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چکيده
توجه بوده و میتوان گفت هیچ بنایی احداث نمیشده
از دیرباز فضاهای باز در معماری و شهرسازی ایران مورد ّ
مگر آن که ساماندهی و شکلگیری صحیح فضاهای باز آن نیز مدنظر معمار بوده است .اصول پایدار معماری گذشته
توجه به تناسبات ،وحدت میان
ایران در فضاهای باز نیز مشــاهده میشود؛ از آن جمله میتوان به احترام به طبیعتّ ،
توجه
کل و جزء ،پایداری و هماهنگی با اقلیم ،ایجاد حس مکان و هو ّیت فضایی اشــاره نمود .در این میان همیشــه ّ
خاصی به فضای باز در ط ّراحی مســکن ایرانی وجود داشته است .رعایت الگوهای بومی پر و خالی در خلق فضاهای
زندگی ایرانیان منطبق با فرهنگ همســازی با طبیعت این ملت در اقلیمهای مختلف کشور و برای قرنهای متمادی
شــیوة عملکرد معماران بوده اســت .در قرون اخیر متأسفانه با گذشــت زمان و باالخص با حضور فرهنگ بیگانه در
توجه به خلق فضاهای باز پویا و هماهنگ با زندگانی ساکنان ،به فراموشی سپرده شده
معماری مسکونی این سرزمینّ ،
و محدود شــدن چنین اماکنی به پارکینگها ،انبارها یا مسیرهای تردّ د به درون واحدهای مسکونی ،عم ً
ال بهکارگیری
فضاهای باز را به عنوان بخشی از محیط زندگی انسان ،از مجموعههای مسکونی حذف کرده است .این مقاله شامل سه
بخش میباشد .دو بخش اول در فرآیند پژوهشی کتابخانهای و با کنکاش در منابع مختلف ،ابتدا به بررسی ویژگیهای
فضاهای باز در معماری گذشــته ایران میپردازد و شکلگیری آن را در مســکن ایرانی تحلیل میکند و سپس سیر
تحول الگوی فضای پر و خالی در معماری معاصر ایران و چالشهای حادث شده در ایجاد فضاهای باز مجموعههای
ّ
ّ
مســکونی امروزی بررسی شده اســت .در بخش ســوم مؤلفان تالش کردهاند تا با بهکارگیری روش تحقیق کیفی و
براســاس شــرایط موجود و قوانین کنونی معماری و شهرسازی حاکم در کشــور ،با تدوین راهکارها و پیشنهادهای
ط ّراحی در فضاهای باز ،اصول بیانشده بخش اول در شکلگیری این اماکن را در معماری مسکونی احیا نمایند.

توجه به پیشینة معماری و شهرسازی ایران
طراحی فضاهای باز با ّ
کنکاشی در اصول ّ

 1استادیار معماری و عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان ،گرگان
 2کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات مازندران ،ساری

واژگانکليدي :فضای باز ،الگوی پر و خالی ،مسکن ایرانی ،ط ّراحی فضای باز ،معماری و شهرسازی ایران.
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مقدّ مه
از بین رفتن پیوند نزدیک مسکن با طبیعت و بیهویّتی معماری
معاصر و کمبود شدید غنای فضایی و عدم تعلّق به مکان در خانههای
معاصر ،اتفاقی اســت که به دلیل از بین رفتن جایگاه ارزشی فضای
طراحی این فضا در مجموعههای مســکونی رخ
بــاز و عدم ّ
توجه به ّ
داده اســت .در گذشته ،حیاط به عنوان قلب تپندة فضای مسکونی،
شاخصترین و یکی از دوست داشتنیترین بخشهای خانه به شمار
توجه به آن در
میرفت .حذف این عرصه از واحد مســکونی و عدم ّ
کیفیت فضایی مسکن شده
مجموعههای مسکونی ،منجر به کاهش ّ
و بنابراین پیامدهای منفی زیادی را در زمینة ســامت جســمی و
آرامــش روحی و روانی افراد و رشــد و پرورش کودکان و در نتیجه
آثار ســوء اجتماعی به همــراه دارد .از طرفی افزایش مصرف انرژی
نیز به دلیل حذف کارکرد اقلیمی فضای باز و اســتفاده تمام وقت از
فضاهای بسته از دیگر تبعات این موضوع است که منجر به آثار سوء
اقتصادی میگردد .این مقاله به دنبال راهکارهایی برای ایجاد توازن
و رابطة مطلوب بین انسان و طبیعت و ایجاد حس تعلّق و مشارکت
در مجتمعهای مســکونی و بازآفرینی مفهوم باغ ایرانی در کالبدی
جدید و در مجموع به دنبال احیای دوباره مفهوم حیاط در فضاهای
مسکونی معاصر است.
روش پژوهش
این مطالعه با اســتفاده از روش توصیفی و تحلیلی ،اطالعات و
دادههای مورد نیــاز را از طریق مطالعات کتابخانهای و مصاحبه با
طراحان فع ّال در این زمینه و تجارب شــخصی و نیز بررســیهای
ّ
میدانــی جمعآوری گردیده اســت .نتایج حاصــل از این بخش با
طراحی گردیده و هم اکنون در حال ســاخت و
نمونهای واقعی که ّ
رو به اتمام است ،مقایسه و به عنوان نتایج اجرایی بیان شده است.
در این پژوهش ســعی شده حرکت گام به گام از مباحث نظری
و تاریخی بــه جنبههای کاربردی و علمی اتفاق بیافتد و با هدایت
نتایــج نمونه اجرایی که در این مقاله ذکر شــده پروژه پردیس در
مشهد مقدس است که در ابتدای بلوار هنرستان (بین هنرستان 4
و  )6قرار دارد .فاز مطالعات این پروژه در بهار  91شروع و پس از 7
ماه ساخت پروژه آغاز گردید .این پروژه مسکونی با زیربنای 7200
مترمربع در حال ســاخت است و پیشبینی میشود فاز یک پروژه
در پاییز  93به اتمام برسد.
مبانی و مفاهیم فضای باز در معماری سنّتی ایران
مراد از فضای باز فضای میان ساختمانها ،قسمتهای خالی ،تهی
و فضاهای منفی اســت که در فرآیند معماری و شهرسازی در کنار
فضاهای بســته ،مثبت و پر ،پدیدار میگردند .از آنجا که واژههایی
نظیر فضای منفی ،تهی ،خالی و ساخته نشده دارای بار منفی است،
لذا به باور نگارندگان فضای باز شایستهترین واژه به نظر میرسد.
فضاهای باز در مقیاس خرد و عرصههای خصوصی شامل حیاطهای
مرکزی ،گودال باغچهها و مانند آن و در مقیاس کالن شامل فضاهای
شهری نظیر میدان ،کوچه و گذر ،خیابان و واشدگاه است .همچنین

به لحاظ عملکردی این فضاها شــامل فضاهای ارتباطی نظیر کوچه
و گذر ،خیابان و واشــدگاه و فضاهای تجمع و مرکزی مانند حیاط،
میدان و لرد است (احمدی.)52 :1388 ،
معماری س ّنتی ایران متشکل از ترکیب معنادار فضاهای پر و خالی
(فضاهای باز و بســته) است .در معماری ســ ّنتی ایران فضای باز و
بســته آن چنان در هم تنیده و به هم پیوستهاند که هر کدام شکل
دیگــری را تعیین میکنند و به جرأت میتوان گفت غنای معماری
ســ ّنتی مرهون فهم درست و تلفیق مناســب این دو فضا است .در
این معماری قســمتهای پر و ساخته شــده و قسمتهای ساخته
کلیت
نشــده هر دو دارای اصالت و واجد ارزش هستند و توانستهاند ّ
کیفیتی منحصر به فرد خلق کنند (پیشین:
خوانا و قابل درکی را با
ّ
 .)152در معماری و خانههای ســ ّنتی ایران فضای باز عنصر اصلی
شــکلدهنده و تعریفکننده و عامل هویّتبخش به فضاهای بسته
بوده و همواره به آن جهت میبخشیده و با همة اجزا تعاملی صحیح
داشته است.
حیاطهای مرکزی در معماری ســ ّنتی ایران بسان قلب تپندهای
تجمع ارزشها هستند .به گونهای
مرکز تمام نیروها ،رویدادها و محل ّ
کیفیات مطلوب فضایی در
که ارزشهای ســاختاری ،غنا ،هویّت و
ّ
این بخش از خانه به اوج خود میرســد .در این نوع معماری حیاط
طراحی و ســاخت و ساز نیست (تصویر
خانه قســمت به جا ماندة ّ
شــمارة  .)1در بافت بومی شهرهای ســ ّنتی نیز فضاهای باز نظیر
میدانها ،خیابانها و معابر ،فضاهایی انســانمحور بوده و با همین
ویژگــی کانونهایی برای حضــور و برای شــکلگیری هویّتهای
فرهنگی ،تعامالت اجتماعی و انســانی بودهاند و به واقع ،مرکزی را
فعالیتهای فرهنگی ،تفریحی ،فراغتی ،گردشی ،زندگی مدنی
برای ّ
و تبــادل دیدگاهها ،عقاید و دیدگاهها افــراد جامعه فراهم کردهاند.
چنین فضاهایی مؤید این مهم هســتند که سازماندهی محلّههای
شهری س ّنتی حول یک فضای باز اصلی و سازماندهی اجزای خانه
س ّنتی حول فضای باز امری تصادفی نیست و بسیار مدبّرانه ،آگاهانه
و هدفمند صورت گرفته است (پیشین.)53 :

تصویر شمارة  :1سازماندهی فضای باز ،حیاط خانه الریها در یزد،
مأخذ :نگارندگان

نقش فضای باز در معماری سنّتی ایران
مطلوبیت و غنای
فضای باز به عنــوان مؤلّفهای تأثیرگــذار در
ّ
معماری ایرانی نقش تعیینکننده و محوری داشــته است .نقش و

تأثیر فضای باز در معماری و شهرسازی س ّنتی ایران بسیار گسترده
متعددی نظیر تعامل معماری و طبیعت ،ایجاد وحدت
اســت و ابعاد
ّ
جزء و کل ،تناســبات ،خلق معماری پایــدار ،احیای مکان و حس
مکان ،حفظ و ایجاد هویّت فضایی ،ایجاد تباین فضایی ،ترکیببندی
سیالیت
شفافیت،
و سازماندهی فضایی ،پیوستگی و تداوم فضایی،
ّ
ّ
فضایی ،گشــایش فضایی ،توازن ،تعادل و بســیاری موارد دیگر به
میسر گشته
واســطة وجود فضاهای باز در این معماری و شهرسازی ّ
است .در این جا به نقشهایی که به نظر بارزتر و برجستهترند اشاره
میگردد.

تصویر شمارة  :2جهتگیری فضاهای باز و نسبت میان پر و خالی ،بخشی
از بافت تاریخی شهر بیرجند)URL1( ,

توجه به پیشینة معماری و شهرسازی ایران
طراحی فضاهای باز با ّ
کنکاشی در اصول ّ

نقش فضای باز در تعامل معماری و طبیعت
شولتز میگوید« :انســان چیزی است در میان چیزها ،او در میان
کوههــا و صخرههــا ،رودها و درختان زندگی میکنــد ،او آنها را به
کار میگیرد و باید آنها را بشناســد .انســان به عالوه با نظم کیهانی
(مســیر حرکت خورشید و چهار جهت اصلی) زندگی میکند .انسان
بــا نور زندگی میکند و خود را با آن تنظیم و همســاز میکند .او با
ضربآهنگ روز و شب ،با فصلها و در تاریخ زندگی میکند» (شولتز،
 .)235 :1388از نظر او «انســان به عنوان موجودی زیستشناختی
بخشــی از طبیعت بوده و طبیعت واقعیت عینی اســت که خارج از
آگاهی انســان وجود دارد .انسان میتواند بر طبیعت چیره شود بدون
آنکه خود را از آن جدا و منزوی سازد» (پیشین .)237 :بر همین مبنا
به جرأت میتوان گفت معمار ایرانی به راســتی در احقاق حق انسان
در جهت بهرهگیری از طبیعت و ارتباط درســت و متوازن با طبیعت
سنگ تمام گذاشته اســت .در این معماری به واسطة وجود فضاهای
باز ،انســان درک صحیحی از طبیعت و به دنبال آن درک درستی از
زمان و محیط اطراف خود دارد .در معماری ایرانی ،نور خورشید بسیار
زیبا ،انتزاعی و همچنین کنترلشــده با تأملی خاص ،هر جا که الزم
است به داخل فضاها کشانده میشود و هر جا که غیر ضروری است با
استفاده از جهتیابی و مکانیابی مناسب فضاها و پس از آن به وسیلة
آفتابشکنها ،ســایبانها و تمهیداتی از این قبیل کنترل شده است
(احمدی .)53 :1388 ،در این راســتا همجواری فضاهای باز در کنار
تودههای ساختمانی در هر بافت شهری ،به منظور کنترل نور و گرما
طراحی و اجرا شده است (تصویر شماره .)2

فضای باز و ایجاد وحدت کل و جزء
کلیت معماری کامل اســت ،اجزا نیز کامل
در معماری ســ ّنتی ّ
هستند ،به گونهای که در این معماری هر جزء فضایی هویّت خاص
خــود را دارد و هیچ فضایی به دلیل وجود قالبی کلی ،الگوی ثابت و
اصل حاکم بر کل مجموعه بیهویّت و کمرنگ نمیشود (Michell,
کلیت واحد و منســجم فضاها ،انســان به درک
 .)1995به واســطة ّ
واحدی از آنها دســت مییابد« .وقتی فضا به صورت واحد ادراک
میشــود و به زیر فضاهای تفکیک شده از هم و یا کام ً
ال مستقل از
هم تقســیمبندی و به عبارتی تکه تکه نشده باشد یکپارچه خواهد
بود» (بالمعنی و پورجعفر.)11 :1388 ،
معمار ایرانی آنجا که در خانة ســ ّنتی ،اتاقها و فضاهای جزء را
حول حیاط مرکزی ســازماندهی کرده و یا آن هنگام که خانهها را
حول یک فضای باز میدان قرار داده ،توانسته است رابطة صحیح بین
اجزای تشکیلدهندة کل و رابطة متقابل جزء و کل را استادانه درک
کند .او زمانی که تصمیم میگرفت روی هر جزء کار کند ،ابتدا رابطة
این جزء را با کل درک میکرد .حیاط مرکزی بســان نخ تســبیحی
همة دانهها را به هم میپیوندد و ارتباط بین قسمتهای مختلف را
برقرار میکند .در مقیاس وسیعتر نیز ،فضاهایی نظیر مراکز محلّهها،
میدانها و میدانچهها به عنوان گره و نقاط اتصال بسیار قوی گذرها،
کلیتی پیوســته و
معابر و شــبکههای ارتباطی را به گره میزنند و ّ
منسجم را خلق میکنند (احمدی.)55 :1388 ،
بر همین مبنا میتوان نتیجه گرفت در این معماری «فضاهای باز
از قبیل حیاطها ،میدانها و میدانچهها به مثابه عنصر ترکیبدهنده
و وحدتبخش نقش بســیار مؤثّری در ایجــاد یک کل مطلوب ایفا
میکنند که منبعث از اتحاد و توافق اجزا اســت و منجر به ترکیبی
طراح دورة
زیبا میشوند که به راستی تأییدی است بر نظریّة آلبرتی ّ
رنســانس ایتالیا که میگوید :تعریف مــن از زیبایی هماهنگی اجزا
است که با رعایت تناسب و ارتباط به گونهای با هم جور شده باشند
که دیگر افزودن بر آن یا کاســتن از آن ممکن نباشد و هر تغییری
در آن منجر به از هم پاشیدگی ترکیب و از میان رفتن وحدت شود
(توسلی.)1370 ،
هــر چند فضای باز و بســته در کنار هم معنادار میشــوند ولی
الگوبرداریهای نادرســت و بیاساس از خیابانکشیها و شبکههای
ارتباطی شــهرهای جدید ،بافتهای ســ ّنتی ما را حتّی در روستاها
دســتخوش تغییراتی ناخوشــایند کرده اســت؛ بــه گونهای که
میدانچهها و مراکز محلّههای جدیــد تبدیل به تقاطعهایی بیمعنا
شــدهاند و پسماندة اجزا و دانههای تشــکیلدهنده بافت هستند
(احمدی.)55 :1388 ،
فضای باز و تناسبات
قیاس تشــبیهی و یا شــباهت نسبی بین ســاختار بدن انسان و
معماری چه به دالیل زیباییشناختی و چه به دالیل نمادین همواره
توجه و وسوسهانگیز بوده است .در تاریخ معماری نیز کوشش
مورد ّ
برای انســانی کردن پیکرة معماری زیاد و مختلف بوده است (فون
مایس.)72 :1383 ،
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با مطالعه تناسبات در معماری تحسینبرانگیز ایران میتوان آن
توجه به این امر
را حاصل تجربه به مقیاس انســانی خواهیم یافتّ .
در فضاهــای پــر و خالی منجر به ایجاد فضاهــای مأنوس و کام ً
ال
انسانی شده است .در این معماری ،تناسباتِ در ،جدارة ساختمان،
یا مجموعهای فضاهای شــهری براســاس مقیاس انسانی در نظر
گرفته شــده اســت .آن هنگام که ناظر در برابر هر نما یا مجموعه
نماهایی در مسیر خیابان یا میدان قرار میگیرد ،از آنچه میبیند
به دریافتی میرســد که با بلندی قامت او تناســب دارد (احمدی،
( )58 :1388تصویر شمارة  .)3به عنوان مثال ،ناظر در فاصلهای دو
برابر نما با زاویة  27درجه نسبت به نما میتواند آن را کامل ببیند؛
به گونهای که میتوان به راحتی صورت اشــخاص را تشخیص داد
(توسلی ،بنیادی و مومنی .)1368

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره شـانـزدهم تابستان 1393

84

تصویر شمارة  :3تناسبات فضای باز شهری ،میدان امیرچخماق یزد
()URL2

بــه طور کلی در معماری ایرانی ابعاد کلیة فضاهای باز ،حیاط و
میدان دید بیننده متناسب
میدان و کوچهها به گونهای اســت که
ِ
با ارتفاع عناصری اســت که معمار میخواسته به ناظر نمایان کند.
در کوچهها و گذرها تناســبات ،ببیشتر پویایی مســیر را تشدید
میکند و بدنههای خالی و عاری از تزیینها نیز وسعت میدان دید
را نمیطلبد .از طرفی عواملی نظیر ساباط و تاق -تویزه نیز به این
گذرهای تنگ و باریک و گاهی بلند ،مقیاس انســانی میبخشــند
(احمدی( )56 :1388 ،تصویر شمارة .)4

تصویر شمارة  :4کوچههای بافت قدیم شهر یزد ،تناسبات ورودیها و
وجود تویزهها به گذر مقیاس انسانی میدهد ،مأخذ :احمدی56 :1388 ،

نقش فضای باز در ایجاد معماری پایدار
از محورهای اصلی مبحث توســعة پایدار و به دنبال آن معماری
توجه به خطرات تهدیدکنندة محیط زیســت اســت.
پایدار ،لزوم ّ
معمــاری پایدار با کمترین تأثیرات مخــرب بر محیط اطراف خود
توجــه به منابع طبیعی موجــود و صرفهجویی در مصرف منابع
و ّ
تجدیدناپذیــر و حفظ آن برای آیندگان گامی اساســی در جهت
رسیدن به توســعه پایدار اســت ( .)Holloway, 2011با مطالعه و
شناخت معماری کویری ایران به جرأت میتوان اذعان کرد که این
معماری نه تنها ضایعه و تخریبی را به محیط و بستر خود تحمیل
نمیکند ،بلکه به گونهای بسیار شگفتانگیز با محیط سروکار دارد.
طراحی
یکی از عوامل اصلــی در ایجاد معماری پایــدار ایرانّ ،
مناسب و هوشــیارانه فضاهای پر و خالی چه در مقیاس تک بنا و
چه در مقولة شهرســازی است .اســاس این معماری با تهی کردن
قســمتی از خاک و ایجاد بنا از همان خاک در اطراف فضای تهی
شــکل گرفته اســت .وجود فضاهای باز حیاط مرکزی و یا گودال
باغچه در دل هر تک بنا که معموالً در ســطحی پایینتر از بنا قرار
دارند ،امکانات مناســبی را برای ساخت و ساز با حداقل تخریب و
آسیبرسانی به محیط زیســت و عدم ایجاد زبالههای ساختمانی
فراهم کرده اســت (احمدی ،)56 :1388 ،لذا مالحظه میشود که
«از خاک حاصل از گودبرداری این فضاهای خالی جهت ســاخت
بناهای خشــت و گلی استفاده شده اســت» (پیرنیا و معماریان،
 .)1384چنین بهرهبــرداری از عناصر طبیعی نه فقط در معماری
کویری بلکه در معماری سایر مناطق ایران همچون مناطق «معتدل
و مرطوب» یا «سرد و کوهســتانی» نیز دیده میشود .استفاده از
این عنصر محلّی با محتوای قابل بازیافت ،در دسترس ،با طول عمر
زیاد ،قابل جابهجایی در محل و منطبق و ســازگار با اقلیم نه تنها
هیچ خللی در چرخة طبیعی محیط زیســت ایجاد نمیکند ،بلکه
میتواند الگویی برای ایجاد معماری پایدار باشد .در عین حال این
معماری پایدار دوســتدار طبیعت است و آب و گیاهان از عناصر
جدایی ناپذیر آن محسوب میشوند (تصویر شمارة .)5

تصویر شمارة  :5بهکارگیری عناصر طبیعی آب و گیاه در جهت تأمین
معماری پایدار ،حیاط خانه طباطباییها در کاشان)URL3( ،

خانههــای دارای حیاط مرکــزی در مناطق کویــری ایران به
لحاظ رفتارهای اجتماعی و فرهنگی از بهترین نمونههای معماری
پایدار این ســرزمین محسوب میشــوند« .روش زندگی در داخل
خانههای حیاط مرکزی در گذشــته بر دو اصل استوار بوده است؛
توجه
نخســت تأمین امنیت برای فضاهای زندگی خانواده ،زیرا با ّ
به وضعیت اجتماعی در گذشــته خانواده میبایست در مکانی امن
و نیز دور از مزاحمتهای اجتماعی و دور از اشــراف همســایهها
بود ،به همین دلیل در این گونه ســاختمانها حیاط مرکزی فقط
فضای باز نورگیری یا تأمینکنندة تابش خورشید نبوده بلکه فضای
زندگی نیز به شمار میآمد و مکمل فضاهای بسته ساختمانی خانه
بود» (پوردیهیمــی« .)184 :1390 ،دومین اصل در روش زندگی
در داخل خانههای حیاط مرکزی بر اساس کوچ کردن قرار داشته،
به همین دلیل نظام اســتقرار فضاهای بسته در پیرامون حیاط بر
اساس زمان استفاده از آنها طی سال بوده است» (پیشین)185 :

تصویر شمارة  :6بافت متراکم بیرجند و خانههایی با حیاط مرکزی
هماهنگ با اقلیم کویری منطقه ،مأخذGoogleEarth :

فضاهای باز نظیر حیاطها و گودال باغچهها در این اقلیم به واقع
مانند عنصری هوشــمند در مقابل سرما ،گرما ،رطوبت و باد عمل
میکنند .سایر فضاهای باز و خالی مانند مسیرهای ارتباطی کوچهها
و گذرها بسان شریانهای تنفســی با نظم ارگانیک و غیرهندسی
خود عالوه بر محفوظ نگه داشتن مسیر عبوری از بادهای مزاحم ،با
ایجاد سایه به لحاظ تناسبات کشیده و باریک خود و با کمکگیری
از عناصری مانند ســاباط عالوه بر ایجاد توالی ،ریتم و محصوریّت
ســایة مطلوبی را به عابران هدیــه میدهد (احمدی.)57 :1388 ،
نمونههــای جهتگیری اقلیمی معابــر و فضاهای باز در بافت اکثر
شــهرهای مناطق گرم و گرم و مرطوب ایران مشــاهده میشــود
(تصویر شمارة .)7

تصویر  :7جهتگیری بافت و فضاهای باز به منظور تأمین سایه در اقلیم
کویری ،بافت تاریخی متراکم شهر یزد ،مأخذ :سازمان نقشهبرداری کشور

توجه به پیشینة معماری و شهرسازی ایران
طراحی فضاهای باز با ّ
کنکاشی در اصول ّ

نقش فضای باز در حل مسائل اقلیمی
«از دیرباز ،معماران ســ ّنتی کوشــیدهاند در کنــار بهکارگیری
روشهای غیرفعال جهت تأمین آسایش فضاهای داخلی ،در محیط
طراحی
بیرونی نیز با افزایش ســرمایش تبخیری ،ایجاد ســایه و ّ
فضاهای نیمه باز ،شــرایط آسایش را به وجود آورند .وجود حوض
آب در حیاط خانههای مناطق کویری ،اســتفاده از پوشش درختی
خزانپذیر ،تعبیــه ایوانها و ایجاد گــودال باغچهها از جمله این
روشها هستند» (غفوری ،یاسایی و کاملی.)140 :1390 ،
فضاهــای بــاز و خالی (به طــور مثال حیاط مرکــزی) در این
معماری عالوه بر منفعتهای زیســت محیطی که در حین ساخت
بنا ایجاد میکند ،پس از احــداث بنا عنصری مهم و تأثیرگذار در
ایجــاد معماری همســاز با اقلیم با اســتفاده از انرژیهای طبیعی
نظیر خورشــید ،باد و  ...و مصرف حداقل انرژیهای فسیلی است
(احمدی.)57 :1388 ،
مکانیابــی و جهتگیری فضاهای باز همواره به گونهای اســت
که ســاکنان در فصــل گرم در برابر گرما حفظ شــوند و در فصل
ســرد بیشترین بهره را از انرژی الیزال خورشیدی ببرند .استفاده
مشــجر و معطوف نمودن فضاهای زندگی به
از حیاطهای داخلی
ّ
این حیاطها یکی از عمدهترین مشخّ صات معماری در مناطق گرم
و خشک اســت .حیاطهای داخلی دارای درخت ،حوض و سطوح
گیاهکاری شــده یکی از مؤثّرترین عوامل ایجاد رطوبت هستند که
اهمیــت فراوانی دارد .اتاقهــا که فقط به این
در مناطق خشــک ّ
حیاطها باز میشــوند در برابر باد و طوفان شن حفاظت میشوند
(کســمایی .)89 :1363 ،حیاطهای مرکزی با جهتگیری مناسب
نسبت به گردش خورشید به شکل مستطیل کشیده نقش اساسی
را در ایجــاد معماری اقلیمی ایفا میکنند (تصویر شــمارة  .)6در
زمستان ،حوض آب در وســط این حیاطها با ابعاد حداکثر انرژی
خورشید را در خود ذخیره میکند (اسدپور.)72 :1385 ،
جدارههای خشــت و گلی فضاها در مجاورت حیاط در طول روز

گرمای خورشــید را در خود ذخیره میکنند و را در طول شب به
ظرفیت
محیط پس میدهند؛ زیرا مصالح خشــت و گلــی دارای
ّ
خاصیت انباشــت گرما و هدایت تدریجی
حرارتی باال و همچنین
ّ
آن هستند .بدین ترتیب ،امکان استفاده از انرژی مطبوع خورشید
حتّی در شــبهای زمستان فراهم میشود .در تابستان جدارههای
مجاور حیاط با ضخامت زیاد مانع نفوذ گرما میشــوند و آن را در
روز به محیط پس میدهند (طاهباز.)86 :1374 ،
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فضای باز و حس مکان
مکانیابی یکــی از فرایندهای ادراکی اســت .به کمک مکانیابی
دستگاه ادراکی میتواند جایگاه اشیا و محرکها را در جهان سهبعدی
تشخیص دهد« .انسان برای تحصیل پایگاه وجود باید بتواند خودش
را جهتیابی کند .او میباید بداند کجاست و همچنین میباید خود را
با محیط این همانسازی کند .لینچ مفاهیم گره راه و محله را نشانگر
ساختارهای فضایی پایهای میداند که موضوع جهتیابی انساناند که
دریافتهای متقابل این عوامل یک تصور محیطی میســازد .او بیان
میدارد که یک تصور محیطی خوب به دارنده آن درکی مهم از امنیت
احساسی میبخشد» (شولتز.)34 :1388 ،
هر فرهنگی نظامهایی از جهتیابی را بســط داده اســت؛ یعنی
ساختارهای فضایی که بسط تص ّور محیطی خوب را آسان میسازد؛
جایی که این نظام ضعیف اســت تصویرســازی مشکل میگردد و
امنیت
انســان احساس گمشدگی میکند که آشکارا مقابل احساس ّ
است (پیشین.)35 :
مکانهــای مختلف بیانگــر مفاهیم و درک متفــاوت برای افراد
گوناگوناند .موضوع این اســت که ســاختمانها و اجزای شهر را به
طریقی کنار هم قرار دهیم که آسان فهمیده شوند (تیبالدز:1992 ،
 .)63در معماری س ّنتی ،ساختمانها و اجزای شهری به طریقی کنار
هم قرار گرفتهاند که به آســانی فهمیده میشــوند و لذا محیطهای
شهری مناسب و قابل درک پدید آوردهاند.
در این معمــاری فضاهای باز حیاط ،کوچه و میدان به گونهای با
فضاهای پر ترکیب شــدهاند که انســان درک درستی از مکان دارد
و همواره پاسخ روشنی به ســؤال کجایی دارد .فضاهای باز و خالی
کوچهها در این معماری به صورت معنادار و هدفدار ســازماندهی
شــدهاند ،به گونهای که در مســیرهای دسترســی بــدون نیاز به
تابلو راهنمــا ،فلشهای هدایتکننده و تابلو اعالنات انســان بدون
سردرگمی هدایت میشود .آنجا که معمار ایرانی خواستة انسان را
اهمیت و خاص هدایت کند با اســتفاده از جهتگیری
به فضایی با ّ
مناســب ،تغییر تناسبات ،هندســه ،ریتم ،تغییر مصالح ،استفاده از
نشانههای شهری و سلســله مراتب دسترسی و  ...فرد را آماده و به
نقطه دلخواه هدایت میکند ،در نتیجه انسان در این معماری درک
درستی از مکان و حتّی زمان دارد (احمدی.)57 :1388 ،
نقش فضای باز در حفظ هو ّیت فرهنگی
هویّــت فضا ،برآینــد هویّتهای عملکردی ،کالبــدی ،محیطی،
فرهنگــی و معنایی آن اســت .هویّت فرهنگــی آن بخش از فضا و
ویژگیهایــی اعم از ویژگیهای کالبدی یــا معنایی یا عملکردی را
شــامل میشود که مردم احســاس «این همانی» با آن ویژگیها و
(در نتیجــه با) آن فضــا نموده و ضمن درک هویّــت فضا ،آن را با
هویّت خویش هماهنگ و همراه یابند .هویّت محیطی با موضوعاتی
همچون هماهنگی با محیط طبیعــی ،بهرهگیری از مصالح بومی و
عناصر طبیعی مشــخّ ص مرتبط است .این در حالی است که هویّت
معنایــی ،هم خاطرههای جمعی و تاریخی تمدن یا ملّتی را جلوهگر
مینماید و هم این که فرمها و اشــکال آن یادآور معانی و مفاهیمی

هســتند که توســط مردم تا حدی درک میشوند و بیگانگان یا آن
را درک نمیکننــد یا این کــه آن را با معانی مورد نظر خود متمایز
مییابند (تقیزاده.)17 :1385 ،
جامعة ســ ّنتی ایران درون نظامی معنوی میزیســته و معماری
ســ ّنتی از آفریدههای آن است .این معماری برآیند نظام اجتماعی و
تجســم کالبدی فرهنگ حاکم بر آن جامعه است .در جامعة س ّنتی
ّ
ایرانی به ویــژه مناطق کویری زندگی خانوادگی به صورت دســته
جمعی و حول حیاط باز مرکزی بوده و همبســتگی افراد به یکدیگر
بناهایــی را پدیــد آورده که زندگی چند خانــوار را در خانه ممکن
ســاخته است و حتّی در مقیاس شــهری گاهی یک محله و یا یک
کوچه به یک خانواده و قوم خاص اختصاص داشته است؛ مانند محله
عربها ،دربند گرجیها ،قزاقمحلّه.
این معماری ،هماهنگ با اعتقادات مذهبی و اخالقی مردم جامعه
است .اصوالً در ســاماندهی اندامهای گوناگون ساختمان و به ويژه
خانههای ســ ّنتی ،باورهای مردم بسیار کارســاز بوده است .یکی از
باورهای مردم ایران ارزش نهادن به زندگی شــخصی و حرکت آن و
نیــز ع ّزت نفس ایرانیان بوده که این امر به گونهای معماری ایران را
درونگرا ساخته است (پیرنیا.)1384 ،
در این معماری سازماندهی فضاهای باز ،بسته و نحوة دسترسی
و ورود به فضاها به گونهای اســت که ورود به خانه به عنوان حریم
خصوصی و مکان مقدس با حرمت خاص همواره با سلســله مراتب
و فیلترهایی نظیر هشــتی ،ورودی ،داالن و ایجاد چرخش در مسیر
ورود شــکل گرفته است (تصویر شــمارة  .)8حیاط مرکزی خانهها
اغلــب دارای دو حیــاط اندرونی و حیاط بیرونی اســت که حیاط
اندرونــی در عرصــة خصوصی و حیاط بیرونــی در ارتباط با عرصة
عمومی عمل میکند .در مقیاس شــهری نیز شــکلگیری فضاهای
باز و سلســله مراتب دسترسی از فضاهای عمومی میدان به خیابان،
کوچه یا دربند و در نهایت خانه بیانگر عرصهبندی حریم خصوصی و
عمومی است .دربندها به عنوان نوعی گذر و کوچة خصوصی ،فامیلی
و خانوادگی در مســیرهای دسترســی نمونة روشــنی از این مثال
توجه به سلسله مراتب دسترسی
هستند .دربندها گواه روشــنی از ّ
حتّی در مقیاس فضاهای باز و نیمباز شهری هستند.

تصویر شمارة  :8پالن همکف خانه بروجردیها و موقعیت ورودی ،هشتی،
داالن و در کل حریم خصوصی و تفکیک آن از فضای عمومی)URL4( ,

در شهرسازی س ّنتی ،ســازماندهی فضاهای عمومی نظیر بازار،
مســجد ،حســینیه ،آب انبار و مدرســه همواره اطراف فضای باز و
عمومی میدانهــا و یا میدانچهها بوده و مکانیابی فضاهای عمومی
شــهری و فضاهای خصوصی در جهت حفظ هویّت فرهنگی جامعه
و با احترام به عقاید دینی شــکل گرفته اســت .مرکز محله یعقوبی

یزد یکی از هزاران نمونه است که ترکیب پر و خالی آن و همچنین
عناصر عمومی شــهر نظیر میدانچه ،حسینیه ،مسجد ،بازارچه ،آب
انبــار ،حمام در آن نمایان اســت .محصور بودن فضای شــهری ،و
توجه به مقیاس انسانی احساس
تفکیک عرصة عمومی و خصوصی و ّ
کیفیت
امنیــت و رضایت را ایجاد کرده اســت .غنا ،نظم ارگانیک و ّ
ّ
فضایی در مجموعه قابل تحسین است (تصویر شمارة .)9

تصویر شمارة  :9تعریف فضای باز در بافت شهری ،محله یعقوبی یزد،
مأخذ :احمدی1388 ،

جایگاه فضا در مسکن ایرانی
فضــا یکی از صریــح ترین نماد های وجود اســت  .ازلی ،نافذ ،و
در جهان شناســی اســامی (مکان) روح جهانی اســت( .اردالن و
بختیاری )41 :1390 ،فضا به عنوان مادة جوهری معماری و هویّت
عملکرد آن مطرح اســت .تعریف فضا در معماری ایران بر اســاس
میزان پوشــیدگی آن صورت گرفته است .بیشک میزان پوشیدگی
یا درجة محصوریّت به چگونگی حضور سقف ،کف و دیوارها مربوط
میشــود .بر این اســاس ،در تمامی بناها و شهرهای ایرانی پیش از
اســام و عصر اسالمی سه گونه فضا در اشکال و ابعاد مختلف مورد
اســتفاده قرار میگرفت .در یک دید کلی این ســه نوع فضا شامل
فضاهای باز ،فضاهای نیمه باز (پوشــیده) و فضاهای بسته است که
همواره با هم شــکل میگرفتند و به صورت توأمان نزد اقوام ایرانی
مطرح بودند .الگــوی نوعی اتاق ،ایوان ،حیاط بــه ترتیب مصادیق
فضاهای بسته ،نیمه باز و باز هستند( .رحمانی ،نورایی و شکرفروش،
 )63 :1390در معمــاری ایران «هر جــزء فضا امکان ترکیب با یک
یا چند جزء فضای دیگر را برا تبدیل شــدن بــه یک فضای تواناتر
داراســت .فضاهای بسته ،پوشــیده یا باز در کنار هم و در ترکیب با
هم بسط فضایی یکدیگر محسوب میشوند( ».حائری)142 :1388 ،
در میان این ســه فضا ،فضای باز در فرهنگ ایرانی ـ اســامی ،و
بــه تبع آن در معماری ســ ّنتی ایران ،جایگاه ویژهای داشــته و در
عناصر مختلفی نمود یافته اســت .باغ ،حیاط (حیاط مرکزی ،حیاط
اندرونی ،حیاط بیرونی) ،حیاط نارنجستان ،گودال باغچه ،سرابستان،
پاستو ،مهتابی یا بهارخواب و حتی بام ،برخی از این نمودها هستند.
مکمل فضای زندگی
در معماری ســ ّنتی ایران ،فضای باز به عنوان ّ
در بخش سرپوشیده محسوب میشد و هماهنگی خاصی را در فضا
پدید میآورد .به عالوه ،حضور فضای باز در مسکن ،عرصة دیگری را
نیز میطلبید تا رابطة بین فضای باز و بسته را بهبود بخشد .بنابراین
فضاهای نیمه باز نیز به عنوان یکی از عناصر اصلی مســکن س ّنتی
ایران مطرح شــدند .احداث ایوان در خانههای ایرانی در گذشته از
ملزومات هر خانهای محســوب میشد .طارمه ،سرداب و حوضخانه
نیز برخی دیگر از فضاهای نیمه باز هستند.

توجه به پیشینة معماری و شهرسازی ایران
طراحی فضاهای باز با ّ
کنکاشی در اصول ّ

جمعبندی احکام اولیه درخصوص فضای باز
چنان که ذکر شد ،در معماری ســ ّنتی ایران فضای باز عنصری
طراحی بوده
از پیش تص ّور شــده و در بســیاری موارد ایدة اصلــی ّ
است .فضاهای باز که همان فضاهای ساخته نشده مابین فضاهاست
حلقهای گم شده در معماری امروز هستند ،در حالی که در گذشته
نقش اصلی را در معماری و شهرسازی بازی میکردهاند .لذا شناخت
و آگاهی نسبت به این مهم میتواند راهکارها و الگوهایی را در جهت
بهبود و رفع بحرانهای معاصر معماری و شهرســازی ارائه دهد؛ در
زیر برخی از موارد مهم اشاره میگردد:
* نگرانــی در مــورد تک بناها بــه صورت منفرد نابهجاســت و
طراحی باید کل مکان ،پر و خالی را
نمیتواند راهگشا باشد ،لذا ّ
توأمان در نظر بگیرد.
طراحی فضای باز و بســته باید در خانهها و شــهرهای امروز
* ّ
طراحی شــهری و هم
مورد بازنگری قرار گیرد و این مقوله هم ّ
طراحی مســکن را در بر
طراحــی منظر و هم در مقیاس خرد ّ
ّ
میگیرد.
* آنچه از روزگاران کهن و به طور ســ ّنتی در هنر ساخت بناها
توجه به خود بناها نبوده ،بلکه به فضاهای باز
مرسوم بوده ،تنها ّ
نیز پرداخته شده است .این امر باید هنوز در نظر باشد.
* محیطهای ســ ّنتی بر فضای بین ســاختمانها تأکید دارند و
معموالً حاصل آنهــا یک کل جذاب و ارگانیک همراه با تن ّوع
توجه به
مفیدی از مناطق مناســب و با مقیاس انســانی استّ .
این امر مهم میتواند شهرســازی معاصــر را از زوال ،ویرانی و
بیهویّتی نجات بخشد.
* طرحهای ســاختمانی جدید به عنوان فضــای پر ،باید ارتباط
روشن و مثبتی با تیپولوژی معماری بومی داشته باشند ،آنها
باید به عنوان جزئــی از کل ،در تعامل با طبیعت ،فضای باز و
طراحی شوند.
همساز با آن ّ
طراحــی فضای میادیــن و خیابانها بایــد خلق فضاهای
* در ّ

انســانمحور و مقیاس انسانی مدنظر باشــد .فضای باز تبل ّور
جمعی ســاکنان و مکانی برای تعامالت انســانی است و باید
پاسخگوی نیاز زندگی اجتماعی و جمعی آنها باشد.
* معماران امــروز باید به درک روشــنی از فضاهای باز و خالی
برسند و آنها را در کنار و همارزش با فضاهای بسته بپندارند،
طراحی حیاط خانــه را در اولویّتی
به نحــوی که مکانیابی و ّ
طراحی فضای بسته خانه قرار دهند.
همارزش با ّ
طراحی فضای باز و بســته در پالن
طراحی معماریّ ،
* در فرایند ّ
توجه بــه مالحظات اقلیمی،
و حجــم کلی ســاختمان باید با ّ
مقررات یکسان و
فرهنگی و عملکردی صورت گیرد .بیشــک ّ
مشــابه در تعیین محلّههای قرارگیری فضای باز حیاط که در
معماری امروز مبنای تعیین مکانیابی و حتّی مساحت حیاط
است ،ما را به نقطه روشنی نمیبرد.
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حیاط به عنوان فضای باز در مســکن ،در فرهنگ دهخدا به معنی
محوطه و هر جای دیواربست و سرای و خانه آمده است .واژههای دیگری
مثل ساخت ،صحن ،میانسرا ،صحنسرای نیز به همین معنی هستند.
در مســکن س ّنتی ایرانی ،حیاط به عنوان قلب تپندة فضای مسکونی،
تجمع
شاخصترین و دوستداشتنیترین بخش خانه به شمار میرفتّ .
افراد خانواده ،برگزاری مراســ م مختلف ،خواب شــبانه افراد به ویژه در
مناطق کویری ،انجام فعالیتهای روزانه زنان ،بازی کودکان ،صرف غذا و
دیگر کارها برخی از کارکردهای فضاهای باز و نیمه باز در زندگی س ّنتی
بوده اســت .حتّی برخی از خانههای س ّنتی که مالکان آنها متم ّوالن
جامعــه بودند ،به جای یک حیاط دارای دو یــا چند حیاط اندرونی و
بیرونی بودند .خانة طباطباییها و خانة عامریها در کاشان نمونههایی
از این خانهها هســتند( .رحمانی و دیگران« )63 :1390 ،در دورههای
گذشته ،حیاط به عنوان انعطافپذیرترین جزو معماری پاسخگرا کارکرد
ویژهای در ســاختمان ایفا میکرد که توجه به موضوعهای فرهنگی و
اجتماعی ،اقلیمی و محیطــی و کالبدی از مهمترین نقشهای حیاط
محسوب میشدند( ».مهدوینژاد ،منصورپور و هادیانپور)43 :1393 ،
برخی از کارکردهای مهم حیاط در مســکن ایرانی به شرح زیر است:
(رحمانی ،نورایی و شکرفروش)63 :1390 ،
محرمیت و حفاظت از زنان،
 .1ایجاد
ّ
 .2کارکرد اقلیمی و ایجاد یک خُ رد اقلیم مناسب،
محرمیت،
 .3ایجاد منظر و چشمانداز طبیعی بدون حذف
ّ
 .4ارتباط بصری و فیزیکی داخل و خارج و در نتیجه تقویت اصل
سیالیت،
شفافیت و
ّ
ّ
 .5حضور طبیعت در خانه،
 .6عرصــة زندگی خانوادگــی و ایجاد حریمی امــن و آرام برای
آسایش خانواده،
 .7کاهش آلودگی صوتی،
 .8وحدتدهنده و سازماندهندة فضاهای مختلف داخل خانه.
نفوذپذیری باالی بصری و حرکتی ،گوناگونی و تن ّوع ،تناســبات
کیفیات فضایی این عنصر مهم
بصری ،غنای حســی و رنگ تعلّق از
ّ
تلقی میشــود .میتوان گفت حیاط مرکزی در معماری گذشــته
تمامی معیارهای محیط کارآمد و پاسخده را داشته است.
کیفیت
حذف این عرصه از داخل واحد مسکونی ،منجر به کاهش
ّ
فضایی مسکن میشود و پیامدهای منفی زیادی را در زمینة سالمت
جســمی و آرامش روحی و روانی افراد و رشــد و پرورش کودکان و
در نتیجه آثار ســوء اجتماعی به همراه دارد .افزایش مصرف انرژی
نیز به دلیل حذف کارکرد اقلیمی فضای باز و اســتفاده تمام وقت از
فضاهای بسته از دیگر تبعات این موضوع است که منجر به آثار سوء
اقتصادی میگردد.
الگوی پر و خالی مسکن در دورة قاجار
در دورة قاجار ( 1175-1304هجری شمسی) تح ّوالت اجتماعی
متعــددی در جامعــة ایرانی صورت گرفت کــه زمینههای تضعیف
ّ
هنرهــای بومی و گســترش هنرها و اندیشــههای غربی را بیش از
پیش فراهم آورد .تأثیراتی که در دورة قاجار از معماری اروپا و غرب
گرفته شد ،بیشتر در فرم معماری و عناصر تزیینی است و کماکان

موقعیت اقلیمی و جغرافیایی
توجه به
در این دوره ،رعایت
کیفیت و ّ
ّ
ّ
توجه به آب و هوا و مصالح ساختمانی -که از اصول معماری ایران
با ّ
توجه معماران بود.
است -مورد ّ
با گذشــت زمان و حضــور بیشتر معماران اروپایــی در ایران و
افزایش تســلّط فکری غربگرایانه بر معماری کشور و فاصله گرفتن
از معماری ســ ّنتی ،کار بدانجا کشید که تخریب بناهای گذشته و
توسعة شهری عملی پســندیده و تجددگرایانه تلقّی شد؛ به طوری
که در اواخر این دوره ســاختمانهایی کام ً
ال به ظاهر فرنگی ساخته
شــد که هیچ گونه نمادی از معماری ســ ّنتی ایــران در آن دیده
نمیشــود ،ولی این تأثیر در بناهای بــزرگ و کاخ ها بیشتر نمود
داشــت و معماری غربی هنوز به بناهای مســکونی راه پیدا نکرده
بــود .بنابراین الگوهای غالب معماری مســکونی در این دوره هنوز
توجه به بوم و شرایط فرهنگی و اقلیمی شکل
طبق روال گذشــته با ّ
میگرفت و از تن ّوع بینظیری برخوردار بود (پیشین.)63 :
در ایــن دوره همچنان «نفوذ دین در اعتقــادات و باورهای مردم
بســیار عمیق بوده و در معماری دورة صفویه و قاجاریه نیز اعتقادات
دینی تأثیر بســیاری داشته اســت .این رویه در بیشتر موارد سبب
معمــاری همخوان بــا اقلیم نیز شــده که حیاط محصور شــده از
عمدهترین نشــانههای این همخوانی است .این فضا بستری از آرامش
را برای خانواده با توجه به مسائل اقلیمی و فرهنگی ایجاد مینمود».
(مهدوینــژاد ،منصورپــور و هادیانپــور )39 :1393 ،اقلیم ،یکی از
تأثیرگذارترین عوامل در میزان و نوع پر و خالی مســکن بوده است.
شــرایط ســخت آب و هوایی در مناطق سرد و مناطق گرم و خشک
کویری کشور ،گونهشناسی درونگرا را به عنوان غالبترین گونه شکل
داده است (تصویر شمارة  .)10در حالی که در اقلیم معتدل و مرطوب،
گونهشناســی برونگرا و در اقلیم گرم و مرطوب ،گونة نیمه درونگرا
مشاهده میشود .نسبت سطح پر و خالی نیز تحت تأثیر همین عامل
در اقلیمهای مختلف متفاوت اســت (هرچند در مورد آن نمیتوان به
صورت کام ً
ال قطعی نظر داد)؛ به عنوان مثال ،در اقلیم سرد ،به منظور
کاهش تبــادل حرارتی با محیط خارج ،معموالً حیاطها کوچک و در
اقلیم گرم و خشــک حیاطهای مرکزی بزرگتر از اقلیم سرد ساخته
میشد .به هرحال میتوان گفت در هر دو اقلیم سرد و گرم و خشک
معموالً فضای بســته نسبت به فضای باز از نظر وسعت و بالعکس در
اقلیم معتدل به دلیل رطوبت زیاد نسبت فضای باز به بسته غالب بوده
است (رحمانی ،نورایی و شکرفروش.)64 :1390 ،

تصویر شمارة  :10نقشه وضعیت موجود الگوی پر و خالی خانههای وثوقالدوله
و گلشن یزد (دوره قاجار) ،مأخذ :رحمانی ،نورایی و شکرفروش1390 ،

تصویر شمارة  :11نقشه وضعیت موجود الگوی پر و خالی خانه نجفی بابل و
خانه تقوی گرگان (دوره قاجار) ،مأخذ :رحمانی ،نورایی و شکرفروش1390 ،

تصویر شمارة  :12نقشه وضعیت موجود الگوی پر و خالی خانههای یزد
(دوره قاجار) ،مأخذ :رحمانی ،نورایی و شکرفروش1390 ،

الگوی پر و خالی مسکن در دوره پهلوی
با آغاز دورة پهلوی ( 1299-1357هجری شمسی) کمکم سبک
معماری غربی به بناهای مســکونی راه پیداکرد .از طرفی با تأسیس
اولین واحد آموزش آکادمیک معماری در ایران« ،دانشکده هنرهای
زیبای تهران» توســط آندره گدار معمار اروپایی به تقلید از دانشگاه
بوزار فرانســه ،و قرار دادن سرفصل دروس آموزشی معماری اروپا بر
پایة معماری کهــن یونان و روم و فنآوری جدید اروپایی ،با حضور
استادان غیرایرانی ،معماری ایران از هویّت خود فاصله گرفت.
در بناهای مسکونی نیز معماری درونگرای ایرانی (که در آن فضا

توجه به پیشینة معماری و شهرسازی ایران
طراحی فضاهای باز با ّ
کنکاشی در اصول ّ

معماری پیشمدرن ایران را میتوان ترکیبی از چندین مؤلّفه چون
توجه به اقلیم و معناگرایی دانســت .این خصلت
اعتقــادات و باورهاّ ،
چند بعدی بودن معماری س ّنتی آن را از معماری غیر س ّنتی (مدرن)
متمایز و گاه برتر مینماید .در تصویر شمارة  11پالنهایی از معماری
شــمال کشــور (گرگان و بابل) در دورة قاجار مشــاهده میشود که
معماران ایرانی با ســاماندهی اندامهای ساختمان در گرداگرد یک یا
چند میانسرا ،ساختمان را از جهان بیرون جدا میکردند .همان طور
که در این نمونهها دیده میشــود ،حیاط ،قلب خانه و کانون فضایی
آن اســت .حتّی در گونههای برونگرای گــرگان و آمل نیز مرکزیّت
اجتماعی و کالبدی حیاط وجود دارد .تصویر شــمارة  12نمونههای
موجود از الگوی پر و خالی در خانههای یزد را نشــان میدهد .در هر
یک از این الگوها که با شــرایط اقلیمــی و فرهنگی یزد انطباق دارد،
محرمیت و مرکزیت آن کام ً
ال مشــخص اســت.
درونگرایی حیاط و
ّ
(پیشــین« .)64 :الزم به ذکر است در نمونههای برونگرا هم با ساخت
دیوارهای پیرامون فضای باز عم ً
ال حریم در آنها رعایت شده است».
(قاسمی سیچانی و معماریان)89 :1389 ،

عنصر مثبتی است که به مدد هندسه و ریاضیات سلسلهای از احجام
منفی پیرامون خود ایجاد میشود) ،با الگوی «حیاط مرکزی» ،جای
خود را به معماری برونگرای غربی (که در آن ،شــیء عینی عنصر
مثبت اســت و نه فضا) با تیپ «خیاباننشین»داد .در این معماری،
حیاط تنها برای ایجاد منظر سبز ،ورود نور و هوای مناسب به درون
خانه استفاده میشــود و دیگر فضای باز با فضاهای داخلی تعاملی
ندارند( .رحمانی ،نورایی و شــکرفروش« )64 :1390 ،در این دوره
چنانچه ظاهر بناها ،بعضاً توانست عناصر گذشته معماری را به خود
بگیرد ولی داخل بناها نتوانســت روابط فضایی پیشــین را در خود
جــای دهد .در این میان پلههــا و راهروها از اهمیتی باال در تنظیم
روابط و عملکرد فضاهای داخلی برخوردار شدند و عناصر دیگر نظیر
آب ،آبنما ،باغچه و گیاه به بیرون ســاختمان کشــانده شــدند... .
[این پدیده] باعث گردید کارکرد بناهای ســنتی را که با قرارگیری
یک حیاط مرکزی در وســط به شکل شعاعی عمل میکرد به پالنی
تبدیل نماید که فعالیتهایش توسط راهروها و به شکل خطی صورت
بگیرد( ».کیانی)236 :1383 ،
اگر معماری معاصر ایران در دورة قاجاریّه نخستین تغییرات را در
عناصر تزیینی به خود گرفت و گامهای این تأثیرپذیری را به آرامی
و با تلفیقی متناسب برداشــت ،این تغییر کمترین تأثیر را در پالن
و نقشــة معماری آن داشت .اما در دورة پهلوی شدیدترین تغییرات
در حوزة پالن بنا صــورت گرفت .در این دوره ،پالنها عیناً و بدون
تطبیــق محلّی و فرهنگی وارد حوزة معماری ایران گردید و رشــد
این پدیده بیشتر در حوزة آموزشــی نظیر مدارس و دانشــگاهها و
شهربانی صورت پذیرفت.
از بارزتریــن ویژگیهــای معمــاری ایــن دوره ،برونگرایی در
پالنهاســت .این ویژگی بر دیگر عناصر معمــاری ایران و پیدایش
مــواردی جدید در حوزة معماری و شهرســازی نظیــر خیابانها،
کوچهها ،پنجرههــا ،نماها و به عبارتی فضاهای تــازه و نوین تأثیر
گذاشــت( .رحمانی ،نورایی و شکرفروش« )64 :1390 ،این نهضت
نمایشی عالوه بر اینکه فضاهای بیرونی را فعالتر ،زندهتر ،شلوغتر و
متنوعتر ساخت به سرعت در بافت شهری و حوزه مسکونی نیز وارد
شد( ».کیانی)235 :1383 ،
«غربگرایی بر ساختمانســازیها به خصوص بناهای مسکونی،
اثر مستقیم گذارد تا جایی که اصل طراحی و محرمیتهای فضاهای
بیرونــی و اندرونی ،طرحهای ترکیســازی ،ورکرســی و طرحهای
اتاقســازی در اطراف حیاط دســتخوش فراموشــی و جایگزین
آن مالکهای غربپســندانه شد( ».زمرشــیدی )6 :1390 ،ظهور
پدیدة برونگرایی در مقابل مهمترین صفت معماری گذشــته یعنی
درونگرایی ،اصلیترین عامل محتوایی بود که باعث تغییرات شکلی
در معماری این دوره گردید .احداث خیابان و خیابانکشی به شیوة
اروپایــی قرن نوزدهم در مقیاس وســیع ،و ظهــور پدیدة معماری
خیابانی ،شــکلگیری بالکن و پدیده بالکنسازی در نمای خیابانها
و چرخش جهت پنجرههــا از درون به بیرون همگی تأییدی بر این
موضوع هســتند .احداث خیابانهای سراســری و شبکة شطرنجی،
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مالکیتی منظم
بافت شهری س ّنتی را دچار دگرگونی کرد و قطعات
ّ
و مســتطیل شکل به وجود آورد .با این تغییرات ،به دوران معماری
درونگرا با حیاط مرکزی پایان داده شــد و معماران به الگوی تک
بناهــای جدیــد روی آوردند .در این الگو ،فضای باز ســاختمان در
قســمت جنوبی در حد فاصل بین بنا با معبــر یا بنا با ملک مجاور
قرارگرفت.
در اواخــر دورة پهلوی ،با پیشــرفت فنآوری ســاخت و امکان
استفاده از فلز و شیشه در ساختمانسازی ،حداقل چهرهسازیهای
معماری ایرانی نیز از بین رفت و بر اشکوبنشینی در ساختمانهای
چند طبقه ،به تقلید از غرب ،تبلیغات بســیار شــد .پس از تدوین و
تصویب قانون تملک آپارتمانها در ســال  1343نخستین مجموعة
بلندمرتبهســازی در تهران مجموعه بهجتآباد بود که در سالهای
 1343-49ساخته شد .حدود  80درصد از ساختمانهای بلندمرتبه
مؤسســهها و افراد خارجی ساختند
در ســالهای پیش از انقالب را ّ
یا در ساخت آنها دخالت داشتند .میتوان گفت معماری ایرانی در
ایــن دوره تحت تأثیر معماری مدرن بــه جای «تغییر»« ،تعویض»
شد و این آغاز شکافی بود که تا به امروز معماری ایران را به چالش
کشیده است (رحمانی ،نورایی و شکرفروش.)65 :1390 ،

شماره شـانـزدهم تابستان 1393
تصویر شمارة  :13نقشة بررسی الگوی پر و خالی مسکن ،خانة احمدزاده
(دورة پهلوی) ،مأخذ :رحمانی ،نورایی و شکرفروش1390 ،
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تحول الگوی پر و خالی در مسکن
تحلیل و جمعبندی سیر ّ
معاصر ایرانی تا زمان حاضر
معمــاری معاصر ایــران در دورة قاجار نخســتین تغییرات را در
عناصر تزیینی بــه خود گرفت و گام ایــن تأثیرپذیری را به آرامی
و با تلفیقی مناســب برداشت .این تغییر کمترین تأثیر را در پالن و
نقشة معماری آن داشت .بنابراین الگوی غالب معماری مسکونی این
دوره ،هنوز طبق روال گذشته درونگرا و با رعایت نکات فرهنگی و
اقلیمی در جامعه شــکل میگیرد .در بعضی موارد ،خانههایی که در
اقلیم مرطوب ساخته میشــدند و یا برخی کوشکهای درون باغی
دورة قاجار با الگوی برونگرا ســاختهشــدند که در آن نیز جایگاه
ارزشی فضای باز و تعامل صد در صد آن با فضای بسته کام ً
ال وجود
متعددی نظیر کارکرد اقلیمی،
دارد .حیاط در این دوره کارکردهای
ّ
جنسیتی ،کارکرد اجتماعی و کالبدی داشت .به هر حال در
کارکرد
ّ
هــر دو الگوی درونگرا و برونگرا که در دورة قاجار دیده میشــود
خانه مســکونی از چهار جبهــه با حیاط مرکزی یا بــاغ در ارتباط
فیزیکی و بصری قرار میگیرد (پیشین( )66 :تصویر شمارة .)14

تصویر شماره  :14الگوی پر و خالی مسکن ایرانی در دوره قاجار ،حیاط
مرکزی و کوشک درون باغی ،مأخذ :رحمانی ،نورایی و شکرفروش1390 ،

شــکلگیری و حضور این پدیده کهن (الگوی حیاط مرکزی) در
معمــاری ایران قاطعانه تا پایان دورة قاجار ادامه داشــت( .کیانی،
 )234 :1383در ایــن الگــو ،حیــاط به عنوان قلــب تپندة خانه
مســکونی اســت و هیچگاه نمیتوان نقش آن را در جریان زندگی
خانوادگی نادیده گرفت( .رحمانی ،نورایی و شــکرفروش:1390 ،
 )66در دورة پهلوی ،تغیرات متأثر از نفوذ مدرنیســم شرایط نسبتاً
مطلوب بناهــای تا دورة قاجار را دگرگون نمود .این تحوالت بعضاً
مورد انتقاد معماران و صاحبنظران قرار گرفت؛ ایرج مشــیری در
مجله آرشیتکت مینویســد« :خانههای جدید به طور کلی معایب
و نقایص خانههای قدیم را مرتفــع ننموده و بلکه دردهایی نیز به
دردهای ســابق افزوده اســت .اصوالً صدی  95خانههای فعلی ما
فاقد راحتی ،بهداشــت ،زیبایی و اســتحکام میباشد .باید با کمال
تأســف اذعان کرد که خانههای قدیم آبا و اجدادی از خیلی جهت
به منازل جدید امروزی برتری دارند» (مشــیری« .)1326 ،پدیدة
برونگرایی نخست در اندیشهها شکل گرفت و متعاقب آن و بنا به
نیازهای خواسته یا ناخواسته و در نهایت با پذیرش آن به معماری
و ایجاد بناهای شهری نوین سرایت نمود» (کیانی.)235 :1383 ،
در ایــن دوره ،اگر چه الگــوی غالب پر و خالی مســکن ایرانی از
امنیت،
درونگــرا به برونگرا تبدیل شــد ،و ارزش معنوی حیاطّ ،
تقدس و بار معنایی و کارکرد اقلیمی آن کام ً
ال از دســت
محرمیتّ ،
ّ
رفــت ،در عین حــال هنوز کارکرد فیزیکی حیــاط کم و بیش به
صورت تضعیف شــدهای وجود داشت و ارتباط ساکنان با آن حفظ
میشد .زیرا اکثر ســاختمانهای محلّهها ،یک یا دو طبقه بودند و
بنابراین میتوان گفت که تقریباً اشــرافی به داخل این حیاطهای
برونگرا از ســمت همســایگان وجود نداشت .در این دوره ،مفهوم
حیاط به معنای معاصر آن  -یعنی فضای بازی که در حد فاصل بنا
و شارع قرار میگیرد -تبدیل شد .ارتباط فضاهای داخلی با حیاط
میســر
(ارتباط فیزیکی و بصری) که در دورة قاجار از چهار جبهه ّ
بود ،در این دوره تنها از یک جبهه و یا گاهی از دو جبهه شــمالی
و جنوبی میسر گردید (رحمانی ،نورایی و شکرفروش)66 :1390 ،
(تصویر شمارة .)15

تصویر شماره  :15الگوی پر و خالی مسکن ایرانی در دوره پهلوی،
مأخذ :مدیری دوم1392 ،

توجه به پیشینة معماری و شهرسازی ایران
طراحی فضاهای باز با ّ
کنکاشی در اصول ّ

پس از انقالب اســامی ،ابعاد و اندازة حیاطها به واسطه ضعیف
شدن کارکرد آن ،ضوابط محدود ساخت و ساز در شهرداری ،افزایش
جمعیت ساکن در شــهرها ،گران شدن قیمت زمین و گاه به دلیل
ّ
تخلّف ماالین از مقدار مجاز سطح اشغال ،نسبت به ابعاد حیاط دورة
پهلوی و قاجار کاهش یافته اســت .اگر در گذشته یک حیاط برای
یک خانواده اســتفاده میشد ،امروز شــاهد آنیم که در همان قطعة
مالکیتــی ،حیاطی کوچکتر برای چند واحد مســکونی که در یک
ّ
آپارتمان زندگی میکنند ،مورد اســتفاده قرار میگیرد .مشاع بودن
فضای حیاط در این خانهها ،و دید و اشرافی که از سمت آپارتمانهای
روبــه رو به داخل آنها وجود دارد ،عمــ ً
محرمیت و حجاب را در
ا
ّ
آنها از بین برده اســت .در این گونه حیاطها ،کارکردهای فیزیکی
و متافیزیکی حیاط همگی از بین رفته اســت .حیاطهای خانههای
شــمالی شــاید تنها دارای یک معبر و محل آمد و شــد هستند و
حیاطهای خانههــای جنوبی حتی همین کارکــرد ارتباطی را نیز
ندارنــد .کارکرد حیاط در خانههای آپارتمانی امروز به قدری ضعیف
شــده است که حتّی اگر حیاط از داخل این آپارتمانها حذف شود،
تح ّول خاصی رخ نمیدهد؛ کما این که برخی از آپارتمانهای امروز
با سطح اشغال  100درصد نیز ساخته میشوند و تمام اوقات زندگی
خانوادة مدرن ایرانی در فضای بســته ســپری میشود .در مسکن
معاصر ایرانی طبیعت جایی ندارد و شاید تنها چند گلدان مصنوعی
درون فضاهای مسکونی نمادهای باقیماندة فضای باز در درون این
خانهها باشد .میتوان به جرأت گفت که ارتباط واحدهای مسکونی
با حیاط (ارتباط فیزیکی و بصری) که در دورة قاجار از چهار جبهه،
میسر بود در دورة بعد از انقالب
و در دورة پهلوی از یک یا دو جبهه ّ
اســامی به واسطة برونگرایی در بعد ســوم کام ً
ال قطع شده است.
قطع این رابطه میتواند تبعات ناخوشایندی را در ساختار زندگی و
آرامش روحی و روانی افراد و رشد کودکان باعث شود (پیشین.)67 :
تحوالت در معماری مســاکن دوره معاصر با وجود دستاوردهای
مفید و چشــمگیر ،خساراتی نیز داشته اســت« .خساراتی چون از
دســت دادن شیوة زندگی سنتی ایران ،نابودی محالت مسکونی در

شــهرهای قدیمی ،از بین رفتن مقیاس معمــاری ایرانی در فضایی
نوین ،ازبین رفتن نظم ســنتی ســاخت و ساز سنتی ،عدم توجه به
مســائل اقلیمی مناطق و عدم هماهنگی ســاخت و سازها با مسائل
اقلیمی مناطق و  ...را میتوان برشــمرد .معماری ســنتی به دلیل
برخــورداری از پشــتوانة فرهنگی و اعتقادی از اصول فلســفی نیز
برخوردار بود و توجه به مضامین فلســفی و زیبایی شناختی ،فضای
مادی و معنوی ماندگار را بــه گونهای فراهم میکرد که در آن فرد
از خلــوص ،صمیمیت ،تعــادل و آرامش برخــوردار میگردید .در
ساختمانســازی عصر حاضر ایران جای خالــی هویت فرهنگی در
معماری مشهود است» (نصر.)38 :1386 ،
بر اســاس آن چه بیان شد ،میتوان مهمترین نتایج حاصل از این
فرایند و تغییر و تح ّوالت را به شرح زیر برشمرد (رحمانی ،نورایی و
شکرفروش: )67 :1390 ،
 -1تحول الگوی پر و خالی در دورة معاصر ایران به دالیل متعدۀدی
سیر قهقهرایی داشته اســت .افزایش جمعیۀت شهرها ،افزایش نیاز
به مســکن ،گذار از زندگی ســ ّنتی به زندگی مدرن ،سیاستها و
برنامهریزیهــای کالن دولــت و شــهرداریها در زمینة فضاهای
شهری ،خانهســازی و تولید انبوه ،ســوداگریها و سودجوییهای
اقتصــادی ،افزایش قیمت زمین و غیره دالیلی هســتند که به این
محرمیت و افزایش
سیر ،سرعت بخشــیدند .از بین رفتن حجاب و
ّ
اشراف در حیاط ،از بین رفتن درونگرایی ،اختصاصی نبودن و مشاع
شدت تضعیف شده
شدن حیاط در آپارتمانهای امروزی ،ارتباط به ّ
بین فضاهای بســته با حیاط و از دست رفتن کارکردهای فیزیکی و
کارکردهای اقلیمی حیاط از جمله تغییراتی است که در حیاطهای
آپارتمانهای مسکونی امروزی نسبت به گذشته اتفاق افتاده است.
 -2ارتباط واحدهای مسکونی با حیاط (ارتباط فیزیکی و بصری)
کــه در دورة قاجــار اکثــرا ً از چهار جبهه و دورة پهلــوی از یک یا
میســر بود ،در دورة بعد از انقالب اســامی به واســطة
دو جبهــه ّ
برونگرایی در بعد ســوم (آپارتماننشــینی) کام ً
ال قطع شده است.
در آپارتمانهای مســکونی امروز ،تقریباً هیچ واحد مســکونی دیده
نمیشود که دارای حیاط اختصاصی باشد .تنها یک حیاط مشاع در
طبقة همکف این آپارتمانها وجود دارد که از داخل فضای خدماتی
پارکینگ (پیلوت و یا زیرزمین) دسترســی به آن وجود دارد ،نه از
فضاهای با ارزش زیستی.
 -3نوع ارتباط پر و خالی که در دورة قاجار هنوز وابسته به بوم و
اقلیــم و در هر منطقة اقلیمی متفاوت و تابع الگوی خاص و منحصر
بــه فرد بود ،به تدریج جای خود را به یک گونهشناســی واحد داد.
به طوری که در آپارتمانهای امروزی در تمام شهرهای ایران نوعی
الگوی برونگرا دیده میشود که هیچ تأثیری از اقلیم نپذیرفته است.
ایــن موضوع منجر به نوعی همسانســازی و یا مشابهســازی و در
حقیقت حذف الگوی پایدار بومی در زمینة مســکن کل کشور شده
اســت .به همین جهت در هیچ یک از مناطق ایران امروزه فضای باز
مسکونی تعریف شده نیست.
 -4شــاید بتوان گفت که حیاط هنوز در مســکن معاصر ایرانی
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دیده میشود؛ اما متأســفانه بخش مهمی از کارکردهای فیزیکی و
متافزیکی خود را از دست داده است.
 -5امروزه حضور طبیعت در مســکن ایرانی در حد حیاط خلوت،
پاســیو (حیاط محصور) ،تراس و بالکن تضعیف شده است .مطمئناً
هیــچ کدام از این فضاها نمیتواننــد کارکردهای حیاط اصلی را در
مسکن داشته باشند.
 -6حذف کارکردهای حیاط از مســکن ایرانــی به منزله حذف
طبیعت از فضاهای زیســتی اســت که این موضوع با فرهنگ ،نوع
نگــرش و جهانبینی ،روش زندگی و البته آموزههای دینی ما کام ً
ال
مغایرت دارد.
در ایران ،نیاز مداوم به مســکن که یکی از مسائل مهم سیاسی و
اجتماعی کشور را تشکیل میدهد سبب شده است تا به این موضوع
توجه شود تا از دید کیفی .یکی
کمی ّ
بیشــتر از دید فنی اجرایی و ّ
از این مسائل کیفی جایگاه فضای باز در مسکن ایرانی است .امروزه
در بســیاری از خانهها فضای باز وجود دارد اما چشــمان خانههای
معاصر ایران به روی آن بســته اســت .در نگاه نخست ممکن است
به نظر برسد این اتفاق محصول مشکالت اقتصای و محدودیّتهای
طراحی در شــهرهای بزرگ و کالن شــهرها اســت .اما با نگاهی
ّ
عمیقتر میبینیم که این اتفاق تنها برای خانههای موجود در کالن
شهرها نمیافتد ،بلکه به تبع آن ،دامنة این موج سایر شهرها و حتّی
روســتاهای ما را نیز درنوردیده است .معماران معاصر امروز باید به
این باور برســند که حضور حیاط برای زندگی پر دغدغه امروز حتی
ضروریتر از گذشته است .احیای فضای باز معنادار در آپارتمانهای
متعددی را در مورد آن
امروزی مســأله مهمی است که راهحلهای
ّ
باید بررســی نمود .کشــاندن حیاط از کف به ارتفاع برای استفادة
بهینــه از زمین ،حیاطهای پیش آمده و پلهای ،حیاطهای فرو رفته
در بنــا ،تجمیع فضاهای باز جمعی (تبدیــل خُ رد حیاطها به کالن
حیــاط در طرح) تنها برخی از راهکارهــای قابل ارائه در جهت حل
این مســأله است .هر چند دستیابی به راهکارهای واقعی و اجرایی،
موضوع مهمی است که میتواند موضوع پژوهشهای بعدی باشد.

تصویر شمارة  :16تعریف فضاهای خاص در فضای باز ،پروژه مسکونی در
حال ساخت در مشهد ،مأخذ :مدیری دوم1392 ،

 .2بــا حصر فضایی ،امــکان تعریف ورودیهــای اصلی و فرعی
مجموعهها میســر میشــود .از این رو ،امــکان تعریف محور اصلی
فضایی و در امتداد آن ،هسته یا کانون اصلی فضا نیز میسر میگردد.
اهمیت عنصــر آب در معماری ایرانی،
به نظر میرســد با ّ
توجه به ّ
خانهها و باغها ،ارجح آن باشــد کــه از آب به عنوان عنصر مرکزی
در قالب ایجاد حوض مرکزی بهره گرفته ،منطبق با سلســله مراتب
تقســیمات درونی مجموعه ،توالی منظمــی از حوضچهها به عنوان
طراحی نمود و از جویها و مسیرهای انتقال
کانونهای فرعی فضا را ّ
آب به عنوان مفصل ارتباطی میان حوضها و حوضچهها اســتفاده
کرد (تصویر شمارة .)17

راهکارهای پیشنهادی
راهکارهای زیر با هدف غلبه بر بخشی از محدودیّتها و معضالت
طراحی فضاهای
موجود در مجموعههای مسکونی با تأکید بر اصول ّ
مســکونی در گذشــتة تاریخی ایران ارائه میگردد .بدون شک این
راهکارها در همة مجموعههای مسکونی اجرایی نبوده و بسته به نوع
طراحی میتواند تغییر کند.
و محدودیّتهای ّ
 .1فضاهای باز عمومی در مجموعهها با اعمال تدابیر حصارکشی
شــامل احداث دیوارههای کوتاه ،دیواره شــفاف ،نصب نرده ،کاشت
شمشــاد یا ترکیبی از این تمهیدات محصور گردد و محدودة آن به
معین تعریف شود (تصویر شمارة .)16
عنوان فضایی ّ
تصویر شمارة  :17مسیرهای آب و حوضها در کانون فضای باز ،پروژه
مسکونی در حال ساخت در مشهد ،مأخذ :مدیری دوم1392 ،

راستای تأمین پایداری فضایی (مدیری دوم)1392 ،

توجه به پیشینة معماری و شهرسازی ایران
طراحی فضاهای باز با ّ
کنکاشی در اصول ّ

باز عمومی بســیار محدود است ،این امکان به سهولت در طرحهای
 .3نگاه به فضای باز در مجموعههای مسکونی باید همچون حیاط
آمادهســازی زمین فراهم است .از همین رو ضروری است با متابعت
با کاربری عمومی و سلسله مراتبی از فضای باز عمومی تا خصوصی
از ســ ّنت باغ سازی ،به جای آنکه حداکثر اهتمام به منظور استقرار
باشد که عمومیترین این فضاها ،حیاطهای جمعی و خصوصیترین
فضاهای سبز در محدودههای مرکزی محوطههای مسکونی به عمل
آنها حیاطهای مختص واحدهای مســکونی است که میتواند در
آید ،همزمان امکان بهرهگیری از شــیب زمین به عنوان عامل ایجاد
طبقات شکل گرفته باشد .در این نگاه باید سعی شود فضا به عنوان
تن ّوع بصــری و مناظر بدیع نیز به عنوان یک گزینه مورد بررســی
عامل سازماندهنده و شــکلدهنده به تودهها باشد تا فضای باز به
قرار گیرد و از تســطیح بیرویه اراضی شیبدار و ایجاد فضاهای سبز
جایگاه اصلی خود نزدیک شود و محوریّت مجموعه را به عهده گیرد
در اراضی صاف و مســطح ممانعت به عمل آید .در این خصوص در
(تصویر شمارة .)18
طراحی فضاهای باز شهری استفاده از امکاناتی که اراضی کوهپایهای
ّ
در ایجاد بوســتان کوهستانی فراهم میآورد ،توصیه میشود .با این
وجود نگاهی به محوطهســازی بوســتانهای کوهستانی -به عنوان
مثال بوســتان کوهستانی صفه در شهر اصفهان -مبین آن است که
حتّی در صورت ســاماندهی چنین زمینهایی ،استفاده مطلوب و
مؤثّــر از المانهای معمــاری و عنصر آب با تأکیــد و بهرهگیری از
ویژگیهای مثبت شیب زمین به عمل نمیآید.
 .6عرصه و قلمروهای فضاهای ایســتا و پویا به روشنی تعریف و
مشــخص گردد و تا حد ممکن سعی شود از تداخل حرایم فضاهای
تعریف شــده ممانعت به عمل آید .با نگاهــی به انبوه مردمی که از
چمن به عنوان مکان نشیمن استفاده میکنند و ضمن آسیبرسانی
به چمنها ،نیمکتهای موجود را خالی بر جای میگذارند ،گواهی بر
تصویر شمارة  :18مجموعه فضاهای باز خصوصی و عمومی ،پروژه
این ادعا اســت که نیمکتهای موجود با شرایط فرهنگی -اجتماعی
مسکونی در حال ساخت در مشهد ،مأخذ :مدیری دوم1392 ،
طراحی فضاهای سبز،
کشور ما همخوانی نداشته و ضروری است در ّ
در جوار اســتفاده محدودتر از نیمکتها که در محلهای مناســبی
 .4تعامالت اجتماعی از نکات مهم در پایداری و ماندگاری فضاهای
جای گرفتهاند از ســایر مبلمان شهری که نخست با شرایط اقلیمی
طراحی ،جانمایی
عمومی مجموعهها است .نکته مهم نحوة برخورد با ّ
و آفتابی نســبتاً شدید در طول روز هماهنگی داشته و سپس امکان
امنیت فضاهای باز
و ف ّعالسازی این گونه فضاها است .باید سعی شود ّ
تعامل و ارتباطات رودرروی اجتماعی را با ســهلوت بیشتری میسر
تأمین شــود و در این باره بهتر است تا حد امکان از دسترسی سواره
میســازد ،استفاده شود .در این باره راهکارهای اجرایی زیر پیشنهاد
توجه به سلسله مراتب فضایی باید
دور باشد (تصویر شــمارة  .)19با ّ
میشود:
سعی شود فضاهای باز عمومی در فضاهای همسایگی و نزدیک ورودی
توجه به
واحدها قرار نگیرد؛ در عین حال دسترســی مناســب از ورودیها و
الــف ـ در فضاهای پویــا و محورهای پرتر ّدد پیــاده ،با ّ
حریم شــخصی که به طور معمول بین  76تا  139ســانتیمتر در
فضاهای همسایگی داشته باشد و تا حد امکان از پنجره واحدهایی که
نظر گرفته میشــود و متوســط عرض نیمکت که در حدود  50تا
از این فضا استفاده میکنند قابل رؤیت باشد .سعی شود کاربریهای
 60ســانتیمتر اســت ،چنانچه پیادهرو از عرض کافی -حداقل 3
عمومی مانند خردهفروشــیها (تجاری خرد  ،کافــه و  )...و فضاهای
متر -برخوردار باشد و چنانچه با اعمال تدابیری از جمله تغییر نوع
خدماتی محدود در تعامل نزدیک با این فضا باشند و در مجموع فضا
یا رنگ کفپوش پیادهرو ،بر مســیر تر ّدد عابران پیاده و حفظ حریم
فعالیتهای مختلف را در زمان فراهم نماید.
امکان وقوع ّ
شــخصی افراد نشسته تأکید گردد ،استقرار نیمکت در جوار پیادهرو
 .5چنانچه بپذیریم در بافتهای پر شــهری امکان بهرهگیری از
ناقض حرایم شخصی نیست .در غیر این صورت ،به نظر میرسد در
ویژگیهای طبیعی ،به ویژه شیب زمین در احداث و تجهیز فضاهای
پیادهروهای باریکتر ،به ویژه زمانی
که پیادهرو در جوار حاشــیه یا میانة
ســبز معابر قرار دارد ،قطع حاشــیه
سبز و اســتقرار نیمکتها به صورت
جمعی در گروههای دو یا ســهتایی
قابلیت
و عمود بر محــور پیادهرو ،بر ّ
عملکــردی ایــن عنصر فضــای باز
تصویر شمارة  :19میدان گردهمآیی در انتهای محور اصلی فضای باز یک مجتمع مسکونی ط ّراحی شده در بیافزاید و محصوریّت نســبی فضایی
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مورد نیاز اســتفادهکنندگان را به شکل مطلوبتری تأمین نماید .به
عبارت دیگر ســعی شود تا حد امکان از استقرار فضاهای نشیمن به
صــورت خطی اجتناب ورزیــده ،آن را در فضاهایی نیمه محصور به
شکل جمعی یا انفرادی تعبیه نمود.
ب ـ در مواردی که عرض مســیر محدود است ،یا نیمکت تا حد
امکان عقب نشســته و فضای پیادهرو را اشغال ننماید ،یا در امتداد
مســیر تر ّدد پیاده ،فضاهای مد ّور یا چهارگوشــه به منظور استقرار
نیمکت در نظر گرفته شــود .همچنین بهتر اســت فضاهای نشیمن
رو به جانب عناصر آب و گیاه و پشــت به مســیر تر ّدد عابران پیاده
جهتگیــری نماینــد .در این بــاره میتوان با بهرهگیــری از گیاه،
محصوریّت نسبی فضاهای نشیمن را هرچه بیشتر تأمین نمود.
ج ـ در فضاهای ایســتا تا حد امکان از ســکوهای سرپوشیده به
عنوان محوطههای نشــیمن جمعی استفاده به عمل آید .این امر نه
تنها با پیشــینة تاریخی و نحوة گذران اوقات فراغت در فضاهای باز
مــا همخوانی دارد ،امکان به کارگیری عناصــر معماری را در قالب
ایجاد ابنیه کوشــکمانند و در نتیجه زنده نمــودن روحیه باغهای
تاریخی فراهمساخت .ایجاد فضاهای باز آالچیقمانند در بخشهایی
از محورهــای پیاده ،ضمن کاهش اثــرات نامطلوب اقلیمی ،موجب
تعریف فضاهای پیاده میشود.
 .7عرصه و حریــم فضاهای فعال و غیرفعال گذران اوقات فراغت
به ویژه فضاهای بازی و تفریح کودکان شناســایی و در مقابل امکان
ایجاد فضاهایی به منظور خلوتگزینی و به دور از ســر و صدا فراهم
گردد .در این خصوص دو راهکار اجرایی پیشنهاد میشود:
الف ـ در مواردی که مســاحت اختصاص یافتــه به کاربریهای
سبز و تفریحی محدود است ،قطعاتی فقط به بازی و تفریح کودکان
طراحی
اختصاص یابد و قطعاتی نیز فقط برای اســتفاده بزرگساالن ّ
گردد.
ب ـ در صورتــی کــه فضا واجد مســاحت مورد نیــاز به منظور
جایگیری توأمان فضاهای بازی کودکان و فضاهای ســبز است ،تا
حد امکان با کاشــت درخت و ایجاد مانع صوتی و محصوریّت نسبی
فعالیت ورزشی
فضا ،محوطههای بازی کودکان و فضاهای باز دارای
ّ
را از محوطههای همجوار مجزا ساخت (تصویر شمارة .)20
 .8بــه منظور ایجــاد تن ّوع و بــه ویژه حفظ و ارتقــای پایداری
محوطههای ســبز فضای باز مجموعهها ،در هــر منطقه از گیاهان
بومی و مبلمان سازگار با شرایط اقلیمی همان منطقه استفاده گردد.
به عنوان مثال درختان نخل به عنوان عنصر اصلی پوشــش گیاهی

که به تناوب در کشورهای حوزة خلیج فارس به کار گرفته میشود،
هنوز جایگاه واقعی و مطلوب خود را در فضاهای ســبز شــهرهای
جنوبی کشور نیافته است .کاهش استفاده از پوشش چمن ،مستلزم
اســتفاده وسیعتر از گلها و گیاهان معطر است که در جهت اغنای
روانی اســتفادهکنندگان از چمن و غلبه بر یک شــکلی و تکرنگی
فضاهای سبز نیز توجیه مییابد.

تصویر شمارة  :20ط ّراحی هدفمند فضاهای باز فعال ،پروژه مسکونی در
حال ساخت در مشهد ،مأخذ :مدیری دوم1392 ،

 .9با بهرهگیری از نورپردازی ،ضمن تأکید بر نقاط عطف و کانون
اصلی فضاها ،میتوان بر جاذبه و ضریب ایمنی فضا در شب افزود.
 .10فضــای باز عمومی در مجموعهها بــا رعایت همة اصول یاد
شــده هم نمیتوانند به تنهایی جایگزین حیاطها در خانهها باشد و
ضروری است هر واحد به تنهایی دارای فضای باز اختصاصی باشد تا
فعالیتهای خانوادهها باشد.
بتواند پاسخگوی
ّ
 .11بــرای ایجاد حس حیاط در ارتفاع و طبقات ســاختمانهای
مســکونی باید جانمایی مناســب را در پالن درنظر گرفت به نحوی
که دسترسی آن از فضای جمعی خانه و در صورت امکان دسترسی
دوم از آشپزخانه باشد.
 .12فضاهــای باز (حیاط) در طبقات باید دارای ابعاد مناســب و
فعالیتهای مورد
قابلیت انجام
ّ
متناســب با متراژ واحدها باشــد تا ّ
نیاز خانواده را داشــته باشــد وحداقل باید دارای ابعاد کوچکترین
اتاق واحد باشد.
توجه به مطالب گفته شده برای رعایت تناسبات ،جلوگیری
 .13با ّ
از محصوریّت زیاد و ایجاد حس حیاط پیشــنهاد میشود ارتفاع این
طراحی شــود و این فضا در صورتی قابل
فضاها برابر  1/5تا  2طبقه ّ
اســتفاده اســت که از بیرون یا واحدهای دیگر اشراف نداشته باشد
(تصویر شمارة .)21
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