختمان های جدید با مواد مدرن بنا شوند بيشتر مورد پذیرش قرار می گيرند  .البته نباید از یافتن راه حل ها ی ابداعی
برای به کار گيری مصالح سنتی چون خاک ،سنگ ،سفال و  ...در جای مناسب تردید کرد  .استفاده از خاک جهت ساختن بنا نه تنها درایران
 ،بلكه در کل دنيا  ،از قدیم مرسوم بوده و به ارزش و اهميت آن پی برده بودند  .اما هم اکنون مردم به فضاهای دیگر از جمله ساختمان ها ی
فلزی و بتنی عادت کرده اند و مطابق روند روز  ،آنچه را که آسانتر به دست می آید دنبال می کنند .متخصصين و مردم عادی تقریباً همگی با
فضاها ی انسا نی و زیبای آن غریبه شده اند که البته اگر دوباره این فضاها را لمس کنند دلباخته آن خواهند شد.اما در جواب این سوال که
چرا « خاک »به عنوان یك عنصر ارزشمند در معماری به کار می رود به قابليت های متعدد خاک برميگردد که دراین مقاله سعی برآن است
باروش تحليلی ـ توصيفی واستفاده از منابع کتابخانه ای به ساختمان سازی در مناطق کویری وخواص وکاربرد خاک درمعماری بپردازیم.

-2بیان مسئله
توسعه زندگی شهری و ماشينی مشكالتی از حيث ناپایداری اکولوژیك و آلودگی -منابع آب وخاک و مصرف بی رویه انرژی بوجود آورده
است .نتایج این توسعه منجر به کاهش بيش از اندازه منابع طبيعی  ،افزایش آلودگی ها ،توزیع نامتعادل منابع و محدود شدن منابع سوخت
فسيلی گردیده است .در این ميان مناطق خشك و بيابانی دنيا دارای حساسيت ویژه ای می باشند؛ به خصوص که در این مناطق با توجه به
محدودیت شدید منابع آبی تجدید شونده و نيز شكنندگی اکوسيستم نتایج حاصل از گسترش شهری و صنعتی بسيار ناگوارتر از سایر مناطق
دنيا می باشد  .لذا در اینگونه مناطق ضرورت دو چندان در مدیریت علمی و پایدار منابع وکشف آهنگ طبيعت به منظور برقراری تعادل
اکولوژیك احساس می شود.در مورد قيمت مصالح و ساخت بنا وضعيت کشور ما کمی خاص تر است .زیرا در حال حاضر انرژی در کشور ما
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بسيار ارزانتر و در دسترس تر از بقيه نقاط جهان است .نيروی کار هم ارزان است و نيروی کار بسيار ارزان هم در دوره هایی وجود داشته و
هنوز هم دارد که ناشی از حضور پناهندگان افغان در کشور است .این ارزانی ناشی از این است که استهالک طبيعت و انسان در توليد این
مصالح در نظر گرفته نمی شود .با این حال جدا از این دو پارامتر مهم و حياتی  ،هنوز هم توليد مصالح هزینه بر است و قيمت نهایی آنها خيلی
پایين نيست و هنوز استفاده از خاک صرفه اقتصادی دارد .باید هم در نظر داشت که انرژی و نيروی کار هميشه در این کشور ارزان نخواهد
ماند و منابع آن کمتر و کمتر می شود.

-1ضرورت ازانجام تحقیق
بناهای خاکی به غير از مزایای باال ،به واسطه استفاده از خاک ،مزیت ویژه دیگری ـدارند که متخصصين تازه به آن پی برده اند که در
این پرو ژه به آن می پردازیم .به طور خالصه بيان می کند که خاک در این بناها قابليت تعدیل رطوبت نسبی داخل بنا را دارد .این خاصيت
خاک عالوه بر به وجود آوردن محيطی سالمتر برای بدن انسان ،احتياج به دستگاههای تنظيم رطوبت مثل دستگاههای بخور و کولر گازی را
تا حد زیادی کاهش می دهد که مقدار زیادی انرژی مصرف می کنند و بار مالی سنگينی بر عهده صاحبان آن می گذارد .این خاصيت ویژه در
فرآیند پختن خاک که منجر به توليد سيمان و آجر می شود تا حد زیادی از بين می رود .عالوه بر این در مناطق گرم و معتدل که اختالف
دمای روز و شب قابل توجه است این خاصيت خود را به شكل تقطير /تبخير بخار آب موجود در هوا روی سطح دیوار خاکی در موقع صبح /
عصر به نمایش می گذارد که به شدت فرآیندی گرماده  /گرماگير است که اثری مضاعف در تعدیل دمایی درون ساختمان دارد .این خاصيت
جدا از عایق بودن و ظرفيت گرمایی دیوار خاکی است که در ادامه این پروژه به طور مفصل تر به آن می پردازیم .در نهایت هدف اصلی نشان
دادن جایگاه خاک در معماری ایران میباشد.

ارائه اهداف تحقیق
.1

ارائه الگوی طراحی مناسب مناطق خشك وهمساز با اقليم محيطی درراستای کاهش مصرف انرژی وکمك به اقتصاد و رفاه
ملی.

 .2تجدید حيات ارزشها و تجربيات گذشتگان در طراحی و ساخت و ساز امروزی مناطق کویری.

پرسش اصلی تحقیق
برای رسيدن به یك معماری مطلوب و بهينه در مصرف انرژی در مناطق کویری به چه نكاتی باید توجه کرد؟

فرضیات
-1به نظر ميرسد برای رسيدن به یك طرحی متناسب با اقليم کویری و همچنين کاهش مصرف انرژی  .باید از مفاهيم و الگوهای
گذشته معماری گرم و خشك به شكلی که .بنا از بستر طبيعی خود خارج نشود استفاده کرد.
-2با توجه به این نكته که بوم آوردبودن یكی از اصول اصلی معماری ایرانی ميباشد به نظرميرسد برای ساختن یك مجموعه در کویر
بهتر است از مصالح بوم آورد مخصوصا (خاک)استفاده شود تا ازلحاظ اقليمی به حد مطلوب آسایش رسيد.

-2تفاوت کویر وبیابان
همچنانكه ذکر شد کویر در حقيقت زمين های شور نمكزاری است که برای زراعت مناسب نبوده و بعضی از انواع آن در هوای مرطوب و
بارانی نرم می شوند و خاک قابل نفوذی را به وجود می آورند  ،ولی بيابان همان طور که از نام آن پيداست(بيابان=بی آب آن) به سرزمينی
اطالق می شود که خشك و بی آب و گياه باشدو ميزان بارندگی ساليانه اش کمتر از  122ميليمتر (در بسياری از مكان های زیر  12ميلی
متر) باشد .همچنين مقدار تبخير و تعرق ساالنه اش خيلی باالست(حدود  122برابر بارش) و امكان دارد درطول یك سال یا سال ها در آن
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بارندگی صورت نگيرد و بارندگی چندین سال آن ظرف چند روز و یا چند ساعت انجام شود( .در بيابان آتاکاما واقع در آمریكای جنوبی در
طول  23سال به کلی فاقد بارندگی بوده است) .از لحاظ آب و پوشش گياهی بسيار فقير و حتی مساحت وسيعی از آن ممكن است به کلی
فاقد گياه و آب باشد و فرسایش آبی و بادی نيز در آن شدید است.

-5عناصر اصلی در معماری کویر
-1گذر :گذرهای سرپوشيده  ،کوچه های باریك با دیوارهای بلند  ،مسيرهای نامنظم و ارگانيك  ،راه های عبور خنكی در تابستان می
باشد و در بيشتر ساعات روز به خصوص در بعد از ظهر های گرم تابستان سایه می گيرد .گذرها در طول مسيرها در قسمت هایی به صورت
کامال سرپوشيده و یا به صورت نيمه سرپوشيده توسط رواق هایی (طاق هایی که با فاصله هایی از هم تكرار شده اند به عنوان پشتيبان دیوارهای
دو جانب کوچه) می باشند.
-2حیاط وایوان :از مهمترین عناصر معماری کویر حياط است که پيش از این در مورد نقش آن توضيح داده شده است .ایوان نيز در
قسمت تابستان نشين فضای نيمه بازی را تشكيل می دهد که عصرهای تابستان هنگامی که آفتاب از دیوار مقابل باال می رفته  ،مورد استفاده
قرار می گرفته است .کف ایوان را دو یا سه پله و در بعضی موارد  ،چند پله بلندتر از کف حياط می گرفته اند ،به طوری که ایوان به حياط
مسلط می شده است .همچنين ایوان نقش فيلتر را نيز به عهده دارد و باعث می شود دیوارهای اتاق های تابستانی از اشعه مستقيم تابش آفتاب
در امان باشند.
-1بادگیر :شكل مدخل باد در بادگيرهای یكطرفه طوری است که در کشاندن باد به داخل نقش موثری دارد ،به این ترتيب که باد
مرطوب در برخورد با انحنای مدخل بادگير به پائين هدایت می شود .این بادگيرها عموما کوتاه هستند و آن ها را نمی توان در محيطی که
دارای گرد و غبار نسبتا زیادی است  ،مرتفع بنا نمود .ولی بادگيرهای چهار و هشت طرفه دارای ارتفاع بيشتری هستند .خصوصا بادگيرهای
بسيار بلند را هشت طرفه احداث می کنند تا در مقابل فشار باد پایداری بيشتری داشته باشد و شكل بدنه بادگير باعث عبور جریان باد با فشار
کمتری می شود .از خصوصيات دیگربادگير می توان از ((اثر دودکش)) نام برد .در مواقعی که باد جریان نداشته باشد هوای گرم داخل بنا
صعود می کند و از طریق بادگير به خارج بنا هدایت می شود و بدین صورت کماکان یك جریان هوا در داخل ساختمان برقرار می گرددف
هرچند که شدت آن کمتر از مواقعی است که باد در محيط خارج جریان داشته باشد.
همچنين بادگير و هواکش روی گنبد و یا بام ،جزء جدایی ناپذیر آب انبارهای حوالی مرکزی ایران است .محيط مرطوب آب انبار با
استفاده از جریان هوا باعث برودت و خنكی آب ذخيره شده می شود .آب انبار مصلی نائين دارای دو بادگير ناهمانند است که هوای مطبوع را
به داخل می کشد و یك بادگير که در محور مخزن قرار گرفته  ،هوای باالی سطح مخزن را به خارج می مكد.
 -2طاق وگنبد :در فالت مرکزی ایران به دليل کمبود چوب ،جهت پوشش سقف از خشت و آجر استفاده می شده که به صورت طاق
یا گنبد این عمل صورت می گرفته است .فرق عمده طاق و گنبد در این است که طاق مانند یك نيم استوانه است  ،یعنی قوسی که در مسير
یك خط امتداد یافته و گنبد یك نيمكره است و بدین معنی که قوس حول یك نقطه در محيط خود دوران داده شده است .طاق ها و گنبدهای
ایرانی مدت های طوالنی اروپائيان را تحت تاثير قرار داده بود ،نه به علت تعداد زیادشان و نه به علت سایز و شكلی که داشتند بلكه به علت
نوع و متد ساخت و سازی که در آن ها به کار رفته بود .جان فریرمی گوید(( :آن چه که بسيار متحير کننده است این است که طاق ها وگنبدها
که فقط با گل و سفال ساخته شده است آنهااین سقف ها و قوس های بسيار زیبا را بدون هيچ وسيله کمكی دیگری به وجود می آورند)).
کارهایی که با تير چوبی در غرب مورد استفاده قرار می گيرد ،همان طور که تاورنيه را متعجب می کند ،او را نيز به شگفت می آورد(( :بدون
زحمات و زمانی که ما مصرف می کنيم ،آنان می توانند یك قوس را بسيار بلند و شكيل و به راحتی و مهارت کامل برپا نمایند )).در خانه های
معمولی و روستایی ایرانی هيچ تيری برای ساخت این گنبدها برپا نمی شود .این تشریفات فقط در خانه ها و ساختمان های عظيم که دارای
الگوهای خاص معماری هستند صورت می گيرد نه در خانه های ساده روستایی.
تمام این گنبد و قوس ها و طاق ها در طول کویر پراکنده شده و به راحتی قابل مشاهده می باشد .توصيف اینكه آنان چگونه این قوس
ها را تشكيل می دهند کار بسيار مشكلی است ولی فقط به تجربه مرسوم محلی آنان بستگی دارد.
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 -5مصالح :مصالح مورد استفاده در این منطقه عمدتا گل ،خشت و آجر است .این نوع مصالح در منطقه به وفور یافت می شوند ،تهيه
آن ها ارزان است و سابقه دیرینه کاربرد در این نواحی دارد .از نظر اقليمی نيز این مصالح عملكرد خوبی دارند ،زیرا دارای جرم حرارتی زیادی
هستند .در طی روز دیگر گرم می شوند و شب هنگام دیر حرارت خود را پس می دهند که باعث تعدیل نوسان حرارت در طی شبانه روز در
ساختمان می شود.
در حياط ابنيه سنتی که با آجر فرش شده  ،دمای هوا بر روی سطح آجر بسيار کمتر از آسفالت یا موزائيك است و در شب هنگام نيز
که هوا سرد می شود ،این آجرها هنوز حرارت را در خود حفظ کرده اند .در این مناطق از چوب برای ساخت در و پنجره و گاهی ستون ایوان
ها و تير افقی در داخل ساختمان استفاده می شود .سنگ نيز عمدتا برای پی و کرسی چينی به کار می رود .همچنين رنگ مصالح به کار رفته
شده در بناها روشن می باشد تا بتواند مقدار زیادی از انرژی خورشيدی را منعكس نماید .رنگ روشن خاک و گچ ( مورد استفاده در دیوارهای
داخلی حياط یا ایوان ها در بعضی موارد و دیوارهای داخلی اتاق ها) بهترین رنگ مصالح انتخابی در منطقه گرم و خشك است.
 -9ساباط :در شهر های کویری شبكه بندی راهها  ،تقسيم و قطعه بندی زمين و سازمان دهی فضا های پر و خالی از دو روش کامالً
متفاوت تبعيت می نمایند شبكه راهها با نظمی ارگانيك و سلسله مراتبی منطبق بر شيب  ،جهت آبهای قنات ها ایجاد شده اند ،در حالی که
قطعه بندی زمين نا منظم و ساختمانها با نظم هندسی(به دليل مسائل اقليمی) ساخته شده اند .وجود این معابر غير مستقيم ،پر پيچ و خم و
کوچه و گذر های سر پوشيده(ساباط) ،از یك طرف مانع ورود بادهای مزاحم است از طرف دیگر به دليل دارا بودن عمق زیاد ،بيشترین سایه
را تأمين ميكند .نحوه ی استقرار ساباطها که از ویژگی های بارز شهر سازی کویری است ،انسان پياده را در مسير حرکت خود در یك توالی
مناسب در فضای سایه قرار می دهد .در خيلی از ساباطها ،ورودی چند خانه مجتمع شده است که از نظر حس همسایگی و همبستگی محله
ای حایر اهميت است .محصوریت ،سلسله مراتب و رعایت حریمها و عرصه های اجتماعی به واسطه ی این شهر سازی محقق می شود که به
پایداری اجتماعی شهر های کویری کمك به سزایی کرده است(.محمود توسلی)1362،

ارکان اصلی در معماری کویر
 -1آب  -2انرژی خورشيدی  -3مواد و مصالح  -4باد  -1زمين  -6فرم

-9خواص کاربرد با خاک
 -1-1-9سنتهای تاریخی و مردمی با خاک
ریشه ی سنت های مردمی معماری با خاک به مبدأ ساخت شهرهای بشری باز ميگردد.اولين اجتماعات شهری در حدود ده هزار سال
پيش در بين النهرین با خشت خام ساخته شد.ژریشو از قدیمی ترین آنها به شمار می رود.دیرینگی شهر خاکی معروف بابل و برج معروفش
که مرکز آن نيز محسوب می شد،به بيست وهفت قرن پيش می رسد.از آن زمان به بعد این مهارت ساخت در بيشتر شهرهای دنيا رواج یافت.از
این روست که امروزه حداقل یك-سوم مردم این عصر در ساختمانهای گلی زندگی می کنند.برای اینكه این سنت های هزار ساله به دست ما
برسد تمدن های شهری و روستایی متعددی فنون ساخت را همانند سازی ،بازسازی و اصالح کرده اند .بدین صورت این فنون توانسته اند
مزیت ها،قابليت های بالقوه ی تطبيق با شرایط جغرافيایی،فرهنگی و موقعيت های گوناگون را به اثبات برسانند .نمونه های بسياری از معماری
های گوناگون با خاک در تمامی قاره ها به چشم می خورد:یكی باقی مانده های باستان شناختی و تاریخی ؛دیگری شهرها وروستاهای بی
شماری که روز به روز این ميراث چند ساله ی سنت ها در آنها ابدی و ماندگار می شود،سنت هایی که در نتيجه تبادالت بين تمدن های
مختلف باورتر شده اند.به نظر مرسد که وقایع اخير،پس از بحران انرژی،ما را به ادامه چرخه ی حيات دوباره ی معماری های با خاک فرا می
خواند(.شهرام پوردیهيمی)1392،
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شکل -1اولین بلوک های گلی بر سرستونهای معبد فرعون مصر

 -2-1-9استحکام و پایداری معماری با خاک
هر چند که همگان نيز در باز شناسی سنن تاریخی و مردمی معماری با خاک اذعان به دیرینگی داشته باشند باز برخی عقا ید واهی بر
این باور وجود دارد بناهای گلی سستی و در برابر گذر ایام مانایی و پایداری چندانی ندارد.با مطالعه دقيق برروی باقيمانده های ميراث کهن در
سراسر دنيا،خالف این مسأله اثبات ميشود.تنها در چنين شرایطی است که ما می توانيم امروزه در جنوب شرقی ایالت متحده ،کليساها و صومعه
های بی شماری را ببينيم که درقرن شانزدهم از گل ساخته شده است؛در افریقای سياه نيز مساجد بزرگی وجود دارد که تاریخ ساخت آنها
تقریباً به همان زمان ميرسد .باورهای عظيم دفاعی که در قرن دوازده در اطرف بسياری از شهرهای افریقا (مراکش،فس ،رباط) جنوب اروپا و
خاورميانه بنا شده است حاکی از استحكامی است که بناهای گلی می توانند داشته باشند .دروازه ی باروی باب االدریس در الشهر در یمن
جنوبی از همين رو در قرن سوم قبل از ميالد امپراتوران چين با استفاده از این فنون دیوارمعروف چين را ساختند .متخصصين لشكری بسياری
از سپاه ها از ویژگی استحكام گل خام بسيار بهره جسته اند:چه در اسپانيا در قرن دوم پيش از ميالد توسط هانيبال و چه توسط ا رتش آمریكا
در سال 1343برای ساخت سدها ،ساختمان ها وباندهای پرواز.از آن زمان تا کنون پيشرفت های فنی جدید باعث ارتقای این شيوه سنتی شده
است(.محمد کریم پيرنيا)1391،

شکل  -2ساختمان حکومتی بولواله در افغانستان

 -1-1-9تنوع فرم در معماری با خاک
باخاک،این ماده ساده،ابتدایی و در دسترس (زیرا 94 %پوسته زمين را تشكيل می دهد ).معماران توانستند در سراسر دنيا معماری های
متنوع و شگفت آوری به وجود آورند .این زبان متفاوت و در عين حال شيوای معماری از اصالت های فرهنگی استفاده کنندگان سخن می
راند.بدین گونه ویژگی های هر منطقه در معماری با خاک آن تبلور می یابد.این معماری با تباین های ظریف و گونه گون ،با شرایط خاص
اجتماعی،اقتصادی،جغرافيایی و اقليمی هر محل سازگاری و انطباق می یابد.هنر و مهارت به کارگيری خاک در قرون متمادی در تمامی قاره
های جهان باعث شكوفایی سنت های عالمانه و عاميانه شده است .ليكن جنبه های ادراکی و توانایی این سنت ها نادیده گرفته شده وطی نيم
قرن اخير مورد تحقير نيز وارد شده است.در حقيقت گروهی از نخبگان با دنبال کردن نظریه «پيشرفت به هر قيمت»،سبك جدیدی بنام سبك
جهانی ابداع کردند.این روش به دليل رواج این سبك بسياراز سنت های محلی را نادیده گرفت ودوره ای از تحقيروفراموشی نسبت به سبك
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های مختلف هنرهای ملی را به همراه آورد.امروزه وظيفه ما باز جستن این ميراث است ولی این امر با حسرت خوردن ميسر نمی شود،بلكه باید
بتوانيم پيوستاری بين سنت ها آینده ایجاد کنيم،آینده ای که اجازه ی ظهور دوبارهاین ویژگی های فرهنگی و توانایی های محلی را فراهم
کند(.ابراهيم جعفرپور)1369،

شکل -1آرامگاه حضرت هود در کبرهود دریمن جنوبی

 -2-1-9تنوع کارکردهای خانه های خاکی
در طول نيم قرن همه ی شرایط فرهنگی در جهت ترویج اصول خشك معماری نوین بود چنان که اغلب فراموش کردیم که معماری
ملل سنتی چه قابليت هایی در رفع مشكل مسكن به شيوه های محلی و خود جوش دارد.هنگامی که امروزه سخن از معماری با خاک می
رانيم تصاویر«کلبه های ابتدایی» و کليشه ی «خانه های دور افتاده و محقر»به ذهن همگان متبادر می شود.اما واقعيت های موجود بااین
تفكرات قشری وقوم مدارانه کامالً فرق دارد.خانه های گلی ساخته شده در سراسر دنيا از تنوع بسيار،مهارت فنی در ساخت و نبوغ هنری
برخوردار هستند.عالوه بر ساخت خانه،این مصالح قابليت ساخت گستره ی متنوعی از ساختمانهای وسيع و کارآمد،عمومی وخصوصی ،برای
پيشرفت های معنوی و مادی جوامع شهری و روستایی را داراست :مساجدو کليسا ها،سيلوها وانباروآب انبارها،باروهاو قلعه ها،آسياب ها،آبراهه
ها و یخچال ها،ميدان ها،دروازه های با شكوه،معابد و قصرها ازاین مجموعه ها است(.لئونارد بنه ولو)1313،

شکل -2یخچالی در شهر کرمان

-5-1-9معماری با خاک در شهر سازی
تمدن های گوناگون ،در ساخت شهرهای خود از خشت خام ،فراوان بهره می جستند..در سراسر دنيا از بعضی از آنها فقط بقایایی باستان
شناختی به جا مانده است :ازژریشو که بی شك اولين شهر تاریخ به شمار می رود و در حدود ده هزار سال پيش ساخته شده است گرفته تا
کتل هيوک ترکيه ،از هاراپا و موهنجو -دارودر پاکستان ،تا اخلت آتون مصر ،از چاچان در پرو تا بابل معروف درعراق ،ازمدینة الزهرا تا دروازه
های کوردو در اسپانيا وخير وکيفيا در کرت.گاه می بينيم که بر بنيان های باستانی ،شهرهای جدیدی شكوفا شده است و ساخت و ساز با خاک
همچنان در آنها ادامه دارد :لوگدونوم مرکز حكومت گُل که اکنون تبدیل به شهرليون سومين شهر بزرگ فرانسه شده است .پس از تصرف
آمریكا به دست اسپانيایی ها شهرهای زیادی ساخته شدند که گواهی بر استفاده از خاک در شهرسازی به شمارمی روند مانند سانتافه مرکز
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ایالت نيومكزیكودر ایاالت متحده ویا شهربوگوتا پایتخت کلمبيا.ازافریقا تا خاورميانه زنجيره ی عجيبی ازشهرهای خاکی می بينيم  :کانو در
نيجریا ،آگادس درنيجر،تومبوکتودر مالی ،اواالتا درموریتانی،مراکش درمغرب،اَدراردر الجزایر،قَدَمس در ليبی ،سعدادر یمن شمالی ،شيبام در
یمن جنوبی ویزد در ایران .بر اساس این سنت های شهری،پروژه های جدیدی در دست احداث است که خواهان اصالح روشهای معماری
شهرسازی با خاک هستند :در افریقا(در مراکش و یا روسو) دراروپا(درفرانسه شهر جدید ایسل دآبو نزدیك ليون و یا آلمان شرقی) و در ایاالت
متحده(در سانتا فه یا آلبوکرک)

شکل -5دید هوایی از مرکز شهر تبریز

-9-1-9آرایه های معماری با خاک
روش های مختلف استفاده ازخاک این امكان را فراهم می کند که جنبه ی معنوی ومادی ساخت از یكدیگرمجازا نباشد  ،زیرا این ماده
توانا" ساخت وهنررا دریك ترکيب به هم می آميزد.لذت فراوانی که تمدن های کهن از تغيير آرایه ها به دست می آورند،سر منشا نوآوری های
هنری وآرایه های معماری با خاک است.در کنده کاری وبرجسته کاری دیوارها وبا استفاده از شكل های پيچيده،هندسی ونمادین اینآفرینش
قابل رویت است.
بعضی از سبك های معماری خاک تا حدودی به راحتی قابل کاربرد است ،همين امر سبب بهره جستن ساکنين به شكل جزیی یا کلی
از آنها می شود.دیوارها معموال" بااندودی–که خودنيزازجنس خاک است محافظت ميشود :این روکش باعث یكدست شدن واستحكام بنامی
شود .نمای بيرونی ساختمان -که مرسوم است بعدازهرفصل بارانی بازسازی می شود -به فرمهای بی شماری تغيير می کند  :قدرت آفرینش
هر کسی می تواند به دیوارهاغنایی بصری ،لمسی وحسی ببخشد.درساخت و ساز با خاک آفرینش های معماری وهنری به طور کامل به هم
می آميزند .آرایه ها و دیوارها از نظر جنس با وحدتی کامل با هم ارتباط می یابند  .این آرایه ها از هنر معماری و همچنين ازمردم صاحب آن
سبك ها جدایی ناپذیر است(.محمود توسلی)1362،

شکل -9خیابان مرکزی درصنعا یمن شمالی

 -0-1-9بلند مرتبگی بناهای خاکی
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آیا اولين (آسمان خراش ) تاریخ ما از گل ساخته شد؟ تحقيقات اخير باستان شناسينشان ميدهد که (برج) معروف (بابل) در قرن هفتم
ما قبل تاریخ در مرکز بابل با استفاده از این مصالح ساخته شده است  .به نظر می رسد که ارتفاع آن تا طبقه هفتم به نود متر می رسيده است.
در شهرهای متعددی در بين النهرین (زیگوارت های) پلكانی وسيعی دیده می شود که ارتفاع آنها تا چهل یا پنجاه متر بوده است .این سنت
های تاریخی از طریق سنت های مردمی که ازخاک برای ساخت بناهایمرتفع خود بهره می جسته اند ،هروزه به دست ما رسيده استبنا های
موجود در دره ها،قبل از صحرایيان در مراکش ویا قصرهای آن محل (کسبه ها ) هنوز تا چهار طبقه ساخته ميشود :در روستاهای سرخ پوستی
امریكای شمالی و تائوس نيز وضع به همين منوال است .مناره های بلند مساجد در افریقا وخاورميانه گویی جاذبه ی زمين را به تمسخر گرفته
اند  .از بين تمامی شهرهایساخته شده از خاک در سراسر دنيا شهر شيبام در یمن شمالی به واسطه ی چيره دستی ومهارتی که در ساخت آن
به کار رفته است از شگفت انگيز ترین آنها به شمار می رود .گاهی اوقات آن را (منهتن صحرا )نيز می نامند ،زیرا با تعداد پانصد ساختمان
مانند جنگلی از آسمان خراش به نظر می رسد :این ساختمان ها ارتفاعی تا سی متر و هشت طبقه دارند .درست است که این سنت شهرسازی
یمنی قدیمی است ،ولی بيش از نيمی از آنها در قرن بيست ساخته شده است .این مساله نشان می دهد که مهارت شهرسازی موجود در یمن
توانایی سازگاری با شهر سازی معاصر را دارد(.آرتور پوپ )1361،

شکل  -0برج بابل

-0آزمون فرضیه
پس از مطالعه ميدانی و انجام تحليلهای موجود با معيارها و مالحظات معماری-کویری ،در این بخش در قالب جداول به جمع بندی
مجموعه قابليتها ،محدودیتها ،فرصتها و تهدیدهای معماری کویری در وضع موجود از منظر معماری خاکی می  -پردازیم .نقاط ضعف و
قوت ،مواردی هستند که موضوع مورد بررسی به صورت بالفعل و در حال حاضر با آن دست به گریبان است اما فرصت ها و تهدید ها به صورت
بالقوه بوده و می توان از آنها به عنوان پيش بينی آینده بر اساس شرایط موجود یاد کرد .ضعف از عوامل داخلی و فرصت ها و تهدید ها از
عوامل خارجی می باشند.
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جدول نمونه شماره 1
خصوصات

فرصت ها

ضعف

قوت

تهدید

عناصرمعماری گذشته
کویری

صرفه جویی در مصرف
انرژی

----

آسایش اقليمی

دائمی نبودن (موقتی)

معماری روز دنيا

دائمی بودن

مصرف زیاد انرژی

آسایش محيطی

از بين رفتن معماری
تاریخی

مصالح بوم آورد (خاک)

ارزانتر بودن و دردسترس
بودن

مقاومت در برابر زلزله

هویت فرهنگی و منطقه
ای وآسایش محيطی

فرسایش در مقابل باران

فرم های مناطق
کویری(گنبد)

مقاومت در برابر بارها و
زلزله

یك نواخت بودن

سایه اندازی

----

گودال باغچه

چشم انداز زیبا و تلطيف
هوا

جریان هوا

آسایش محيطی

----

آسایش محيطی

موقتی بودن

خنك کردن هوا

مكش در زمستان

چشم انداز و زیبایی در
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 -3نتیجه گیری
اگر بخواهيم به دیده ی انصاف بنگریم باید گفت معماری دیروز کویری ایران ،در -زمان خوداز پایداری نسبی خوبی برخوردار بوده
است.منابع تجدید پذیر توسط ترفندها و المانهای معماری به چنگ می آمده ومورد استفاده بهينه قرار می گرفته است.در کنار آن مواد و مصالح
بطور مثبت در چرخه های اکولوژیكی مربوطه قرار می گرفته است .در کنارآن مواد ومصالح بطور مثبت در چرخه های اکولوژیكی مربوطه قرار
می گرفتند .بادگيرها باد را به داخل هدایت کرده ودر سردابه ها باد خشك مرطوب شده و هوای محيط را خنك می نمود.در مورد پساب
وفاضالب ،مورد استفاده مجدد در کشاورزی قرار می گرفته است.عمر مفيد ساختمانها باال بوده و خانه محل توليد مواد غذایی قلمداد شده و
فاضالب حاصل مورد استفاده در کشاورزی ومحصول آن دوباره به فضای خانه بازگردانده شده و جهت استفاده ی دام وطيور وتوليد مجدد قرار
می گرفته است .گرچه موارد فوق در زمان خود به خود بسندگی وپایداری معماری بسيار کمك می نموده اند ولی باز هم به دالیلی مانند عدم
رعایت کامل موارد بهداشتی و عدم استفاده ی کامل از منابع تجدید شونده نمی توان بطور کامل معماری کویری دیروز ایران را معماری بطور
کامل پایدار قلمداد نمود.
عالوه بر آن در معماری امروز ایران ،پایداری علی رغم رعایت موارد بهداشتی محيط جایگاه مناسبی ندارد .استفاده ی مكرر از مواد سمی
و آلوده کننده ها ،عدم استفاده از منابع تجدید شونده ،افزایش مصرف منابع ،عدم بازیافت زباله ها و پسابها و دفع غير اصولی آنها ،منابع آلوده
ساز انرژی  ،عدم هماهنگی با محيط  ،به خطر افتادن روز افزون سالمت و امنيت کارگر و شاغلين ومردم ،پایين آمدن کيفيت زندگی و ارتباطات
مناسب محلی ،عدم توجه به منافع اقشار محروم و معلولين جامعه  ،از دست دادن بازارهای جدید تجاری وفرصتها جهت توسعه فروش وصادرات
،افزایش قيمت و بهای تمام شده وکاهش کارآیی ،افزایش مصرف مواد خام و انرژی  ،عدم امنيت اقتصادی  ،باال بودن ضریب ریسك  ،عدم
وجود اقتصاد آزاد و عدم کفایت مدیریت  ،همه و همه در خالف جهت توسعه پایدار در همه زمينه ها به خصوص معماری عمل ميكنند .و
رسيدن به معماری پایدار کویر بدون اصالح این موارد،رویایی بيش نخواهد بود که کشور ثروتمند ما علی رغم لياقت تاریخی خود از آن بی بهره
مانده است و البته به تبع آن رسيدن به مفهوم معماری امروز با شاخصه ایرانی بدون رسيدن به پایداری جایی در زمان ما نخواهد داشت.

مراجع
13

فصلتامه معماری سبز

-1
-2
-3
-4
-1
-6
-9

22

بنه ولو ،لئونارد ("،)1313تاریخ معماری مدرن "ترجمه دکتر سيروس بارور،تهران:دانشگاه تهران
پوپ ،آرتور "،)1361(،معماری ایران" ترجمه غالمحسين صدری افشار،تهران:امير کبير
پوردیهيمی ،شهرام ("،)1392تاثير سایه سازها بر کسب انرژی گرمایی" نشریه صفه،شماره ، 4-3تهران:دانشكده معماری وشهرسازی
دانشگاه شهيد بهشتی
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گاندمر  ،ژ آگيو ("،)1393تاثير باد در شكل گيری فضای شهری"ترجمه فيروز جناب ،تهران:مهندسين مشاور نوی
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نقش فضای باز ،طبیعت و منظر در ارتقا کیفیت آموزشی مدارس
(تحلیل کارکردی نظریه بازسازی تمرکز ذهنی در معماری منظر)
مونا کاتب
* دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد نطنز

جواد دیواندری
** استادیار گروه معماری دانشگاه کاشان

احمد دانایینی
*** استادیار گروه معماری دانشگاه کاشان

چکیده
در راستای تحقيقات صورت گرفته در رابطه با تأثيرات طبيعت بر بهبود روند آموزشی و نقش آرامبخش ارتباط با طبيعت بر
جسم و روان آدمی ،بررسی کيفيت تعامل با طبيعت در مكانهای آموزشی ضروری به نظر می رسد .در شرایط فعلی کشورمان
حياط مدرسه به عنوان مكانی جدای از بنای مدرسه مدنظر قرار میگيرد و بستری منسجم و هماهنگ با فضاهای بسته در
محيط آموزشی را ایجاد نمی کند این در حالی است که در بسياری از کشورهای دنيا حياط مدرسه به مثابه عنصری مكمل در
برنامه آموزشی و پرورشی مورد توجه قرار میگيرد .در حال حاضر توجه به نقش آموزشی حياط مدارس و بررسی کيفيتهای
مرتبط با آن از جایگاه ویژهای در سياستهای آموزشی کشورها برخوردار است .در این راستا ابتدا به بررسی تأثيرات رابطه انسان
با طبيعت ،نقش و جایگاه طبيعت و منظر در محيط های آموزشی و سپس به بررسی یكی از نظریه های معماری منظر مرتبط
با این موضوع ( نظریه بازسازی تمرکز ذهنی) پرداخته شده است .نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با شناسایی مولفههای
نظریه بازسازی تمرکز ذهنی در محيطهای آموزشی و تقویت آنها میتوان از فضای باز و حياط مدارس و محيطهای آموزشی
به عنوان فضایی مكمل و همگام با فضاهای بسته آموزشی و در جهت تقویت قدرت تمرکز و یادگيری دانشآموزان بهره گرفت.
کلمات کلیدی :معماری منظر ،فضای باز ،محيط آموزشی ،بازسازی تمرکز ذهنی

مقدمه
در محيطهای آموزشی نيازهای مختلف دانشآموزان در قالب فضاهای بسته در کالسهای درس پایان نمیپذیرد و تجربه محيط و
تعامال ت اجتماعی در فضایی مطلوب با تأکيد بر ایجاد الفت با طبيعت تجربهای است که در صورت طراحی آگاهانهی فضای باز ،همگام و
همزمان با محيط بسته مدارس ميسر می شود ،طراحی آگاهانه این فضا میتواند عالوه بر ایجاد فضای استراحت و آرامش در ساعات تفریح،
نقش موثری در ایجاد محيط مطلوب برای انجام فعاليتهای گروهی ،یادگيری مهارتهای اجتماعی و افزایش اعتماد به نفس ایفا کند .در
خصوص فضاهای آموزشی ،فضاهای پر و خالی میبایست به گونه ای طراحی شوند که ادراک عناصر طبيعی را از داخل ساختمان و فضای باز
ميسر سازند .ارتباط نزدیك وملموس با عناصر طبيعی و رابطه دور با مناظر خارج از سایت از اهميت خاصی در طراحی برخوردار خواهند بود.
بر این اساس ،با توجه به نيازهای دانش آموزان در نحوه ارتباط و کيفيت تعامل با فضای باز در فضای آموزشی و رسيدن به فضای باز
مطلوب در این محيط ها ،سوالهای زیر مورد توجه قرار می گيرد:
تعامل فضای باز و بسته در محيطهای آموزشی چگونه برقرار میشود؟21
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چگونه فضای باز مدرسه میتواند به عنوان یك مكان آموزشی ،مكمل سایر فضاهای آموزشی باشد؟در خصوص سوابق جهانی موضوع ،بيش از دو دهه از آغاز توجهات جدی در خصوص «آموزش محيطی در فضای باز مدارس» در
فرایندهای یادگيری و آموزش دانش آموزان ،در برخی کشورهای جهان از جمله آمریكا ،انگلستان و استراليا میگذرد .پژوهشهای انجام شده
بر روی موضوع آموزش بيرونی در حياط مدارس نشان می دهد که مفاهيم و موضوعاتی از قبيل نحوه یادگيری علوم ،ریاضيات ،هنر ،زبان
انگليسی ،تاریخ ،جغرافيا و گياهان در حياط مدارس مورد بررسی قرار گرفتهاند .مرور سوابق فقدان بررسی مفاهيم تخصصی و مرتبط با شرایط
جامعه محلی هر مدرسه ای ،از قبيل توسعه پایدار ،کار گروهی که جز مهارت ها و توسعههای شناختی و رفتاری هستند را نشان میدهد
(فيضی و رزاقی اصل.)1311،
نظر به اشتياق روز افزون افزایش سبزینگی حياط مدارس و یادگيری در کالسهای درس بيرونی ،پژوهش های بسياری در این حوزه
از حدود دو دهه پيش آغاز شده و در حال انجام میباشد .یك حوزه از پژوهشها تأثيرات بهبود حياط مدارس بر افراد جوان و کودکان را بررسی
کرده است« .تجزیه و تحليل دیمنت» ( )2224در این حوزه مشخص میکند که دامنه ای از مطالعات که تأثير حياط سبز را بر روی پيشرفت
تحصيلی دانش آموزان ،رشد رفتاری و اجتماعی ،بازی ،آگاهی محيطی ،سالمتی و ایمنی بررسی کرده است .حوزه ای دیگر از پژوهش ها ،رفتارها
و عملهای اجتماعی دانشآموزان را در حياط مدارس مطالعه کرده است (.)Rickinson,2004

«لوکاس» مطرح میکند که توسعه حياط مدارس نياز دارد تا کل نگر ،پایدار و مشارکتی باشد(« .)Skamp &Bergman.2001جولی
ام جانسون» ( )2222در کتاب «طراحی برای یادگيری :ارزشها ،کيفيات و فرایند تقویت منظر مدارس» با توجه به سه رویكرد پایه ای در
کتابهای یادگيری طبيعی :تاریخ زندگی یك حياط مدرسه محيطی ( ،)1339مناظر برای یادگيری :خلق محيط بيرونی برای بچه ها ()1339
و مكانهای ویژه ،مردم ویژه :برنامههای درسی پنهان حياط مدارس ( )1334با رویكرد معماری منظر به پيشنهاد چهار تجربه ،شش کيفيت
محيطی و پنج آیتم اصلی شكل دهنده شخصيت منظر در فضاهای آموزشی میپردازد.
«تاکاهاشی نانسی» دو دستور کار جدید در سال  1333برای حياط مدارس با رویكرد معماری منظر ارائه میدهد :مناظر آموزشی به
عنوان کالسهای درس بيرونی و مناظر آموزشی به عنوان منابع آموزش ،وی همچنين مهم ترین مالحضات طراحانه در پيش رو جامعه جهانی
در مورد برخورد با حياط مدارس را به قرار زیر اعالم می کند :منظر به عنوان مرکز و قلب مدرسه به جای ساختمان آن ،ترکيب حياط مدرسه
با برنامه آموزشی ،ایجاد هویت ماندنی و خاطرهانگيز ،بكار گيری اکولوژی منطقه ای و سایت ،تطابق با الگوهای بومی ،بررسی الگوهای طراحی
منظر ،ادغام خواستهها با آینده بچهها« .مرکز توسعه آموزشی بوستون» در سال  2221شش ویژگی حياط مدرسه با کيفيت باالی آموزشی و
یادگيری را اعالم کرد :چندعملكردی بودن ،فرایند طراحی جامع ،همكاری با سازمانهای محلی ،تلفيق با برنامه آموزشی مدرسه ،تداوم استفاده
و پایداری .به طور کلی مطالعه پيرامون نقش منظر بر کيفيت آموزشی فضا اندک و معموال مطالعات مشابه به بررسی موارد کمی مانند
استانداردهای ابعادی و یا کيفيتهایی چون نوع و گونه گياهی می پردازد و مطالعه پيرامون روان شناسی تأثير منظر بر کيفيت دانش پذیری
در درجات پایينتری قرار دارد (فيضی و رزاقی اصل.)1311،

روش تحقیق
تحقيق حاضر بر مبنای بسط یكی از نظریه های معماری منظر که مرتبط با فضاهای آموزشی میباشد« ،نظریه بازسازی تمرکز ذهنی»
شكل گرفته است .در جهت رسيدن به منظر مطلوب بر اساس این نظریه ،مولفههای این نظریه که شامل «دور بودن یا فرار ذهن»« ،گشایش
و وسعت منظر»« ،جذابيت یا شيدایی منظر» و «سازگاری با شرایط محيطی» می باشد ،در راستای تحقيق حاضر مورد بازخوانی و تجزیه و
تحليل قرار گرفته تا از طریق آن بتوان به شاخصه های منظر مطلوب در فضاهای آموزشی که عالوه بر مرتفع کردن نيازهای زیباییشناسی و
توجه به جنبه تفریحی و اوقات فراغت در حياط مدارس به جنبه آموزشی و کيفيت تحصيلی فضا نيز بپردازد ،دست یابيم .در این خصوص ،در
ابتدا به ارتباط انسان با طبيعت و تأثيرات طبيعت بر انسان و سپس به تأثيرات آن در محيطهای آموزشی پرداخته شده است ،سپس از طریق
بسط و تحليل مولفه های نظریه بازسازی تمرکز ذهنی به نحوه ارتباط و تأثيرپذیری مطلوب طبيعت و منظر در محيطهای آموزشی دست یافته
شده است.
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رابطه انسان با طبيعت و تأثيرات منظر و فضای باز بر انسان محققان ارتباط با طبيعت را در سه سطح تماشای مناظر طبيعی یا تصاویری
از طبيعت ،بودن در طبيعت و درگيری و تعامل با طبيعت تقسيم بندی میکنند ( )Abkar et al, 2010و معتقدند قرارگيری در معرض طبيعت
چه به صورت ارادی و آگاهانه و چه ناخودآگاه و غيرمستقيم منجر به بروز واکنشهای مثبتی از سوی مؤثر میشود .اگر چه اساس و پایه ژنتيكی
در هرگونه تمایل واکنش مثبت به طبيعت و محيطهای طبيعی امروز یكی از ضعفهای پيش روی بشر است و نيازمند آموزش ،فرهنگسازی
و تجربه مكرر در محيطهای طبيعی است (.)Hinds,2011

در سالهای اخير مطالعات زیادی در ارتباط با تأثيرات محيط طبيعی بر انسانها صورت گرفته که نشان میدهد نه تنها حضور در
محيطهای طبيعی ،بلكه تماشای صرف طبيعت یا حتی نگاه به تصاویر و فيلمهایی از مناظر طبيعی موجب کاهش استرس و خستگی چشم
میشود( .)Shibata,2004گروه دیگری از پژوهشها نشان میدهد دید به طبيعت ،شنيدن اصواتی از طبيعت و داشتن هرگونه تجربه از طبيعت
موجب کاهش تنش و استرس میشود ( .) Kellert,2005دریا احساس شادی ،ارتباط با طبيعت حس آرامش و آسودگی خاطر را برای کاربران
فضا ایجاد میکند و افرادی که در محيط کار خود از وجود گياهان بهره میبرند ،پربازدهتر ،راحتتر ،سالمتر و خالقتر هستند و فشار و استرس
کمتری را نسبت به کسانی که از این نعمت بیبهرهاند تحمل میکنند و فضای کار خود را از لحاظ زیباییشناسی خوشایندتر ادراک میکنند.
آنها به انجام کار خود مشتاقتر هستند(.)Abkar et al, 2010
تأثيرات طبيعت بر افراد با توجه به ویژگیهای محيطهای طبيعی مختلف متفاوت است .پارکها ،باغها و سواحل رودخانهها و دریا
احساس شادی ،سرگرمی ،آرامش ،راحتی و گفتگو را القا میکند .حسخلوت ،آزادگی و سرزندگی در دل جنگلها و کوهها بيشتر ارضا میشود.
محيط هایی که از وجود مناظر آبی بهره میبرند سایتهای با اهميتتری برای تفریح ،سرگرمی و معاشرت و فعاليتهای اجتماعی هستند و
دید به محيطهای مصنوع همراه با حضور آب تأثيرات مثبت برابری را نسبت به محيطهای صرفا سبز دارند (.)Hinds,2011

نقش و جایگاه منظر در فضاهای آموزشی
قرار گرفتن در معرض طبيعت ،بخش مهمی از فرایند کمك به سالمت روان است و به وضوح ذهنی ،شناخت خود ،اعتماد به نفس و
استقالل افراد کمك میکند ،نزدیكی با طبيعت باعث کاهش استرس و افزایش کارایی میگردد .تمرکز بر روی طبيعت یكی از مهمترین نيازهای
مدارس ایجاد شده نواحی شهری است .حضور آن باعث افزایش روابط عاطفی ميان انسان ها میگردد .نتایج نشان می دهند که دانش آموزان
ترجيح می دهند تا با محيط عجين شده و اجازه دخالت و درک آن را داشته باشند و از سوی دیگر ارتباط بصری با محيط طبيعی یكی از

ضروریترین موارد در طراحی مدارس محسوب میشود (.)KAPLAN,1983
یكی از مفاهيمی که باید مورد توجه دوباره قرار گيرد ،فضای خود مدرسه است .با توجه به تعابير جدید پيش روی مدارس ،مدرسه
نوعی محيط یادگيری است که در تمامی عرصه آن کنش یادگيری روی میدهد .این یادگيری غالبا وجه پرورشی مدرسه را شامل میشود و
همچنين مشارکت فرد در فضا معنی مییابد.
در مرحلهی دوم ،زمانی که از فضای مدرسه سخن میگویيم ،هدف ما به هيچ وجه تقسيم فضا به دو مقوله دورن و بيرون و به تبع آن
طرحریزی فضای باز نيست ،از این رو همو اره فضای باز به مثابه بخشی از معماری محسوب میشود که میتواند بخش غالب یا تبعی معماری
متداول مدنظر ما باشد (افهمی.)1319،

نظریه های معماری منظر در فضاهای آموزشی
منظر در یك سایت آموزشی ،بستری با دو کارکرد فيزیكی و بصری به بيننده ارائه میکند ،کارکرد فيزیكی مرتبط با مولفههایی چون
دسترسی بين فضاهای بسته معماری ،پيشدرآمدی بر آمد و شد به آنها ،نشيمنگاهی برای گفتگو و مطالعه آزاد بر روی مبلمانهای تعبيه
شده ،فرش چمن آن و موضوعاتی از این دست است که در عرف معماری کاربردی ،جایگاهی دست دوم دارد؛ چرا که کاربرد اصلی جای دیگری
است .اما کارکردهای بصری و ادراکساز به آنچه در حافظه بيننده به وجود میآید برمیگردد .اتفاقاتی که هنگام مشاهدهی منظر و در متن آن
به ذهن بيننده نفوذ می کند ،ادراکی از محيط و منظر را به وجود می آورد که امروزه مبنای بسياری از تحقيقات معماری منظر است
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(شرقی .) 13:1332،در این چارچوب به تشریح یكی از نظریات مرتبط با این شاخه از معماری منظر که نظریه بازسازی تمرکز ذهنی میباشد،
پرداخته شده است که از تحليل آن میتوان به دستيابی به منظر مطلوب در محيطهای آموزشی رسيد.

نظریه بازسازی تمرکز ذهنی
در محيطهای آموزشی دانشآموزان دائما با اطالعات محيطی که آن ها را احاطه کرده است ،سر و کار دارند .از آنجا که توانایی
دانشآموزان در جمعآوری و فهم اطالعات ورودی محدود است ،لذا آنها نياز دارند ميزان تمرکز و توجه ذهن خود را در این رابطه باال ببرند.
تمرکز (توجه مستقيم) نقش مهمی در فرایند پردازش اطالعات بازی میکند و در فرایند آموزشی دانش آموزان بسيار مهم و تأثيرگذار
است .دانش آموزان به دليل درگيریهای مداوم و مكرر روی پروژهها و دروس ،بعد از مدتهای طوالنی تمرکز شدید روی کارها ،دچار خستگی
ذهن می شوند و توانایی آنها برای تمرکز مستقيم کاهش پيدا میکند ،لذا برای ایجاد احساس طراوت و تازگی در دانشآموزان و آماده کردن
آنها برای کار مجدد ضروری است توانایی تمرکز مستقيم آنها توسط ساز و کاری جدید بازیابی شود (امامی.)42:1336،
محيط طبيعی نقش بسيار غيرمنتظره و موثری در فرایند توسعه وضوح ذهنی دارد( )Kaplan,1977و وضوح ذهنی نيز یكی از
موثرترین عامل در تكامل اعتمادبهنفس و استقالل محسوب میشود .بهره برداری از فضای سبز در قالب مكان و چشم انداز ،به دانشآموزان
اجازه میدهد تا حس حضور در یك مكان امن را داشته باشند(.)Orians,1980
بر پایه تحقيقات «راشل» و «استفان کاپالن» که موجدان نظریه بازسازی تمرکز ذهنی در سال  1313هستند(Kaplans &Ryan,1989

&  ،) Kaplans, 1989تمرکز و توجه مداوم مانند مطالعه و کارکردن پشت یك ميز ،ذهن را دچار فرسودگی کرده و به خستگی یا پراکندگی
تمرکز ذهنی منجر میشود؛ خطای ذهنی را افزایش میدهد و به زود رنجی ،حواس پرتی ،کج خلقی ،بیحوصلگی و کاهش کارایی میانجامد.
این خستگی ذهن را میتوان به کمك محيطهای طبيعی ،بوستان ها و باغها بازسازی کرده و بهبود بخشيد .نظریهی بازسازی تمرکز ذهنی
کاپالنها ارائه الگوی کاربردی مناسبی برای کاهش فشار روانی و اضطراب در محيطهای شهری و دور از طبيعت است (شرقی.)1332،
دور بودن ،رهایی ،انبساطخاطر یا فرارذهن1
مؤلفه اول این نظریه دوربودن ،رهایی ،انبساطخاطر یا فرار ذهن ،از مكان یا موقعيتی است که خستگی ذهن ایجاد می کند .محيطهایی
که به آسانی میتوانند ذهن ما را از آشفتگیها و دغدغههای معمول و روزمره خارج سازند و اجازه دهند روی موضوعهای دیگر متمرکز شویم.
در این مؤلفه نياز نيست فرد از نظر بعد مكانی از محل خود فاصله بگيرد ،بلكه در این مورد نياز به یك فاصلهگيری روانی و ذهنی
است(.)Felsten,2009

تصویر :1ارتباط فضای داخل کالس با منظر بیرونی افهمی 31
(مأخذ :افهمی)1130،

در مجموعههای آموزشی امكان دارد تعبيه فضایی مانند بوفه یا سالن دسترسی آزاد به اینترنت در نزدیكی کالسهای آموزشی به فرار و
رهایی ذهن از موقعيت موجد خستگی کمك کند و چه بسا جریان دوم نيز خستگی و استهالک مضاعف به ذهن وارد سازد .بنابراین ایجاد
Being away
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منظر به عنوان یك قابليت رهاییبخش کمك موثری در رفع خستگی ذهن دانشآموز دارد .طبق این مولفه نيازی نيست که دانشآموز حضور
فيزیكی در منظر داشته باشد تا خستگی ذهن از بين برود ،بلكه حتی نگاهی توأم با مكث به منظر از پشت پنجره کالس یا کتابخانه می تواند
رهاییبخش ذهن بوده و انبساط خاطر ایجاد کند .نگاه توأم با مكث به منظر از پشت پنجره کالس یا کتابخانه می تواند رهاییبخش ذهن بوده
و انبساط خاطر ایجاد کند ،نگاه توأم با مكث به طبيعت و مناظر اطراف برای لحظاتی این تخيل مطلوب را به دانشآموز میبخشد که خود را به
طور مجازی و صرفا با قوه تخيل در آن محيط تجسم کند .دوری ذهن از خستگی کارهای روزمره در بسياری از محيطهای غير آموزشی مانند
ادارات با سایتهای باز ،بيمارستانهای ساختهشده در پردیسها و...نيز از این قاعده پيروی میکند (شرقی.)14:1332،
همچنين نكته ای که در اینجا قابل تأمل است این است که نتایج برخی از تحقيقات در محيطهای آموزشی نشان داده است که با آنكه
طبيعت یكی از عوامل مهم در مطلوبيت فضاهای آموزشی است درصد کمی از دانش آموزان و دانشجویان حضور در طبيعت را بدون هيچ گونه
حصار و قيدی برای فعاليت های آموزشی خود مناسب دانسته و اکثریت ترجيح دادند روند آموزشی در یك فضای تعریف شده با دید مطلوب
به طبيعت صورت پذیرد (امامی.)45:1392،

گشایش ،وسعت یا فراخی منظر

1

گشایش ،وسعت یا فراخی یكی از ماهيتهای منظر در این نظریه است .ویژگی مكانهایی است که دارای ماهيت جذاب و ارزندهای
هستند و می توانند ذهن را برای مدت زمان مناسبی درگير خود سازند و به مكانيسم توجه مستقيم اجازه استراحت دهد .ضرورتی به بزرگ
بودن این مكان ها از نظر اندازه نيست بلكه باید دارای محتوای غنی وجالب باشند ،مانند تماشای منظره غروب آفتاب(.)Felsten,2009

تصویر :2گشایش و وسعت منظر در فضا
(مأخذ :افهمی)1130 ،

منظر محدود منظری است که به محض دیده شدن با چشم سر ،پایان آن نيز مشاهده میشود؛ باریكه سبزی که فاصله دو ساختمان از
هم و یا گذر از ساختمان را تعریف میکند .حداقل فراخی یا گشایش در منظر باید به گونهای باشد که وقفه ای تعمدی در ذهن ایجاد کند تا
از مشغوليت نسبت به موضوع و در معماری از کاربری قبلی فارغ شود و بالفاصله نيز توسط موضوع یا کاربری جدید اشغال نشود .ميزان دوری
ذهن از وضع موجود و در نتيجه رفع خستگی آن ارتباط مستقيمی با ميزان گشایش یا وسعت ميدان دید دارد .فراخی منظر در حدی که
انتهای آن به سرعت دیده نشود کافی است تا خستگی ذهن فارغ از دو مشغوليت قبل و بعد از بين برود .در ایجاد گشایش تنها اندازه طول و
عرض معيار نيست .بلكه تعداد ،انواع و ابعاد عناصر منظر و چگونگی چينش آنها ،گونههای گياهی اعم از چمن ،بوته ،درختچه و درخت ،وضعيت
زمين از نظر بافت و شيب ،در این مهم نقش دارد(شرقی.)14:1332،

Extent
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جذابیت یا شیدایی منظر

5

مؤلفه بعدی نظریه ،جذابيت و شيدایی منظر است .محيطهایی که میتوانند بدون هيچگونه تالشی توجه و عالقه ما را به سمت خود
جلب کنند و به آسانی ذهن ما را با خود درگير سازند (.)Felsten,2009

تصویر :1ایجاد منظر جذاب در فضا
(مأخذ :افهمی)1130 ،

منظر جذاب ،منظر مطلوب است و هر منظری واجد این شرط نيست .رهایی بخشی به ذهن خسته و گشایش در منظر ،بدون ایجاد
جذابيت های غافل گير کننده برای بيننده ،در بازسازی تمرکز ذهنی کافی نيست .جذابيت منظر در عناصر و ترکيبات آن پدیدار میشود و
ذهن مشغولی و شگفت زده شدن خاطر را در پی دارد .تأثير بصری عناصر جذاب در منظر به سرعت جایگزین تأثير خستهکننده عناصر قبلی
در ذهن شده و آن را از استهالک و خستگی بيشتر نجات داده ،بازسازی کرده و تمرکز تازه ایجاد می کند .تماشای لغزش و ریزش برگهای
رنگارنگ درختان پایيزی ،شنيدن و دیدن صدا و حرکت پرندهها روی شاخهها ،بازیهای آب و نور به همرا تغيير رنگ آنها در روزها و فصلهای
چهارگونه ،استفاده از تندیس و حجمواره در بستر طبيعی منظر ،همه از جذابيتهای ذهن نواز منظر است که به راحتی در پيرامون و درون
فضاهای بسته معماری قابل گسترش است.

سازگاری و تطبیق با شرایط محیطی

2

آخرین مولفه در این نظریه ،سازگاری و تطبيق با شرایط محيطی ،از ویژگیهای مكان های راحت و قابل استفاده است که به راحتی می
تواند خواستهها و نيازهای کاربران خود را تأمين سازد .در واقع سازگاری زمانی اتفاق میافتد که قرارگاه با آنچه شخص سعی دارد به آن دست
پيدا کند تناسب داشته و اهداف شخص با الزاماتی که توسط محيط به وجود میآید سازگار باشد (.)Felsten,2009

تصویر :2سازگاری منظر با شرایط محیطی فضا
(مأخذ :افهمی)1130،

Fascination
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این ماهيت به وفور در عناصر طبيعت مشاهده می شود؛ در حالی که در زندگی صنعتی و دور از طبيعت کنتر به چشم میآید .کاربرد
عناصر در زندگی صنعتی و دور از طبيعت کمتر به چشم می آید .کاربرد عناصر در زندگی صنعتی ،به خصوص در شهرهای بزرگ دائما با تنش
و د وگانگی همراه است که ذهن را زود خسته و مستهلك می کند .استفاده از اتومبيل به عنوان وسيله راحتی در کنار ترافيك ،صدا و هوای
آلوده حاصل از آن مث الی از این نوع است؛ در حالی که پيمایش مسيری پرپيچ و خم در یك جنگل یا روی یك تپه ممكن است جسم را زود
خسته کند اما روح و ذهن انبساط خاطر پيدا میکند و خسته نمیشود .سازگاری اشاره شده در این نظریه به قابليت انطباق و سازگاری ذهن
انسان با منظر برای درک بهتر شرایط دو گانه آن برمیگردد و انطباق عناصر طبيعی با شرایط محيط ،مدنظر نيست (شرقی.)11:1332،

بحث و نتیجه گیری
قرارگيری در معرض طبيعت چه به صورت ارادی و آگاهانه و چه ناخودآگاه و غيرمستقيم منجر به بروز واکنشهای مثبتی در فرد
میگردد .کمك به سالمت روان ،تقویت وضوح ذهنی ،شناخت خود ،اعتماد به نفس و استقالل افراد از دیگر اثرات مثبت مواجهه با طبيعت و
منظر مناسب است ،بنابراین تمرکز بر روی طبيعت میتواند یكی از مهمترین نيازهای مدارس و مراکز آموزشی باشد تا از طریق استفاده از
منظر به عنوان منبع درسی و یا استفاده از آن به عنوان فضایی برای برگزاری فعاليت های آموزشی ،به کيفيت آموزشی فضا کمك کند .عالوه
بر آن ،به کمك آرایش آگاهانه عناصر منظر در فضای باز محيطهای آموزشی میتوان بر اساس نظریه بازسازی تمرکز ذهنی ،از حواسپرتی،
بیحوصلگی ،خطایذهنی و کاهش کارایی دانشآموزان که در اثر تمرکز مستمر در داخل فضای بسته کالس ایجاد میشود جلوگيری کرد و
به این طریق از وجود یك فضای باز مناسب و مطابق با استانداردهای مربوطه ،حتی بدون حضور مستقيم دانشآموزان در فضای باز ،بهره
گرفت.
در این راستا توجه به نحوه و نوع امكان دید و منظر از داخل کالسها و فضاهای بسته در محيطهای آموزشی به حياط و طبيعت بيرون
و بهره مندی از طبيعت برای امكان ایجاد رهایی ذهن دانش آموزان از شرایط ثابت داخل کالس در صورت ایجاد خستگی ذهنی از نكات قابل
توجه در طراحی فضاهای آموزشی است .همچنين ایجاد منظر با گشایش و فراخی باال با بهرهمندی مناسب از عناصر طبيعی در این راستا به
گونه ای که منظر بالفاصله با عناصری بسته و محدود نباشد تا دانش آموزان بتوانند با تماشای آن وقفهای تعمدی در ذهن خود ایجاد و قدرت
تمرکز ذهنی خود را بازیابی کنند .همچنين ایجاد منظر جذاب و با پتانسيل های بصری باال و سازگار با طبع و روحيه دانشآموزان در محيط
های آموزشی به گونه ای که بتواند نيازهای روحی و جسمی آنها را برطرف کند مانند وجود فضاهای نشيمنگاهی مناسب در نقاط خاص،
مسيرها ،دسترسیها ،دید و منظر و ...از دیگر ویژگیهای منظر مطلوب در محيطهای آموزشی به شمار میرود .توجه به این نكات و ویژگیها
در خصوص منظر و فضای باز محيطهای آموزشی می تواند بر اساس تحليل نظریه بازسازی تمرکز ذهنی ،به تقویت قدرت تمرکز و توجه
مستقيم دانش آموزان و در نتيجه کيفيت آموزش و یادگيری و به طور کلی کيفيت آموزشی مراکز آموزشی کمك کند.
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 -3دکترای معماری ،گروه معماری ،واحد اروميه ،عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،اروميه ،ایران

چکیده
به دنبال رشد فزاینده شهرنشينی در دهه های اخير در ایران  ،تامين مسكن به یكی از مهم ترین مسایل کشور تبدیل شده
است .در این راستا ،توليد انبوه مسكن ،به عنوان الگویی با مزایایی نظير توجيهات فنی ،اقتصادی و زمانی ،مورد توجه جدی قرار
گرفته و مجتمع های مسكونی را می توان تجلی کالبدی ایده انبوه سازی مسكن در شهرها دانست .نكته ای که در بررسی روند
ایجاد مجتمع های مسكونی در ایران مشاهده می گردد اینست که همواره از توجه به اصول و معيارهای شهرسازی در برنامه
ریزی و طراحی غالب مجتمع های مسكونی کاسته شده تحقيق حاضر پس از تبيين روند ایجاد مجتمع های مسكونی در جهان
و ایران  ،به ابعاد و معيارهای برنامه ریزی و طراحی مجتمع های مسكونی پرداخته است و همچنين در شرایطی که نياز به
مسكن روز به روز بيشتر می شود استفاده از زمين جهت ساخت و ساز محدودتر می شود ،ایجاد مجتمع های مسكونی ضروری
تر به نظر می رسد .در فرایند این بررسی ،از نظرات ساکنان دو نمونه مورد مطالعه برای ارزیابی کمی و با کمك روش ارزیابی
چند معياری استفاده گردیده است .یافته های تحقيق نشان می دهد که در مجتمع مسكونی متعارف مطالعه شده ،محيط
مسكونی مطلوب تری نسبت به نمونه بلندمرتبه فراهم شده است .در فرایند امتيازدهی با کمك نظریات ساکنان ،تراکم پایين و
وجود فضای باز و سبز و اثرات آن بر کيفيت های کالبدی -فضایی محيط ،باعث برتری امتياز کلی نمونه متعارف نسبت به بلند
مرتبه گردیده است . .لذا ،شناخت و مطالعه ی اهميت مناطق قدیمی و فرسوده ی شهری به عنوان نيرویی عظيم برای توسعه
ی خانه سازی در بخش درونی شهر و بازیافتن اصالت و هویت از دست رفته ی شهر ،کمك شایانی به این امر مهم خواهد نمود.
این مساله ،لزوم رعایت اصول و معيارهای شهرسازی در برنامه ریزی و طراحی و ساخت مجتمع مسكونی با شناخت قاعده و
قانون مندیهای حاکم بر فضای فرسوده و قدیمی شهر اروميه را روشن می نماید.
واژههای کلیدی :بافت فرسوده شهری ،تشخيص بافتهای فرسوده ،روش های مداخله

 .1مقدمه
بافتهای فرسوده بافت های با ارزش تاریخی هستند که به جای مانده از گذشته و جایگزین ناپذیری هست ند که می توانند در آگاهی
جوامع از ارزشهای فرهنگی و گذشته خود کمك کند  .حفظ آنها عالوه بر،برانگيختن غرور ملی و ایجاد حس هویت ،بر کيفيت زندگی نيز می
افزاید .این آثار که به یكی از سه دوره باستان ،دوره تاریخی و یا معاصر تعلق دارد؛ متأسفانه ناتوانی این محدوده ها در پذیرش برخی از مشخصه
های کارکردی جامعه معاصر و بی توجهی به کيفيت های منحصر بفردی که وابسته به حضور این سرمایه ها در جامعه است ،نگرشی را پدید
آورده که این ناسازگاری را به معضل شهرها تعبير کرده و نابودی وسيع محدوده های قدیمی و فرسوده را به دنبال داشته است.
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متأسفانه مطالعات انجام شده در کالبد پهنه با مشكالت عدیده ای مواجه میباشد و اختالل در نظام زندگی محلی وجود داردوغالبا
فعاليتها دارای مقياس عملكردی شهری و فرا شهری است که مغایر با زندگی محلی است و باتوجه به اینكه فرسودگی بافت در حوزه ميانی
بسيار باال بوده و شكایت ساکنان به ارگان های ذیربط جهت فراهم آورد تا امكانات نوسازی و تعجيل در اجرای طرح تفصيلی می باشد.
افزایش سرعت رشد جمعيت در دهه های گذشته ،خصوصاً افزایش جمعيت شهرنشين موجب تمرکز جمعيت در شهرها گردیده است .

این موضوع در قرن بيستم در شهرهای بزرگ بيشتر نمایان است  .نكته حائز اهميت این که شهرهای بزرگ تنها در داخل محدوده خود رشد
نمی کنند بلكه با توجه به افزایش ناگهانی جمعيت و تحوالت اقتصادی ،منجر به شكل گيری سكونت گاه هایی در اطراف بافت اصلی شهر نيز
م ی شوند  .این سكونتگاهها علی رغم پيوستگی زیادی که به لحاظ اقتصادی اشتغال با بافت قدیم شهر دارند دارای تفاوت های اساسی
اجتماعی ،فرهنگی اقتصادی و خصوصاً کالبدی با بافت اصلی شهر هستند.

بطور کلی روند توسعه کالبدی شهر اروميه در قالب سه مرحله ،شكل امروزی به خود گرفته است :بافت قدیم ،بافت ميانی ،بافت حاشيه
ای .شكل گيری این بافت از زمان پيدایش تا شروع شهرسازی مدرن (دوران پهلوی اول) است .در این بافت شهر به فراخور نياز با توجه به
شرایط زیست محيطی ،اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی شكل گرفته است  .به عبارت دیگر در این نوع بافت رابطه مفهومی بين شكل و ساکنان
شهر عينيت پيدا کرده است .

 .2تعاریف مفهومی بافت فرسوده
بهسازی ) :(Improvementتأکيد بر احيای اقتصادی و اجتماعی ساکنان و تا حدی مرمت کالبدی.
باززنده سازی ( )Revitalizationتالش برای حفظ اساس و ساختار اصلی ساختمانها و بطور کلی بافتهای قدیمی به همراه ارائه کارکردهای
مثبت اجتماعی و اقتصادی به آنها.]4[ .
بازسازی ( :)Rehabilitationتخریب و نوسازی ساختمانها و بافتهای کهن شهری[.]2
نوسازی ( :)Renovationتأکيد بر مرمت کالبدی و همچنين احيای اقتصادی و اجتماعی ساکنان.]3[ .
حفاظت  :حفاظت مؤثر و فعال از منابع و آثار باارزش در عين فراهم کردن امكان استفاده درست و اصولی.

انتقال  :ایجاد یك مرکز شهر جدید در نقطه ای دیگر از شهر با پذیرش عملكردها و فعاليتهای سطوح پایين تر و غيرقابل استقرار در محل
فعلی.]1[ .
پاالیش :جابجایی و انتقال کاربریها و فعاليتهای غيرضروری و غيرقابل استقرار محل فعلی به هسته ها و مراکز جدید شهری.]1[ .
توانمندسازی :ایجاد تشكيالت مردمی برای شكل بخشيدن به حيات اجتماعی و مدنی که در آن ظرفی ت سازی های الزم برای توسعه
همه جانبه جامعه فراهم آید [.]9

.3بافت های فرسوده
مجموعه ای از بناها ،راه ها ،تاسيسات و تجهيزات شهری یا ترکيبی از آنهاست درداخل محدوده ی شهر یاحاشيه ی آن و درتداوم وپيوند
با شهر شكل گرفته اند وبه دليل قدمت و نبود برنامه توسعه و نظارت فنی بر شكل گيری آنها و نيز نابسامانی های کالبدی ،اجتماعی فرسوده
شده اند .فرسودگی باعث عدم تعادل ،عدم تناسب و بيقوارگی فضای شهری می شود .این بافتها مهمترین پتانسيل شهرها برای استفاده از زمين
جهت اسكان جمعيت ،تامين فضای باز خدماتی و نيز بهبود زیست محيطی محسوب می شوند .

مفهوم فرسودگی:
مفهوم فرسودگی شهری را می توان تنزل شرایط اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی بافت شهری دانست .هنگامی که درمحدوده ای از شهر،
حيات آن به هر علتی رو به رکود می رود .بافت شهری آن محدوده در روند فرسودگی قرار می گيرد.
فرسودگی در بافتهای شهری بر کالبد بافت و همچنين فعاليت های اجتماعی و اقتصادی آن اثرگذار است .فرسودگی کالبدی موجب
رکود حيات شهری و تنزل کيفيت زیست می گردند [.]1
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.2انواع بافتهای فرسوده
 -1بافتهای فرسوده باارزش تاریخی
 -2بافتهای فرسوده فاقد ارزش تاریخی
 -3بافت های حاشيه ای سكونتگاه های غيررسمی[.]9
بافتهای فرسوده باارزش تاریخی :بافتهای فرسوده باارزش تاریخی بافت های هستند که دربرگيرنده آثاربجای مانده از گذشته و جایگزین
ناپذیری هست ند که می توانند در آگاهيجوامع از ارزشهای فرهنگی و گذشته خود کمك کند  .حفظ آنها عالوه بر،برانگيختن غرور ملی و ایجاد
حس هویت ،بر کيفيت زندگی نيز می افزایداین آثار که به یكی از سه دوره باستان ،دوره تاریخی و یا معاصر تعلقدارد ،یا به ثبت آثار ملی رسيده
اند و یا در ليست ميراث های با ارزشسازمان ميراث فرهنگی و گردشگری قرار م یگيرند.
بافتهای فرسوده فاقد ارزش تاریخی  :بافتهای فرسوده فاقد ارزش تاریخی در محدوده قانونی شهرها قراردارند ،دارای مالكيت رسمی و
قانون ی اند .اما از نظر برخورداری از ایمنی،استحكام و خدمات شهری دچار کمبود هستند.

بافت های حاشيه ای سكونتگاه های غيررسمی :بافتهایی هستند که بيشتردر حاشيه شهرها و کالنشهرهای کشور قرار دارند و خارج از
برنامه رسمی توسعه شكل گرفته اند .ساکنين این بافت ها را گروه های کم درآمد و مهاجران روستایی و تهيدست شهری تشكيل م ی دهند .
این بافتهای خودرو که با سرعت ساخته شده اند فاقد ایمنی ،استحكام ،امنيت اجتماعی،خدمات و زیرساخت های شهری می باشند.

 .5معیارهای تعیین بافتهای فرسوده
بلوکهایی که بيش از  12درصد ابنيه آن ناپایدار وفرسوده باشد.
بلوکهایی که بيش از  12درصد معابر آن کمتر از  6متر باشد.

بلوکهایی که بيش از  12درصد ابنيه آن کمتر از  222متر مربع باشد.

.9انواع مداخله بر اساس میزان وفاداری به گذشته در سه گروه برحسب نیاز شامل می شوند
 -1بهسازی
 -2نوسازی
 -3بازسازی
بهسازی )(Improvement
در این نوع مداخله اصل بر وفاداری به گذشته و حفظ آثار هویت بخش درفعاليت بهسازی با هدف استفاده از امكانات بالقوه و بالفعل
موجود و تقویت جنب ه های مثبت ،و تضعيف جنبه های منفی از طریق حفاظت) (Conservationمراقبت)،(preservationاحيا،
)،(Restorationاستحكام بخشی Consolidationو تعمير) (Repairصورت می پذیرد.

نوسازی ()Renovation
در این نوع مداخله حد وفاداری به گذشته از انعطاف پذیری بيشتری برخوردار است و برحسب مورد از مداخله اندک تغيير را می تواند
شامل گردد .فعاليت نوسازی با هدف افزایش کارایی و بهره وری ،بازگرداندن حيات شهری ب ه بافت می باشد و از طریق نوکردن
)،(Renewalتوان بخشی (Revitalization) ،تجدیدحيات  (Rehabilitation)،انطباق(Conversion) ،دگرگونی  (Adaptation)،صورت
می پذیرد.

بازسازی ()Rehabilitation
در این نوع مداخله نه تنها هيچ الزامی برای حفظ گذشته وجود ندارد بلكه با هدف ایجاد شرایط جدید زیستی و کالبدی فضایی و از
طریق تخریب ) (Rebuildingدوباره سازی (Clearance) ،پاکسازی  (Demolition)،صورت می پذیرد.

.0مراحل تشخیص و تصویب بافتهای فرسوده
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تهيه نقشه محدوده بافتهای فرسوده توسط مراجع ذیربط و تصویب آن در کميسون ماده  ،1براساس دفترچه راهنمای شناسایی و مداخله
در( بافتهای فرسوده ) و در چارچوب مستندات قانونی اقدام می گردد.]6[ .
ویژگيهای عمومی این بافتها به شرح زیر است:

•

عمر ابنيه :بيش از %12از ساختمان ها در این گونه بافتها دارای قدمتی بيش از  12سال می باشند یا اگر در  12سال اخير ساخ
ته شده باشند فاقد رعایت استانداردهای فنی هستند به گونه ای که غير استاندارد بودن آنها از ظاهرساختمان قابل تشخيص است
.ابنيه این بافتها عمدتاً تاب مقاومت در مقابل زلزله ای با شدت متوسط را ندارند.

•

دانه بندی :ابنيه مسكونی واقع در این گونه بافت ها عمدتاً ریزدانه بوده و مساحت عرصه آ نها به طور متوسط کمتر از  222مترمربع
می باشد.

•

نوع مصالح :مصالح به کار رفته در این گونه بافتها عمدتاً از انواع خشتی ،خشت وآجر و چوب و یا آجر و آهن بدون رعایت اتصاالت
افقی و عمودی و فاقد سيستم سازه ای می باشند.

•

تعداد طبقات :اکثر ابنيه در بافت های فرسوده یك یا دو طبقه هستند.

•

وضعيت دسترسی ها :بافتهای فرسوده که عمدتاً بدون طرح قبلی ایجاد شده اند عمدتاً ازساختاری نامنظم برخوردارند و دسترسی
های موجود در آنها عمدتاًپياده می باشد به گونه ای که اکثر معابر آن بن بست یا با عرض کمتر از 6متر بوده و ضریب نفوذپذیری
در آنها کم است.

•

وضعيت خدمات و زیرساختهای شهری :بافتهای فرسوده به لحاظ برخورداری از خدمات ،زیرساختها و فضاهای باز ،سبز و عمومی
دچار کمبودهای جدی اند مداخله در این گونه بافتها ازنوع تجميع و نوسازی خواهد بود.

 .3مشخصات بافتهای قدیم و فرسوده
 -1امنيت ( : )Sequrityبه دليل ساختار کالبدی – فضایی بافت ،ساکنان از حس امنيت باالتری نسبت به بافت مدرن به خود دارند.
-2محرميت ( : )Privacyدر بافتهای قدیم سلسله مراتبی از محرميت وجود دارد .در حاليكه در بافتهای جدید ،مسئله اشرافيت ابنيه محرميت
را از بين برده است.
-3توجه به اقليم ( :)Climatologyساختار بناها در فرم حياط مرکزی شكل می گرفته است.
-4مصالح بومی ( : )Vernacularآنچه به عنوان مصالح جهت ساخت و ساز در این بافت بكار گرفته می شد ،مصالح بومی منطقه بود .استفاده
از مصالح بومی موجب وحدت و هماهنگی سطوح خارجی بناها می شده است.
-1ساختار ارگانيك (غير هندسی و طبيعی) : )Organic( ،این بافتها به شكل ارگانيك بوده و تابع قوانين و مقررات خاصی نبوده است .راه های
موجود در بافت ،راه هایی هستند که بصورت تدریجی و خودبخود شكل می گرفتند و اغلب بصورت پيچ در پيچ و به شكل غير مستقيم بوده
اند (پور جعفر.)42 :1311 ،
-6حس جهت یابی( :)Sence of orientationحضور نشانه های بومی شهری ،نحوه ی طراحی بافت ،توجه به اقليم ،مصالح بومی و فرهنگ
ساکنين موجب حس شناسایی و جهت یابی در شهر گردیده است .
 -9هویت ( :)Identityهویت نيز از وجوه قابل مالحظه در این بافتها محسوب می شود که از مجموع عوامل فوق حاصل می گردد .
-1مقياس ( :)scaleاکثر ساختمان ها در بافت قدیم شهرها دارای مقياسی انسانی می باشند .اندازه ی معابر نيز از طول و عرض و ارتفاع دارای
مقياسی انسانی هستند.

 .3روش های مداخله در بافت های فرسوده ی شهری
نوگرایانه  :با هدف ارتقای بهداشت و زیبایی و افزایش کارایی بوجود آمد و با استفاده از روش هایی چون منطقه بندی کاربری ها و ایجاد
شبكه های سواره ی منظم و شطرنجی برای مردم نور و هوا به ارمغان آورد.
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فرهنگ گرایانه  :بر وجود ارزش های فراوان در بافت کهن تاکيد دارد .این انگاره بر وجود فرهنگ در شكل دهی به بافت های کهن تاکيد
دارد و لذا بر از بين نبردن آنها تاکيد می کند.
فرا نوگرایانه :این نگاه معاصرسازی فضاهای کهن را الزمه ی زندگی امروز می داند و مراقب است تا کمترین آسيب ممكن را به بافت
کهن برساند.
مردم گرایانه  :این نگاه سعی دارد مردم را بعنوان مخاطبان اصلی هرنوع مداخله ای ،در فرایند طراحی بافتها شریك کند.

 .15هویت بافت های تاریخی
بافت های تاریخی دارای چنان کيفيت محيطی هستند که ما االن قادر به ایجاد آن نيستيم این کيفيت محيطی با ارزش های زیباشناختی
همراه است .فضای کالبدی در این ب افت ها خاطره انگيز است ،ما را با سازمان فضایی زندگی نسل های گذشته آشنا می کند و نشان میدهد
ما دارای مدنيت جدی و شایسته ای بوده ایم .این در واقع همان چيزی است که امروزه به عنوان هویت مطرح می شود .

.11رویکردهای عمده در ساماندهی و طراحی بافت فرسوده
رویكرد اقتصادی:

زمين ارزان در بافت قدیم ،وجود تأسيسات زیربنایی (کاهش هزینه آماده سازی)؛ جلوگيری از توسعه بی رویه شهر (کاهش هزینه خدمات
شهری)؛ احداث حداکثر طبقات ممكن برای پایين آوردن هزینه ساخت؛ وجود مخروبه ها ،و گودال ها به عنوان یكی از معضالت
رویكرد فرهنگی:

هدف اصلی تجدید حيات بافت؛ وجود ساختار اجتماعی قدرتمند در محالت؛ استفاده از الگوهای معماری سنتی محل؛ پيروی از نظام
معماری و شهرسازی بافت؛ وابستگی های محلی و اهميت مالكيت و شبكه ارتباطی

 .12نتیجه گیری
هدف کلی طرح ،ساخت مجتمع مسكونی با شناخت قاعده و قانون مندیهای حاکم بر فضای فرسوده و قدیمی می باشد و اراضی شرق
ميدان امام خمينی به عنوان مفصلی جهت پيوند گذشته و آینده شهر مطرح بوده و به پویایی و سرزندگی مرکز شهر کمك می کند .این همه
در حالی است که تداوم سكونت ،بر پایه تامين خدمات مطلوب محلی ممكن گشته ،تبعيت از مورفولوژی بافت بومی و سنتی زمينه الزم جهت
احترام به ارزش های هویتی بافت تاریخی و ضرورت های اقليمی ،امكان تحقق نيازهای روز در مقياس مرکز شهر اروميه را مطرح می کند.
-

برای دستيابی به محالت قدیمی و فضاهای شهری باید خصوصيات زیر را مد نظر داشته باشيم:

-

محالت جدید شهر باید با گذشته و حال شهر پيوند برقرار کرده و خصوصيات آن را در خود مجسم سازد

-

محالت بافت فرسوده به عنوان عناصری نمادین برای ایجاد نقاط تاکيد در شهر.

-

شناخت فعاليتهای مردم با توجه به فضا و کنش انسان و کالبد ساخته شده ،وضوح شكل بصری و عملكرد فضا باعث ادراک
صحيح از آن و در نتيجه ارتباط مناسب مردم با فضا می شود که در نهایت به اهميت اجتماعی فضا می انجامد.

-

این توسعه از اهداف اصلی نهضت نو شهرگرایی است .مجموعه این الگوهای جدید مقابله با پراکندگی و عدم انسجام شهرها،
حفظ هویت و ارتقای کيفيت زندگی در بافتهای قدیمی و فرسوده شهری را به دنبال دارد.
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چکیده
معماری همساز با طبيعت و الهام از طبيعت به ویژه در فرم معماری تبدیل به یكی از دغدغههای معماران امروز شده است .با
توجه به این موضوع ،لزوم برسی مبانی تئوریك این رویكرد در معماری ضروری به نظر میرسد .در این پژوهش تالش شده
است که ،با برسی مبانی تئوریك رابطه هندسه ،هندسه اقليدسی و رویكرد طبيعتگرا در درک فضای معماری ،و آناليز مجموعه
فرهنگی گِتی ،اثر معمار برجسته ریچارد مير ،که یكی از برجستهترین آثار در معماری طبيعتگرا است ،به فهم بهتر این رویكرد
در معماری ،یاری رسانده شود.
واژگان کلیدی :معماری طبيعتگرا ،هندسه طبيعتگرا ،معماری فرهنگی ،انسان و طبيعت

مقدمه
طبيعت دستاورد بهترین معمار یعنی خداوندگار است و اغلب برای معماران بهترین سرچشمه الهام بوده است .بشر در طول تاریخ از
هنگامی که سرپناه ،مسكن ،محل زیست ،محل کار و یا هر نوع فضایی را ساخته و مورد بهرهبرداری قرار داده  ،هميشه عوامل طبيعی در این
ساختار یك اصل مهم و اساسی برای او بوده اند .معماری انسان در این دوران تاریخی آگاهانه دو موضوع فرم و عملكرد را آشكارا دربر داشته
است.
در ميان رویكردهای معماری نيز ارتباط با طبيعت به یك نوع موضوع بحثانگيز تبدیل شده است ،اما تأثير این امر بر فضای معماری در
سطوح متفاوت ذهنی و فيزیكی بازتاب یافته است .با وجود آنكه این امر از یك نياز مهم و یك خأل بنيادین از زندگی انسان امروز ناشی شده
است،اما به نظرمی رسد که یكی آن دالیل تنوع سطوح در ميان رویكردهای معماری مبتنی بر طبيعت ،آن عدم توافق در مورد مفهوم طبيعت
ناشی شده است.
با این حال در برخی از رویكردهای مبتنی بر طبيعت ،کيفيتی حقيقی و خالص درون فضای معماری جستجو میشود .کيفيتی که به
دليل اینكه ریشه در سرشت انسانی دارد ،فضای معماری را متأثر از خود میکند  .سخن از "سرشت فضا" امری است که در ادبيات فضای
معماری کمتر به آن بهاداده شده است.

1

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا روجائی با عنوان » مجموعه خدمات (ورزشی  ،فرهنگی  ،تفریحی) شهسوار ،با تکیه

بر هویت طبیعت گرای شهر های شمال ایران« به راهنمایی دکتر جمشيد ميرهادی و مشاوره دکتر علی اصغرزاده است که در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد نور ارائه گردیده است.
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طبیعت و هندسه
درباره بهکارگيری هندسه در معماری ،دیدگاههای گوناگون مطرح است .برای نمونه افشار نادری مینویسد  :فضای معماری بر اساس
نوعی هندسه ساده یا پيچيده شكل میگيرد و در هر حال از محيط طبيعی بسيار سادهتر است و انسان در طول تاریخ سلطهاش را بر طبيعت
از طریق هندسی کردن آن اعمال کرده است (افشار نادری  .)6 .1391همچنين مینویسد :هندسه اساسآ عنصر متحد کننده جز و کل است.
مطلق است و تغييرناپذیر و انسان را با منطق آفرینش با نجوم ،طبيعت و آسمان آشنا میسازد (افشار نادری  .)92 .1394درباره بهرهگيری از
هندسه در هنر اسالمی کریچلو 1مینویسد  :هنر اسالمی عمدتاً تعادلی است بين فرم های خالص هندسی و چيزی که وی فرم های بيوفرميك

2

مینامد .افشار نادری نيز دراینباره مینویسد  :معماری کامآل هندسی مسجد با ابعاد خارقالعاده اش همانگونه در بافت پيچ در پيچ و ارگانيك
شهرها جای میگيرد که نظم هندسی نقوش قالب درون مجموعهای از طرح های ارگانيك (گل و بوته) است .رویارویی با هندسه طبيعت در
عصر مدرن و پستمدرن چ ندان دور از انتظار نيست .اما برخی با ارجمند شمردن تضاد ،معماری سنتی را در عرصه تضاد با طبيعت جای
میدهند .افشار نادری در این زمينه میگوید :توليدات معماری به طور خاص ،خصوصاً در گذشته که رفتار انسان به فطرتش نزدیك تر بود،
تضاد با طبيعت را نشان میدهد .زیگوراتهای بينالنهرین کوههای مصنوعی در سرزمينی کامآل مسطح است .به همين صورت منارههای
شهرهای مرکزی ایران ،خطوط افقی کویر را به مصاف میخوانند .رنگهای درخشان و غليظ کاشیها ،فرشها و لباسهای بومی مردم این
مناطق ،تالشی برای جبران کمبود رنگ در طبيعت آن است ،و به لحاظ زیباییشناسی ارزش هر عنصر ادراکی در مقابل تضادش به نمایش در
میآید و میتوان چنين گفت که تضاد باعث افزایش ارزش میشود (افشار نادری .همنشينی اضداد در معماری ایرانی .)1 .1394
لوکوربوزیه هم در سفری که به یونان داشته ،به تضاد هندسه منظم و رنگ مرمر سفيد معابر یونانی در متن سبز و نامنظم جنگلها و

درختها اشاره نموده و آن را تحسين کرده و منبع الهام خود در معماری دانسته است (نقره کار و همكاران .)1314
در این مبحث به بررسی و بيان هندسه موجود در اجزا طبيعت و نظم ميان آنها از طریق بررسی نمونههای عينی موجود در طبيعت
میپردازیم و برای درک هرچ ه بهتر موضوع و پی بردن به نظم عاليه ميان موجودات ،جمادات و نباتات تا حد امكان از روابط هندسی سا ده و
ميان

اوليه

اجزاء

و

کل

طبيعت

تا

پيچيدگیهای

مربوط

به

آشفتگی

در

ميان

آنها

سخن

گفتهایم.

هندسه اقلیدسی
آنچه که در ابتدا ذهن را درگير خویش میکند مسئله رشد و نحوه چگونگی این عمل در موجودات و نباتات است که به "ریشه" از آن
یاد میشود .هنگامی که ما از ریشههای مربع و ریشههای مكعب سخن میگویيم از یك تعریف بسيار قدیمی استفاده میکنيم که کنش ریاضی
را با ریشه گياهی پيوند میدهد .ریشه گياه مانند ریشه ریاضی علی است زیرا اولی در خاک جایگزین شده است و آن یكی نيز در مربع جای
گرفته است .در مفهوم حياتی ،ریشه هندسی بيان مثال اعلی از یك کنش تجنيسی ،به وجود آورنده و تغيير شكلدهنده ایست که همان ریشه
است (خاک زند و احمدی .)1316
ریشه دوم (جذر) مانند ریشه گياه حاوی توان طبيعی است که تخریب میکند ،برای اینكه پيشرفت کند (مربع اصلی را تخریب و تفكيك
میکند) و درعينحال دارای آن توانی است که میتواند در یك لحظه  1را به  2تبدیل نماید .یك گياه به طور تصاعدی از درهم شكستگی
پيش رشد میکند ،لكن فرضيه قانعکنندهای وجود ندارد که توضيح دهد چگونه یك گياه یا یك کدو میتواند از یك ریشه نازک و باریك پدید
آید ،همچنان یك مربع از درون مربع دیگری برمی جهد .این توانی است دگرگونشده که قبآل در یك ریشه علمی وجود داشته است (لولر
.)1361

Keith Critchlow
Bioformic

36

1
2

سال دوم ،شماره پنج ،زمستان 5931

تصویر شماره  ،1در این تحلیل هندسی از پانتئون که از کتاب رازهای هندسه قدیم تألیف ´´تن برونه´´ گرفتهشده مالحظه میشود که
معماری به وسیله رابطه میان ضلع و قطر در مجموعهای از مربعها تعیین شده است و هر یک از مربعها در ارتباط با مربع بزرگ تر پهلوی به
نسبت  1به  25است .منبع( :لولر )1193

تصویر شماره  ،2نسبت 𝟐√ در طرح کف پوش موزاییک اسالمی و نیز در شکل و تناسبات کندوی زنبور عسل ،اصل است .منبع( :لولر )1193

مارپيچ لگاریتمی ميانگين طالیی در نحوه توزیع دانهها در گل آفتابگردان تأثير فراوان داشته است .بعالوه گل آفتابگردان بر طبق گردشی
ساعت گونه پنجاه و پنج مارپيچ دارد که بر روی  34یا  13مارپيچ مخالف گردش عقربه ساعت قرار گرفته است (خاک زند و احمدی .1316
.) 4
انشعاب الگوی کنش مهم دیگری در رشد طبيعی است که به وسيله فيبوناچی 1یا مجموعه کنترل ( ɸتقسيمات طالیی) میشود و به
خاطر حضور آن در پنجضلعی ،برش طالیی میتواند در کليه گلهایی که پنج گلبرگیاند یا مضرب پنج دارند یافت شود ،و در تيره داوودی
همواره تعدادی گلبرگ از مجموع فيبوناچی وجود دارد .تيره گلسن نيز مانند کليه گياهانی که ميوه خوراکی دارند ،پنج گلبرگی است .از این
رو عدد پنج نشانههایی از غذاهای کامل را در نزد انسان تداعی میکند .پنج در زیرساخت اشكال حياتی نقش غالبی دارد درحالیکه شش و
هشت ویژه ساختمانهای غير ذیروح هندسه کانیاند .گياهان شش گلبرگی همچون الله ،سوسن و خشخاش ،یا غالبآ سمیاند و یا در مصارف
پزشكی انسان به کار می روند .پزشكی سنتی ،گياهان هفت گلبرگی را سمی تشخيص داده است .در ميان اینها گوجهفرنگی و دیگر گياهان
از تيره بالدن (حشيشه الحمره) یا تاج ریزی قرار دارند .از طرفی گياهانی همچون گلهای عضق ،ارکيده  ،آزاليا و گل ساعتی عمومآ از تقارن

Leonardo Fibonacci

1
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پنجضلعی تأثير پذیرفتهاند .پنجضلعی به منزله نماد زندگی است خاصه زندگی انسان؟ همچنين اساس بسياری از پنجرههای گلسن ماندال در
دوره گوتيك به شمار می رود (لولر .)1361

تصویر شماره  ،1الگوی فیبوناچی در نظام طبیعت ،منبع( :لولر )1193

تصویر شماره  ،2عدد پنج به منزله شکوفای یا جوهر حیات ،منبع( :لولر )1193

31

سال دوم ،شماره پنج ،زمستان 5931

تصویر شماره  ،5مرد به صورت پنج ضلعی ،منبع( :لولر )1193

تصویر شماره  ،9مثلث سرپینسکی ،فرکتال سادهای که با تقسیم مثلثها به مثلثهای کوچک تر پدید میاید .منبع( :بورت )1105

پیشنهاد رویکردهای اصلی در ادراک سرشت فضای معماری
در آغاز این بحث دو مسئله اصلی قابل پی گيری است .نخست آنكه در نظریههای معماری نسبت به وجود داشتن سرشت برای معماری
تناقض وجود دارد  .از یك سو از نظریه ویتروویوس 1تا به حال ،نخستين و مهمترین مسئله در رابطه باکيفيت فضا مطرح شده است .همچنين
این امر اشاره شده است که معماری از جوهر یا سرشت ویژهای برخوردار است .اما برخی از پژوهشگران معتقد هستند که مفهومی تحت عنوان
سرشت معماری وجود ندارد ) .(Abel 2000, 143همچنين در یك نگاه کلی و به جهت تشابه معنایی ميان واژههای معماری ،فضا و مكان ،به
نظرمی رسد که سرشت فضا با سرشت معماری و سرشت مكان یكسان است .اما در نظریههای معماری ،برداشت یكسان و توافق نظری در این
رابطه مشاهده نمیشود  .همچنين دقت خاصی در کاربرد واژهها به کار نرفته است ،به گونهای که گاه سرشت معماری به فضا  ،فضای کاهش
گر ،در دوره دیگر به مكان و در سالهای اخير به دیگر مفهومهایی چون انرژی و محيط نسبت داده شده است (Broadbent, Bunt and

).Jencks 1980, 71
مفهوم سرشت فضای معماری از زاویههای متفاوتی میتواند نگریسته شود .از یك سو ،سرشت به طبيعت و از سویی دیگر به سرشت
انسانی وابسته است .از یك طرف مفهومی نظری است ،اما از دیدگاهی دیگر کيفيتی را بيان میکند که میتوان مشابه آن را در برخی از
فضاهای خلقشده ادراک نمود  .بنابراین مفهومی است که میتواند به یاری از پژوهشهای ميانرشتهای از چند طریق مورد تجزیه و تحليل
قرار گيرد :
Marcus Vitruvius Pollio

1
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فهم سرشت فضای معماری بر اساس خواستها و نیازهای طبیعی انسان
از آنجایی که فضای معماری توسط حضور انسان ادراک میشود  ،سرشت فضا را میتوان متأثر از سرشت انسانی در نظر گرفت .امری که
توسط فهم نيازها و خواستهای طبيعی و درعينحال نيازهای متعالی انسان درک میشود .بنابراین این مفهوم به طور مستقيم یا غيرمستقيم
به تجزیه و تحليل خواستهای متعالی انسان وابسته است.

فهم سرشت فضای معماری بر اساس تجزیه و تحلیل رویکردهای مبتنی بر طبیعت
رابطه ميان انسان و طبيعت در دو زمينه کلی آشكار شده است .در حالت نخست و در معماری سنتی ،جهانبينی انسان سنتی موجب
پيوند این رابطه به صورت حقيقی شده است .در حالت دوم در رویكردهای مبتنی بر طبيعت انسان مدرن به سرشت و نهاد انسانی و احياء
رابطه با طبيعت بازگشت نموده است .اما بازگشت به ریشههای بومی و محلی را از درون بستری که تناسب و سنخيتی با بستر سنتی ندارد
جستجو میکند ،تالش در جهت تحقق امری که با متن خود سازگاری ندارد  .بنابراین رابطه با طبيعت ،محور اصلی برخی از نظریههای معاصر
قرار گرفته است و تجزیه و تحليل این امر در فهم سرشت فضای معماری موثر خواهد بود (نور محمدی . )1311

رویکردهای مبتنی بر طبیعت در معماری مدرن
تمامی گرایشهایی که از درون معماری مدرن برخاستهاند ،نشان میدهند که همگی با یك هدف مشترک در جستجوی کيفياتی از
معماری مدرن بودهاند که معماری مدرن در خلق آنها ناتوان بوده است ،تا حدی که به واقع نمیتوان گرایش ارکانيگ را از گرایش ساختارگرایی،
بستر گرایی و منطقه گرایی تفكيك نمود  .هدف اصلی تمامی این گرایشها بر مفهوم انسجام ،مكان ،فرم بامعنا ،هویت محلی و تجربه زندگی
متمرکز شده است .برخی از نظریههای ارائهشده متأثران رویكرد پدیدار و برخی دیگر متأثران ساختارگرایی ،انسانشناسی و مردمشناسی
میباشند  .مفهومهایی که در ادامه ذکر میشوند  ،مهمترین ارجاعهای مفهومی به طبيعت را دربر دارند  .این رویكردها به عنوان اصلیترین
گرایشهایی در نظر گرفتهشدهاند که در معماری مدرن ،در جهت احيا ،رابطه انسان و طبيعت و باهدف جستجوی کيفيتی حقيقی و خالص در
فضا طرحشدهاند  .تحليل دقيق این رویكردها در این مقاله نمیگنجد  ،بنابراین تنها شيوه جهتگيری آنها معرفی میشود (نور محمدی
.)6 .1311

یافتهها
در جدول زیر یافتههای تحقيق به تفكيك نظریهپردازان ارائه شده است.
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جدول شماره  ،1یافتههای تحقیق
نظریهپرداز

خالصه نظریه

مبحث

کامران افشار نادری

هندسه اساسآ عنصر متحد کننده جز و کل است .مطلق است و تغييرناپذیر و انسان را
با منطق آفرینش با نجوم ،طبيعت و آسمان آشنا میسازد

کيت کریچلو

هنر اسالمی عمدتآ تعادلی است بين فرم های خالص هندسی و چيزی که وی فرم های
بيوفرميك مینامد.

خاک زندی و
احمدی

ریشه گياه مانند ریشه ریاضی علی است زیرا اولی در خاک جایگزین شده است و آن
یكی نيز در مربع جای گرفته است.

هندسه و طبيعت

لولر

رویكردهای مبتنی
بر طبيعت

نورمحمدی

اصول و مبانی هندسه اقليدسی با توجه به اشكال و نظام هندسی طبيعت و گياهان
شكل گرفته است.
مفهوم سرشت فضای معماری از زاویههای متفاوتی میتواند نگریسته شود  .از یك سو،
سرشت به طبيعت و از سویی دیگر به سرشت انسانی وابسته است.
در تعریف پدیدار شناختی ،فضا به عنوان کيفيتی بينابينی ميان انسان و آنچه که به
ادراک او در میآید درک میشود و در قالب تجربه زندگی او در جهت باال رفتن آگاهی
او از فضا و عمق معنا مطرح میگردد .بنابراین با پذیرفتن این تعریف ،سرشت فضا به
حضور انسان ،خواستهای طبيعی انسان و نيز عناصر ذاتی ادراک شونده فضا مرتبط
فرض میشود.

مجموعه گِتی ،ریچارد میر
ریچارد مير متولد  1334نيوجرسی ملقب به شواليه سفيد پست مدرنيسم در سال  1319از دانشگاه کورنل فارغ التحصيل شد پيش از
تأسيس دفتر کار خود در نيویورک با ( مور -اوینگز -مریل ومارسل بروئر) همكاری میکرد وی ابتدا در زمينه ساختمانسازی فعاليت میکرد
و در سال  1363به عضویت گروه پنج نيویورک در آمد  .سفيدهای گروه پنج دوره سفيد و قهرمانانه ریت ولد  ،گرپيوس  ،تراگنی و بخصوص
لوکوربوزیه را احياء کردند اما مسائلی از زیباشناسی را در کار خود به کاربردند که خالی از هر گونه تعهد و تعصب اجتماعی بود  .خانههای کامالً
سفيد مير  ،در زمينهای از فضاهای سبز با الیهبندیهای افقی و عمودی – که برگرفته از دوره اصالحی کورب بود به چشم میخورد این
گوناگونی  ،در موضوع ابعاد ستوده شد  .این گورهای سفيد شده  ،ترکيبات متغيری از دیوارک ها  ،قابهای سفيد و شيشههای لعاب دادهشده
هستند که به تناسب کارکرد  ،با شيوهها و ارتباطات در شيوه موزهای آمریكایی  ،بيشتر به کار می روند  .مزیت کارهای مير در اجتماع این
است که ساختمانهای او  ،به سرعت قابلشناسایی است  .به نظر میرسيد که مير برنده طرح لوکوروبوزیه بوده است با نتایج مصيبت باری که
در پی داشت  .ریچارد مير  ،یكی از برجستهترین معماران مدرن قرن حاضر است.
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تصویر شماره  ،0مجتمع گتی ،منبع(Huxtable, Rountree and Williams 1997, 129) :

روزنهی قرن بيستم از طریق طرح آزاد  ،نمای آزاد  ،جداسازی ساختار و دیوارهی بيرونی  ،اصول بنيادین حرکت مدرن  ،امكان جستجوی
حجمی جدیدی را به وجود میآورد.از دیدگاه مير طرح کليدی است که اخيراً مورد غفلت قرار گرفته است .تصاویر دو بعدی،
دربردارندهی دستورالعملهایی برای شی سه بعدی  -یعنی ساختمان  -است .در این هنگام است که ساختمان ،گسترش مییابد .زمانی که نما
به

تصویر

کشيده

میشود

،

طرح

و

برش

دربارهی

ایدههای

فضایی

با

معمار

صحبت

میکند .ولی طرح بيان اساسی و متقاعدکنندهی معماری است.به اعتقاد او ساختمانها باید بتوانند صحبت کنند  .بهکارگيری مجموعه عناصر
خاص و درونی ثابت ،طی سالها کار این امكان را داده است که وی شيوهی بيان تكاملی و منسجمی داشته باشد.معماری مير  ،توجه به فضاست
 :البته فضایی دارای نظم و در نظر گرفتن نور ،معيارهای انسانی و فرهنگ معماری  :نه فضایی بیتناسب .معماری  ،حياتی و جاودان است .زیرا
انسان را دربر میگيرد و فضا را توصيف میکند :فضایی که در آن حرکت و زندگی میکنيم .ریچارد مير با حجم و سطح کار میکند ،شكلها
را با نور تغيير داده و در ابعاد  ،نما  ،حرکت و سكون  ،تغييراتی به وجود میآورد .ارتباط بين فضای بيرون و درون و یك حس سيالت در
کارهای مير دیده میشود ،او هميشه سعی میکند با قرار دادن ساختمان سفيد خودش در لنداسكيپ سبز ،ساختمانهایش را به عنوان نگينی
در دل طبيعت قرار دهد.

تصویر شماره  ،3مجتمع گتی ،منبع(Huxtable, Rountree and Williams 1997, 137) :
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معماری هوشمندانه سواحل شرقی آمریكا با این پروژه نمود توصيفی خود را در لسآنجلس ،در این زنجيره بزرگ از تصاویر آشكار میسازد
که پایتخت فرهنگی کاليفرنيا به شمار میرود .مرکز گتی مجموعهای بزر گ است که بر بلندای عوارضی جای دارد و از پانورامای محيط بهره
میگيرد .عملكرد این مرکز انتقال نيكویی و یاوری از سوی پشتيبانان این مرکز به نسلهای آتی است .مقياس عمودی این شهر هنری چشمگير
است :حدوداً  44هكتار ،که  12هكتار آن با برنامهای جاهطلبانه در مقياس زمانی(از زمان پيادهسازی  1331تا هنگام تكميل  )1339و فرای
آن جاهطلبانه در ابعاد ایدوئولوژیكی اش پایهگذاری میشود  .نهاد گتی در واقع دارای دو نقش است ،خصوصی و همگانی :عالوه بر عملكرد
موزهای این مجموعه ،این پروژه فعاليت تمام رشتههای هنرهای بصری را با پيشكش مالی و بورسيههای تحصيلی و ساخت و سرمایهگذاری
مكانی برای هنرهای بصری میپذیرد (کاسارا .)131 .1311

تصویر شماره  ،3بخشی از نمای بیرونی مجموعه گتی ،منبع(Huxtable, Rountree and Williams 1997, 132) :
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مرکزجی .پل گتی ،تأسيس شد تا اعتقاد مؤسس خود را مبنی بر اینكه درک و فهم هنرهای بصری برای جامعهی شهری ضروری است،
منعكس سازد .این طرحها از موزهی اصلی گسترشیافته و حتی محوطههای عمومی ،پژوهشی آموزشی و حفاظتی مربوط به موضوعات بصری
را نيز در برمیگيرد .هدف هيئت امنا از تأسيس مرکز جی .پل گتی آن بود که برنامهها و طرحهای مختلفشان را در محيطی طبيعی جمع کنند
و هر کدام بتوانند تعامل به وجود آمده از دیدگاههای جدید ،نزدیك به هم و مفيد برای کل جامعه را تقویت سازند (بالنز .)139 .1332

تصویر شماره  ،15مجموعه گتی در حال ساخت ،منبع(Huxtable, Rountree and Williams 1997, 84) :

در اینجا نيز به مانند دیگر طراحیهای مير ،توجه قابلمالحظهای به توپوگرافی شده است .زمين پروژه از هر جنبهای خوشبينانه جای
گرفته است :در کنار تپههای سانتامونيكا 1و بخش بزرگی از هاليوود ،2نزدیك به بزرگراه سن دیگو 3و از این رو به آسانی در دسترس است.
عرصه ارتباطی داخلی با سامانه ترابری خود مجموعه ،فراهم میشود و از این رو باعث تضمين امنيت و کنترل دسترسیها و بنابراین آرامش و
محرميت بيشتر در شهری میشود که در آن خودرو حضوری همهجانبه و آزاردهنده دارد ،اما مرکز گتی یك مرکز هنری سوارهرویی نيست!
(کاسارا .)136 .1311

تصویر شماره  ،11نمایی از تپوگرافی پروژه ،منبع(Huxtable, Rountree and Williams 1997, 10) :
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مرکز جی .پل کتی به عنوان یك موسسه خصوصی ،نقش دوگانهای دارد و فضای عمومی برای تفكر و درک هنر و زیبای مناظر طبيعی
به دست میدهد و درعينحال ،فضای ویژهای برای پشتيبانی دانشجویان هنر فراهم میسازد .این مرکز ،در زمينی به مساحت  112ای کر (
 441192مترمربع) در دامنهی کوههای لسآنجلس با چشم اندازههای گسترده واقع شده است .در جنوب و غرب این مكان ،اقيانوس آرام و
چشمههای ساحلی و در جنوب شرقی ،شهر لسآنجلس و در شمال (کوههای سانتامونيكا) قرار دارد .این مرکز ،انبوه ساختمان مای به هم
پيوسته و باغها را که کمتر از  22ای کر(  39121مترمربع) از کل زمين را اشغال کرده ،در بر میگيرد .هنگامی که از فرودگاه مجاور این محل
به سمت شمال میرویم ،محور اصلی از خيابان مرکز پارتی با  22/1درجه جا به جای از زاویهی شهر سن دیگو عبور میکند .محور جانبی
مقابل ،با گذر از مرکز ساختمان ،قبل از تغيير جهت دادن از محور طولی محل به سمت شرق با خط آزادراه موازی میشود .بازدیدکنندگان،
خودروهایشان را در پارکنيگ زیرزمين زیر تپه پارک میکنند و به وسيله تراموا(اتوبوس برقی) از حياط ورودی اصلی مرکز تا ارتفاع 246
فوت( 91متر) باال می روند (بالنز .)139 .1332

تصویر شماره  ،12تراموا مجموعه گتی ،منبع(Huxtable, Rountree and Williams 1997, 127) :

این نقطه ،کانون اتكای ترکيببند ی است که وقف فضای موزه و مرکز دیرینه شناسی هنر و مرکز علوم انسانی میشود .پروژه در تاج دره،
و در ضرب آهنگ احجام کمتر معمارانه(تقریباً یك محوطه باز دانشگاهی) ،پيروی از عملكردهای داخلی و فعاليتهای باورنكردنیاش را به پيش
میبرد :مرکز آموزشی ،ساختمان تراست ،پروژه اطالعرسانی دیرینه شناسی هنر و سرای اجتماعات که پروژه در این راستا در جستجوی خلق
یك آشفتگی "طراحیشده" در پيوندی پيوسته با بهار خوابهایی منظر آرایی شده و فضای ساختگی است .موزه اولين نماینده این فلسفه
است که در امتداد ستيغ پی در پی حياطهای مرکزی و احجام مكعب شكل حضور ميابد و در بيشتر بخش از باال روشن میشود (کاسارا .1311
.)133
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تصویر شماره  ،11سایت پالن نهایی ،منبع(Huxtable, Rountree and Williams 1997, 54) :

راستای نيروی مستقيم پالن به خوش بينی شبكههای موجود اشاره دارد ،اولين آنها توسط شبكه شهری لسآنجلس ساخته میشود و
دومی با محور شمالی-جنوبی که در راستای دره است و در کانون مجموعه پایان مییابد (کاسارا .)133 .1311

تصویر شماره  ،12پالن اولیه ،منبع(Huxtable, Rountree and Williams 1997, 156) :

ساختمانهای مرکز در طول دو قطری که از محل تقاطع وسيع کوه ایجاد میشود ،قرار میگيرد .مسير بين این دو لبه ،با وجود باغهای
با شيب پلكانی که فضای سبزی در کنار آمفیتئاتر به وجود میآورد ،منظرهی جالبی پيدا میکند .ساختمانهای کم ارتفاع محوطه مرکز را
تشكيل میدهد ،در طول این دو لبه ساختهشدهاند در طول لبهی شرقی تاالر سخنرانی و ساختمان مرکز آموزش هنر گتی ،دفتر برنامه اطالعات
تاریخ هنر گتی ،دفتر برنامه طرح گتی گرانت و دفتر اجرایی هيئت امنای مرکز ،بخش حفاظتی گتی و موزه گتی قرار دارد .مرکز تاریخ فرهنگ
و هنر باستان نيز بر لبه غربی واقع شده است ،سالن غذاخوری ،رستورانهای مختلفی را در خود جای داده و قهوهخانه در لبه باغ نزدیك حياط
ورودی قرار گرفته است .مهمترین فضای عمومی مرکز موزه ،از تعدادی فضای مكعبی نورگير دار تشكيل شده است .این فضا ،در اطراف حياط
بزرگ قرار دارد و با پيادهروی سرپوشيده و محصور ،به بازدیدکنندگان امكان میدهد به راحتی در فضای داخلی و خارجی حرکت کنند .نقش
46
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اصلی موزه ،به نمایش گذاشتن مجموعه دائمی و چندین نمایشگاه موقت است .ترتيب فضاهای گالری ،امكان تماشای کامل آثار هنری را برای
بازدیدکنندگان ،دانشجویان و پژوهشگران فراهم میسازد (بالنز .)131 .1332

تصویر شماره  ،15پالن اولیه ،منبع(Huxtable, Rountree and Williams 1997, 154) :

مرکز هنرها و علوم انسانی در سبكی بيشتر یكپارچه رخ میدهند .در گردش سنجيده حجمی و زخمه بصری خطوط جهت دهنده پالن.
یك محيط دایرهای دیگر – منبعی بسيار نمودار در پروژههای اواخر دهه هشتاد -که تقریباً تصور منفی چرخش پيشين است در ساختار مشهود
است و در مرکز پالن  Uشكل موزه جای دارد .کشش یافتن ميان دو حجم که با ساماندهی خود ،یك محوریت یادمانی پابرجا را میسازد ،بحث
ارتباط باغهای پلكانی -نوعی باغ معلق کاليفرنيایی – با سالن تئاتر رو باز میشود (کاسارا .)142 .1311
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تصویر شماره  ،19هندسه پالن مجموعه ،منبع(Huxtable, Rountree and Williams 1997, 44) :

پيچيدگی و سنجش گسترده این دستکاری معمارانه ،کالسيسيزم باسيليكاهای رومی را به یاد میآورد ،همراه با بخش شرقی مجموعه
و موزه که گرفتاری ای رو به افزایش را در این پيوند شاخی شكل با مرکز ستاره گون هنر بيان میکند (کاسارا )142 .1311

تصویر شماره  ،10هندسه پالن مجموعه ،منبع(Huxtable, Rountree and Williams 1997, 45) :

دومين و بزرگترین جزء برنامه ساختمانی یعنی مرکز تاریخ فرهنگ و هنر باستان اطراف فضای گردشی نورگير داری قرارگرفته که در
کتابخانهای با گنجایش یك ميليون جلد کتاب را در خود جای داده است .اتاق بایگانی عكس و نسخ خطی و آثار دانشمندان ،اتاق گرد هم آیی
و تاالر سخنرانی به گنجایش  222نفر نيز ،حول این فضا قرار دارد (بالنز .)131 .1332

تصویر شماره  ،13نمای غربی پروژه ،منبع(Huxtable, Rountree and Williams 1997, 51) :

آب و هوای کاليفرنيای جنوبی فرصت ویژهای برای تلفيق طبيعت ،باغهای سرسبز و ساختمانها ایجاد کرده است .در تمام مراحل ،توجه
خاصی به ارتباط درونی ساختمانها با محل شده تا درک فرد را از این مكان باال ببرد .امكانات و طرح و برنامه این مرکز ،نه تنها آن را به
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مرکزی ویژه تبدیل کرده بلكه مكان خارقالعاده موسسه به دليل محيط متفكرانهاش ،آن را به فضای منحصر به فردی در قرن بيستم تبدیل
نموده است (بالنز .)131 .1332

نتیجهگیری
شاخص بودن احجام نسبت به طبيعت در عين هماهنگی با آن ،توجه به تپوگرافی ،محوریت یادمانی حجم با توجه به کاربری پروژه،
تلفيق طبيعت با بنا ،و استفاده از خطوط توپوگرافی یكی از بارزترین شاخصههای این مجموعه فاخر است .علیرغم فرم شاخص و یادمانی
مجموعه ،این فرم نه تنها تداخلی با طبيعت و بافت اطراف ندارد ،بلكه با اطراف خود هماهنگی خوب و مناسبی دارد .ریچارد مير که معماری
او به معماری سفيد مشهور است ،در این پروژه نيز به سبك خود پایبند بوده و درعينحال تالش کرده است ،عنصر اصلی طبيعت در این سایت
که همان تپوگرافی است را مورد کمترین آسيب قرار داده و حتی از آن در فرم مجموعه استفاده قرار دهد.

منابع
 -1افشار نادری .کامران“ .1391 .از کاربری تا مكان ”.معمار .4
 -2افشار نادری .کامران“ .1394 .همنشينی اضداد در معماری ایرانی ”.آبادی .91-61
 -3بالنز .ورنر .1332 .ریچارد مير :ساختن برای هنر-جزئيات .با ترجمه امير اعال اعالیی .اصفهان :طراحان هنر ،چهار حوض.
 -4بورت .ماندل .1392 .هندسه برخالها .توصيفگر طبيعت .با ترجمه محمد باقری .تهران :مجله دانشمند.
 -1خاک زند .مهدی .و امير احمد احمدی“ .1316 .نگاهی اجمالی به رویكرد ميان طبيعت و معماری ”.باغ نظر .49-31
 -6کاسارا .سيلویو .1311 .ریچارد مير .با ترجمه محمد احمدی نژاد .اصفهان :نشر خاک.
 -9لولر .رابرت .1361 .هندسه مقدس .تهران :موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی.
 -1نقره کار .عبدالحميد .و همكاران . 1314 .هویت اسالمی در معماری و شهرسازی .تهران :مرکز تحقيقات معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران ،کارفرما :وزارت مسكن و شهرسازی.
 -3نور محمدی .سوسن “ .1311 .ضرورت درک سرشت فضای معماری با استناد به رویكردهای معاصر مبتنی بر طبيعت ”.هنرهای
زیبا .11-43

10- Abel, Chiris. 2000. Architecture and Identity: Responses to Architectural and Technological Change.
London: Architectural Press.
11- Broadbent, Geoffrey, Richard Bunt, and Charle Jencks. 1980. Signs, symbols and architecture.
Chichester: Wiley.
12- Huxtable, Ad, Stephan Rountree, and Harold Williams. 1997. Making Architecture, The Getty Center.
Los Angeles: J. Paul Getty Trust; 1 edition.

43

