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مطالعه موردی :طراحی در بافت سنتی قم
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2

 1استادیار دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران و عضو هسته پژوهشی معماری روستایی دانشگاه
شهیدبهشتی ،تهران ،ایران.
 2کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،92/2/4 :تاریخ پذیرش نهایی)92/4/8 :

چکیده
خانه به عنوان قرارگاه رفتاری خانواده ،از لحاظ عملکردی و کالبدی ،مکان شکل گیری رفتار،
فرهنگ و اخالق واحد اجتماع است .خانهی سنتی ایران مکانی سازنده و مناسب برای این مهم
بود .اما معماری مسکن امروز ایران ،ظرف مناسبی برای این مهم نیست! چرا که خصوصیت ایرانی
بودن خود را از دست داده و به تبع آن قابلیت پرورش فرهنگ ایرانی از آن سلب شده است! لذا
از الزامات معماری ما در عصر جدید ،توجه به معماری اصیل سنتی و احیای معماری و بافتهای
تاریخی ،ارزشمند ،مردمی و دیرپای ایران است .زیرا زندگی ،تمدن و فرهنگ زیست ما ،اعم از شهری
و روستایی در آنها متبلور شده و یکی از ضروریات تامین زندگی سالم و آرام ،بازگشت به ارزشهای
زندگی پر معنی گذشته و احیا و بهروز کردن معماری با هویت و ارزشمند سنتی ایران است .این
مقاله با نیم نگاهی به معنای سنت ،خانه و معماری سنتی و یادآوری ارزشها و معیارهای آن ،به
بررسی و تحلیل طراحی یک مجموعهی مسکونی در بافت قدیم شهر قم میپردازد .با تکیه بر مبانی و
معیارهای طراحی سنتی و نیازمندیهای زندگی امروز ،الگویی ارائه شده ،تا ضمن اقتباس از معماری
سنتی ،پاسخگوی نیازهای امروز جامعه در کالبدی شایسته برای فرهنگ ایرانی باشد.
واژههای کلیدی
خانه ،معماری ،بافت ،ارزش ،سنت ،طراحی.
*این مقاله ،بر گرفته از پایاننامهی کارشناسی ارشد نگارنده دوم تحت عنوان "طراحی مسکن در بافت قدیم قم" است که با راهنمایی نگارنده
اول در دانشکده معماری دانشگاه تهران انجام گرفته است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-66409696 :نمابر.E-mail: akrami@ut.ac.ir ،021-66461504 :
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مقدمه
معمــاری و بافتهــای فرســودهی شــهرهای ســنتی ایــران،
اوراق تاریخ فرهنگ و محیط زیســت مردمی اســت که بنا بر تغافل
روشــنفکرگرایانهی حا کــم بــر فضــای چنــد ده ـهی اخیــر معمــاری
و شهرســازی ایــران ،بــه دســت بــاد فراموشــی و اضمحالل ســپرده
شــدهاند .نســیان حا کــم بــر معمــاری و بافتهای ســنتی و بومی،
حاصــل تفکــر نوگرایانهای اســت کــه از اواخــر دورهی قاجــار ،تحت
تأثیر معماری غرب ،در ســاختار معماری ایران رســوخ کرده است.
در دورهی پهلــوی دوم ،گرایشــات نوگرایانــه بــه اوج خــود رســید و
معمــاری ایــران راه از خــود بیگانگی در پیش گرفت .براین پیشــه،
معمــاری گــرم و خشــک مــا نیــز ماهیــت درونگرایــی خــود را کنــار
گذاشــت و رو به برونگرایی نمود .این رخنهی فرهنگی در دورهی
نظام اســامی ،برخالف انتظار ،با اشــاعهی مدرنیســمی شــلخته،
ادامــه پیــدا کرد تــا جایی که تا بــن دندان معماری ســنتی و بومی
مــا فرو رفت .آنچه مســلم اســت ،تحول در فرهنــگ و معماری یک
ســرزمین تحت تأثیــر معماری ســرزمینی دیگر(بیگانــه) و بی توجه
بــه فرهنــگ ،اقلیم و ســابقهی تاریخی خود ،افــول فرهنگی معنی
میدهــد .اما تحــول بالنده و متکی بر ســابقهی فرهنگی و تاریخی
خــود ،در هر پدیدهای ،از جمله فرهنــگ معماری ،عاملی ضروری
برای بقا و ارتقای آن محســوب میشــود .تحول؛ به این مفهوم که
بــه منظور خلــق معماریای جدیــد ،ضمن حفظ عوامــل و عناصر

ارزشــمند و پایــدار معمــاری گذشــته ،در شــرایط فعلــی ،عوامــل و
عناصــر جدیــدی در جهــت تأمین ملزومــات زندگی امروز و شــرایط
جدید ،پدید آید.
ّ
کاربــری مســکن بــه لحــاظ کمــی ،بیشــترین درصــد بناهــای
شــهری ،از جملــه؛ بافــت تاریخــی را بــه خــود اختصــاص میدهد.
امــا از نظــر کیفــی ،نــوع و چگونگــی طراحــی معمــاری مســکن ،بــر
شــیوه و کیفیت زندگی اقشــار مختلــف اجتماعی ،تأثیری اساســی
و تعیینکننــده دارد .لــذا از دو دیــدگاه کیفــی و ّکمــی ،توجــه بــه
طراحــی مســکن مناســب و منطبق بــا فرهنگ زیســت بومی در هر
منطق ـهی ایــران ،بــه طور عــام و طراحی مســکن در بافــت تاریخی
بــه طور خــاص ،از اهم ضوابط طراحی مســکن اســت .بــا توجه به
مطالب فوق ،در این مقاله ،به منظور دســتیابی به الگوی طراحی
مســکن در بافت ســنتی ،ابتدا مفهوم مســکن و مفاهیــم مرتبط با
آن در گذشــته و حال بیان میشــود .سپس مبانی معماری سنتی
در بخش مســکونی ،با ارائهی تحلیلی بر چند خانه در بافت قدیم
شــهر قم ،مورد بررســی قرار میگیرد .در ادامه با بهرهگیری از نتایج
بــه دســت آمده و با توجه به نیازمندیهــای عصر حاضر ،به ارائه و
تحلیل طراحی یک مجموعهی مســکونی در شــهر قــم میپردازد.
در طرح موردنظر ،ضمن حفظ معیارهای پایای معماری گذشته،
پاسخگویی به شرایط و ملزومات زندگی جدید نیز مطمح نظر است.

 .1مفهوم مسکن در گذشته و حال
مســکن از ماده ســکن ،به معنــی آرام گرفتن ،آرامش ،اســکان
قلــب و اطمینــان آمــده اســت(فرهنگ معیــن) .در قــرآن نیــز آمده
ً
اســت« :واهلل جعل لکم من بیوتکم ســکنا» خداوند برای ســکونت
دائــم شــما منزلهایتــان را قــرار داد(ســورهی نحــل ،آی ـهی.)80
مســکن بــه عنــوان ســرپناه میتوانــد دارای تعاریــف متفــاوت
اقتصادی ،سیاســی و فرهنگی -اجتماعی در ذهن اجتماع باشــد.
تأمــل در تکتک ایــن معانی در جای خود ،ســبب ارتقای کیفیت
مســکن و توسعهی فرهنگ زیست جامعه میشود .در این میان،
مفهــوم ســرپناه بــرای مســکن ،مفهومــی ابتدایــی اســت .در ایــن
تعریــف ،تنهــا رفــع نیازهای اولیه مطــرح میگردد .ا کتفــا به چنین
تعریفی از مســکن ،الگوی ســکونتی مناطقی نظیر ســکونتگاههای
نابهنجار را ایجاد خواهد کرد(داوودپور.)18 ،1382،
اولیــن هــدف از ســاخت مســکن ،فراهــم آوردن مکانــی بــرای
آســایش و آرامش انســان اســت .در دوران معاصر ،با عوض شــدن
شــیوهی زندگــی ،تغییراتــی در مفهــوم خانــه و ســکونت ،ایجــاد
شــده اســت .لذا مفهوم خانه بــه معنای محصولی شــبه طبیعی و
پاسخگو به نیازهای مادی و معنوی انسان ،جای خود را به واحد
مســکونی بــه عنــوان نوعی محصــول غیرطبیعــی و مکانیکــی داده
اســت .بهطوریکه ســکونت به معنای آرامش یافتــن ،جای خود را

به اســکان به معنای مســتقر شدن داده اســت(نصر.)37 ،1387،
متأســفانه در دوران معاصــر ،نه تنها بعد معنوی وجودی انســان،
کمتریــن جایــگاه توجــه را در طراحی مســکن دارد ،بلکه مســکن از
بعــد تأمیــن نیازهــای مــادی نیــز از طبیعــت دور شــده و تبدیل به
ماشین 1شده است .نوع جدید طراحی خانه و نوع جدید سکونت
(ســکونت ماشــینی) ،نگاه مردم را به زندگی عوض کرده اســت .به
تبــع ایــن تغییــر نگاه ،نوع خواســتههای مــردم از زندگــی نیز عوض
شــده اســت .بر همین منــوال ،تغییر در نوع خواســتههای زندگی،
روی کیفیت فضایی معماری خانه تأثیر گذاشــته است .در نتیجه
معمــاری خانــه ،روز بــه روز از طبیعت و فطرت انســان دور شــده و
خان ـهی امروزی یا مســکن ،امروز فاقد فضایل و شــئونات انســانی
اســت .لــذا برای احیــای معنای خانه ،باید با گذشــته آشــتی کرد.
ً
آشــتی با گذشــته ،بدین معنی نیســت کــه عینا از معماری ســنتی
تقلیــد کنیــم .این بدین معنی اســت که آن معمــاری را باز طراحی
کنیــم .بــه عبــارت دیگــر بایــد آن معماری را درســت بشناســیم و با
عقب ـهی خودمــان از لحــاظ فرهنگی ،فضایــی ،محیطــی و بهویژه
بــا طبیعت آشــتی کنیــم .چرا که طبیعــت ،مبنا و اســاس معماری
ً
ســنتی و بومــی اســت .همچنیــن نبایــد صرفــا از معمــاری شــروع
کــرد ،بلکه مؤثرتر آن اســت که اســتفاده کننــدگان (عامهی مردم)؛
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مفهــوم واقعــی ســکونت را درک کننــد و نیازهــای واقعــی خــود را از
نظــر فرهنگــی و طبیعی بشناســند و درصدد تأمین آنها باشــند .به
ایــن ترتیــب میتوان به جای پیــروی کورکورانه و ناقص از معماری
مدرن(غربــی) یــا تقلید نادرســت و ســطحی از معماری ســنتی ،به
ایجاد پیوند معماری امروز با معماری اصیل گذشته امیدوار بود.
امــا پیوند میــان معماری امروز ایران(که نه تنها مدرن نیســت
بلکه معماریی ناقص است) با معماری سنتی همیشه چالش برانگیز
بوده اســت .از جمله اینکه بعضی از معماران روشــنفکر ،بهرهگیری
از الگوهــای معمــاری ســنتی را رویکــردی متحجرانــه میداننــد.
بــرای تبییــن این موضوع وســنجش صحــت نظر این روشــنفکران
در حــوزهی طراحــی ســنتگرا ،بــه تعریــف مفهــوم ســنت و ســایر
مفاهیم مرتبط با آن میپردازیم .در خالل تعاریف ،به طور ضمنی
محــل تالقــی بین کهنه و نو ،در طراحی معماری روشــن میشــود.

 .2ســنت و مفاهیــم مرتبط بــا آن و جایگاه آن
در زندگی امروز
مغفــول مانــدن مفهوم اصلی ســنت در ذهن جمعــی جامعه،
به خصوص در نزد دانشــگاهیان ،اهالی فن و صاحبان هنر ،باعث
انحطاط جامعهی ســنتی و تحریف مفهوم ســنت شــده است .لذا
احیــای مفهــوم واقعــی ســنت در جامع ـهی جهانــی بحــرانزدهی
کنونــی و بــه خصوص جامع ـهی ســردرگم و ازهمگســیختهی ایران
امروز ،امری ضروری و بلکه حیاتی به نظر میرسد.
ســنت ،امری فوق بشــری اســت .مســبب اصلی انکار جنبهی
فوق بشــری ســنت در دوران مــدرن ،نگرش «اصالت عقل» ناشــی
از مدرنیتــه اســت .طبــق ایــن نگــرش ،هــر چیــزی را کــه انســان بــا
عقــل خــود میفهمــد ،پذیرفتنــی اســت و الغیــر .در تعریف ســنت
بــا توجــه به جنبهی فوق بشــری آن ،کوماراســوآمی معتقد اســت؛
«ســنت متضمن هر چیزی اســت که سرچشــمهی الهــی دارد و در
بــر گیرنــدهی همه تجلیاتی اســت کــه در مرتب ـهی انســان ،متبلور
میباشــد» .اســام ،ســنت را حقیقتــی یگانــه و متــرادف بــا دیــن
میداند .از دیدگاه سنت ،هنرمند دست خداوند و آثار هنری بشر،
تقلیدی از صنع الهی است(ا کرمی.)129 ،1383،
مقایس ـهی بیــن دیدگاههــای ســنتی و مــدرن در حــوزهی هنر
و معمــاری نشــان میدهــد ،هدف در هنــر و معماری ســنتی ،این
است که انسان را متوجه معنی و عالم باال کند و هواهای نفسانی
را در وجــود او کنتــرل کرده و تمایل بــه کمالجویی را در او پرورش
دهــد .در این صورت هنرمند ســنتی ،هنر خود را بــا اتکا به اصولی
الهی و معنوی عرضه میکند .لذا هنر سنتی امری شخصی و ذهنی
نیست .در حالی که هنر و معماری مدرن ،امری شخصی ،منحصر
به ذهنیت هنرمند و جایگاه ابراز وجود هنرمند میباشد .این هنر
هیــچ اثــر وجودی در جهت ایجاد معنویــت و روحیهی تعالیگرایی
در جامعه ندارد (ا کرمی)43 ،1382 ،
بنابر تعاریف پیش گفته ،سنت ،کهنه و مترادف با بی حرکتی
نیســت .به عالوه ،ســنت به اجبار قدیمی نیســت .2بلکه میتواند
تازه تشکیل شده باشد .هر بار که کاری با مشکل جدیدی روبهرو

شــود و انسان راهحل چیره شــدن بر آن را پیدا کند ،نخستین گام
در ایجاد یک ســنت برداشــته شــده اســت .هنگامیکه فرد دیگری
همــان راهحــل را بپذیرد ،ســنت پیش مــیرود و زمانیکه شــخص
ســومی بــه همــان کار مبــادرت مــیورزد و ســهم خــود را عرضــه
ً
میدارد ،سنت عمال بر قرار شده است(فتحی.)۶۵،۱۳۸۲،
بودن»
زمــان ،مــکان و بــاور؛ عناصری هســتند که «چه کســی ِ
مخاطبینــی را کــه میخواهیــم یــک ظرف(کالبــدی) را بــرای آنهــا
فراهم کنیم ،ساختهاند .وقتی این عناصر ،کنار هم قرار میگیرند،
اصالت را شکل میدهند(مروجی.)۱۳۰،۱۳۸۶،
بــر اســاس تعابیــر فــوق ،برخــاف ایــن اعتقــاد رایج کــه معتقد
اســت؛ معماری ســنتی ،متحجر و بی توجه به پیشرفت تکنولوژی
میباشــد ،ایــن معمــاری ،بــه روز و بــا پشــتوانهی قــوی تجربیــات
گذشــته اســت .معماریای که بــا اتکا به ارزشهــای خودی ظهور
میکند و از ســنتهای گذشــته درس میگیرد ،متعلق به ما است.
ارتقای این معماری وظیفهی ما است و باید هدف اصلی معماری
معاصــر ایــران قــرار گیــرد(آزاد .)36 ،1385 ،حــال بــا درک مفهــوم
ســنت ،بــه منظــور دســتیابی بــه معمــاریای ســنتگرا ،شــناخت
هویت به عنوان اولین مرحله ،محســوب میشــود .لذا در ادامه به
تعریف مفهوم هویت در محلههای مسکونی ،میپردازیم.

 .3هویت در محلههای مسکونی
هویت ســیمای شــهری؛ مجموعــهای از خصلتهــای فضایی
و عناصــر بصــری ،کالبــدی و معمــاری اســت کــه بــه صــورت غالب
در ســیمای شــهر و محــات تســری دارد(برکپــور .)۲۳،۱۳۸۰ ،بــه
3
عبــارت دیگر ،هــر مجموعهی زیســتی دارای ارزشهــای محیطی
مختــص بهخــود اســت .در مناطق مســکونی ،مردم بــا ارزشهای
محیــط مســکونی خــود انــس میگیرنــد .از ایــن رو بهنظر میرســد
کــه خصلتهــای اجتماعــی و فرهنگــی ،از خصلتهــای فضایــی
بافــت و معمــاری شــهر ناشــی میشــود .بــه بیانــی دیگــر ،عناصــر
ســاختهی انســان یــا بــه عبارتــی محیــط مصنــوع ،یکــی از عناصــر
ً
اصلــی محیطــی اســت کــه متقابال بر انســان و شــکل فرهنــگ او اثر
میگذارد(نقیزاده.)۶۸،۱۳۸۱،
بــا پذیرفتــن ایــن فــرض کــه معمــاری ظــرف زندگــی اســت و
زندگــی یعنــی شــیوهی زیســت و ارتبــاط انســانها کــه از فرهنــگ
جامعــه برمیخیــزد ،میتــوان اذعــان کــرد کــه معمــاری دارای
هویتی اســت کــه بیانگــر هویت فرهنگــی پدیدآورندهی آن اســت.
لــذا معمــاری در وهلــهی اول ،بیانگر ارزشهای حا کــم بر جامعه و
در وهل ـهی دوم مبیــن ارزشهایــی اســت که جامعه بــه آن تمایل
دارد(بمانیان .)۵۷،۱۳۸۹،از این رو ا گر بپذیریم که کالبد ،شــکل،
فضــا و روابــط در معمــاری بــر رفتــار انســان اثــر میگــذارد ،میتوان
نتیجــه گرفت که معماری به واســطهی القــای ارزشهای جامعه،
هویت ســاز اســت .از ســوی دیگــر ،معمــاری نوعی نماد محســوب
میشــود ،زیرا به واسطهی دارا بودن ماهیتی بصری و عملکردی،
مهمتریــن و پرمحتواتریــن نمادهــای فرهنــگ بشــری را شــکل
میدهد .حال با توجه به نقش هویتســاز نمادها در هر فرهنگ،
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معمــاری نیــز عنصری هویت ســاز در فرهنگ هر جامعه محســوب
میشود(ویســی .)244 ،1385،لــذا تفــاوت هویــت اجتماعــی
میتواند از مسائل بوم شناختی ،اقلیمی و نیز ویژگیهای معماری
نشــأت بگیــرد .بــه عنوان مثــال ،ا گر چه کالبــد معمــاری درونگرا،
نخســت بــه دلیل اقلیمــی پدید آمده اســت ،اما بعــد و در ادامهی
حیــات خــود میتواند به تدریج زمینهســاز ایجــاد فرهنگ ،اخالق
و رفتــار ناشــی از درونگرایــی باشــد .در مقابل شــخصیت درونگرا
نیــز عالقه به کالبد معمــاری درونگرا دارد(نقــرهکار .)۹۳،۱۳۸۹،در
واقــع بایــد اذعان کنیم که هیچ ســاخته و حتی فرآوردهی انســانی
را نمیتــوان ســراغ گرفــت که از فرهنگ تأثیر نپذیرفتــه و یا بر آن اثر
نگذارد(نقیزاده.)63 ،1381،
در دوران معاصــر ،نوعــی نوگرایــی بــاب شــده اســت کــه بــا
تبعیــت از روشهــای معمــاری مــدرن و اســتفاده از مصالح جدید
و بــه طورکلی تاثیرات ناشــی از دنیای مدرن ،منجر به شــکلگیری
ســاختمانهایی بــا هویــت جدیــد شــده اســت .یکسانســازی در
قالــب مجموعههــای مســکونی و تکرار یــک بنا و یــک مجموعه در
مناطــق مختلــف اقلیمی ،از عــوارض نامیمون این نوگرایی اســت.
چنیــن رویکــردی ،در بافتهای قدیمی شــهرها نیز رســوخ کرده و
بخشــی از شــهر را که تنها ارائه دهندهی هویــت فرهنگی -تاریخی
شــهر میباشــد ،تحــت تاثیــر قــرار داده و بــه آن خدشــه وارد کــرده
اســت .بینظمی ،عــدم تجانس ،یک وجهی بــودن 4و بیگانگی ،از
عوارض این نوگرایی اســت .باید توجه داشــت که توسعهی درونی
بافتهای ســنتی ،با توســعهی بخشهای جدید شهری متفاوت
اســت .تغییــر در ویژگیهــای کالبدی ،وقتــی در بخشهای جدید
شــهری اتفــاق میافتــد ،بــه دلیل پیــروی هم ـهی بناهــا از قوانین
جدیــد ،ا گــر چــه پیونــدی بــا هویــت قدیــم شــهر نــدارد و خــود نیز
ً
هویت ســالم و موجهی را ارائه نمیدهد ،لیکن نهایتا منجر به بروز
ســیمایی یکنواخت و خنثی میشــود .ولی اعمــال تغییرات جدید
کالبــدی در بافتهای ســنتی ،به تدریج تمــام ارزشهای کالبدی
و هویتــی بافــت را مخــدوش میکنــد .لذا یکــی از رویکردهــای مؤثر
بــرای طراحــی در بافتهــای قدیمی ،اســتفادهی بهینــه از عناصر
معمــاری ســنتی و هماهنــگ ســازی معمــاری جدیــد بــا هویــت
ســیمای محلههــای قدیمــی اســت .برای رســیدن به ایــن هدف،
ایجاد ســیمایی هماهنگ با اســتفاده از همخوانی مصالح ،ســبک
معمــاری ،اســتفاده از عناصــر معمــاری ســنتی ،رعایــت تناســبات
فضایــی پــر و خالی ،متناســب بــودن ارتفــاع و حجم تــوده با بافت
قدیمــی موجــود ،ضــروری اســت(برکپور .)24 ،1380،در راســتای
تأمین چنین رویکردی ،در ادامه به معرفی و بررسی مبانی طراحی
در بافتهای تاریخی میپردازیم.

 -4مبانی طراحی ســنتی وتحلیــل چند نمونه
خانه تاریخی در بافت قدیم قم
از آنجــا کــه یکــی از اهــداف مقالــه حاضــر ،بیــان تأثیرپذیری از
اصــول و عناصــر معمــاری ســنتی در طراحــی اســت ،در این بخش
بــه تحلیــل ســه نمونه از خانه های ســنتی و تبییــن مبانی طراحی

خانــه در بافتهای ســنتی میپردازیم .البتــه در پژوهش موردی،
پنــج نمونه خانه بررســی شــده اســت .ولی در این مقالــه به منظور
پرهیــز از اطالــهی کالم بــه جز بخش جهتگیری ،در مطالعه ســایر
اصول طراحی ،سه مورد از خانههایی که الگوهای متفاوتی را ارائه
میدهند ،معرفی میشوند.
 -۱ -۴جهتگیری خانه
جهــت گیــری در بناهــای قدیمــی و بومــی ،یکــی از اصــول
معمــاری ســنتی اســت .ایــن اصــل بــه عوامــل مختلفــی از جمله؛
-1وضعیــت حرکــت خورشــید و جهــات تابــش  -2جهــت وزش
بادهای مختلف  -3وضعیت زمین و دسترســیهای بنا ،بســتگی
دارد .در ا کثــر خانههــای ســنتی ،محــور شــمالی -جنوبــی ،محــور
اصلــی بنــا اســت و فضاهــای اصلــی زندگــی در دو ســمت شــمال و
جنــوب حیــاط و فضاهای فرعی در دو ســمت شــرق و غــرب تعبیه
میشــدند(قائم .)26 ،1375 ،جهتگیــری شــمالی جنوبــی باعث
میشــود کــه دو ضلــع شــرقی و غربی خانــه در هیچ یــک از فصول؛
برخــورداری مناســبی از نــور خورشــید نداشــته باشــند .از ایــن رو
معماران ســنتی بــه منظور افزایش کیفیت فضایی اضالع شــرقی و
غربی ،با توجه به اقلیم منطقه ،محور اصلی ســاختمان را نســبت
به راســتای شــمالی -جنوبی ،اندکی میچرخاندنــد .بدین ترتیب
جهتگیریهــای مختلفــی بــرای ســاختمانها پدیــد آمده اســت.
ازجمله؛ -1شمالشرق-جنوبغرب(رون 5راسته)-2شمالغرب-
جنوبشرق(رون اصفهانی)(معماریان.)۱۶،۱۳۷۳،
بنا بر جدول1؛ در قم از هر ســه رون مرســوم در معماری سنتی
در جهت گیری بنا استفاده شده است .از آنجایی که جهت گیری
شمالغرب-جنوبشــرق ،جهتگیــری غالــب در خانههــای مورد
بررسی است ،پیآمدهای این جهت گیری در خانهی شمارهی،1
مورد بررسی قرار میگیرد.
درخانــهی شــماره یــک ،محــور اصلــی حیــاط؛ شــمال غربــی_
جنوب شــرقی اســت .ایوان شــمال شــرقی که بعداز ظهرها آفتاب
میگیــرد ،فضــای مناســبی بــرای اســتراحت بعــد از ظهــر زمســتان
اســت .پنــج دری پشــت ایــن ایــوان ،بــا ذخیــره آفتــاب عصــر در
صبح
خــودش ،بــرای بیتوتهی شــب زمســتان مناســب اســت .در ِ
صبح
تابســتان هر دو ایوان ،پشــت به آفتاب دارند و برای کارهای ِ
خانــه مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .دو اتــاق دو دری و ســه دری
پشــت ایــوان جنــوب شــرقی نیز اتاقهای تابســتان نشــین اســت.
در زیر این قســمت ،ســردابی تعبیه شــده که در مواقــع خیلی گرم
مورد اســتفاده قرار میگیرد .فضای ســه دری شمال غربی ،در اول
صبح زمســتان در آن
هــر صبح زمســتان آفتاب میگیــرد و کارهای ِ
ً
انجام میشــود .اتاقهای کوچک جنــوب غرب احتماال اتاقهای
خواب هستند که به واسطهی پشت به غرب بودن ،عصرها آفتاب
نمیگیرند و در شبهای تابستان ،نسبت به سایر فضاهای خانه،
خنکتر هســتند و در زمســتانها با اندک انرژی گرم میشوند .لذا
مشاهده میشود که خانه چه زیرکانه چرخیده و چه هوشمندانه
طراحــی شــده اســت .در واقــع معمار ســنتی با شــناخت درســت و
علمــی اقلیم ،معماری پایداری را (با مفهوم امروزی) طراحی کرده
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ً
کــه در عیــن حــال کامــا بومــی اســت(تصویر .)1جهتگیــری غالب
خانههای مورد بررســی؛ شمالغرب-جنوبشــرق است .لیکن بنا
بــه موقعیــت ،معمار جهت گیری بنا را تغییــر داده و با پایبندی به
قواعــد قابل اعتماد معماری ســنتی ،مســایل را بــا ابتکار خود حل
کرده است .با این وجود این بررسی نشان میدهد که رون مناسب
قــم ،رون اصفهــان اســت کــه میتوانــد الگــوی طراحی قــرار گیرد.
 -۲ -۴درونگرایی معماری خانه
درونگرایی امری اقلیمی است و معانی اخالقی و اعتقادیای
نظیــر تودار بــودن و گرایش به حاالت درونی یا محرمیت در فضای
درونــی خانه ،معنای ثانویهای اســت که بهواســطهی درونگرایی
بــه اعتقــادات مردمــی کمــک کرده اســت .البتــه مباحثــی از قبیل
نپرداختــن بــه ظاهــر و کار بــر روی درون از دیدگاههــای اعتقــادی
نشأت میگیرد .بهطوری که معماری سنتی ایران در نمای بیرون،
بســیار ســاده اســت .ولی در داخل ،دنیایــی از پــرکاری و زیبایی را
ارائــه میدهد(معماریــان .)12 ،1373،در خانههــای درونگــرا،
فضاهــا پیرامــون حیاط شــکل میگیرند .لــذا بین محیــط بیرون و
حیاط مرکزی ،فاصلهای از جرم و فضا وجود دارد که ارتباط حیاط
بــا فضای بیرونی خانه را با فضاهای واســطی مثل داالن و هشــتی
برقرار میکند .این فضاهای واسط ،به محرمیت درون خانه کمک
میکنند .لیکن این نوع شــکلگیری بنا ،ناشــی از وضعیت اقلیمی
است .بدین معنی که جرمها ،سخت و سنگین میشوند و حیاطها
را در بر میگیرند تا هوای تفتیدهی بیابانها و بادهای گرم و وحشی
صحراهــا را مهــار کننــد و فضای آسایشــی را برای انســان خســته از
کار روزانــه و محیطــی بــا صفــا را بــرای زندگــی متعالی فراهــم آورند.

 -۳ -۴حیاط مرکزی
حیــاط مرکزی ،مهمترین فضای خانه ،عنصری اقلیمی و شــکل
دهندهیمفهومدرونگراییاست.لذاازلحاظفضایی ،کارکردیاقلیمی
دارد .ولی از نظر عملکردی ،قرارگاه رفتاری انســان و خانوادهی سنتی
است .از این رو حیاط هم نقش فرهنگی دارد و هم نقش عملکردهای
مختلف را بازی میکند .از جمله این نقشها -1 :محیطی با نشاط و
آرامــش بخش  -2مخــزن نوری برای فضاهای داخلــی  -3تنفس گاه
خانه-4سازماندهندهیفضاهایخانه-5ارتباطدهندهی کلیهی
فضاهــا با یکدیگر ،میباشــد .در ادامه ،نقش حیــاط در نظام ارتباطی
و ســازماندهی فضایــی ،بــا تحلیــل خانههــای قم بررســی میشــود.

تصویر -1وضعیت تابش خورشید -خانه علیقلی خان زند.
ماخذ( :اطالعات تصویر-www.geog.ubc.caمهندسین مشاور آمکو).

جدول -1چگونگی جهتگیری نمونهها.

نمونهها

خانه حاج علیقلی خان زند()1

خانه محمد زند ()2

خانه یزدانپناه ()3

جهتگیری

شمالغرب-جنوبشرق (رون اصفهان)

شمالغرب-جنوبشرق(رون اصفهان)

شرقی -غربی (رون کرمان)

نمونهها

خانه شا کری()4

خانه روحانی()5

جهتگیری

شمالشرق-جنوبغرب(رون راسته)

شمالغرب-جنوبشرق(رون اصفهان)
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الف) حیاط مرکزی ،عنصری مهم در ســازماندهی فضاهای
خانه است.
در خانهی ســنتی ،همهی فضاها حول حیاط شکل میگیرند
و رو به حیاط دارند .معمار سنتی ،حیاط را بر اساس نظم سماوی
و حرکــت خورشــید و گــردش شــب و روز طراحــی کرده و قرار اســت
انســان کــه رفتــارش متاثــر از نظــم شــبانهروز اســت ،در آن زندگــی
کنــد .بــه تاســی از شــکل حیــاط ،تمامــی فضاهــای حول حیــاط از
هندسهی حیاط تاثیر پذیرفتهاند.
خانه شمارهی یک ،نا گزیر ارتباط بین فضاهای بسته را از فضای
باز میســر میســازد ،لذا انتخــاب چنین نمونهای بــا توجه به زندگی
رفاهزدهی امروز ،انتخاب مناسبی به نظر نمیرسد .سازماندهی به
شکل ( )Uو ( ،)Lبا توجه به اینکه امکان ارتباطات داخلی را بیشتر
فراهم میســازند و همچنین ســطح ارتباط آنها به نسبت ،با حیاط
زیاد اســت ،نمونههای مناســبی برای طراحی هستند .زیرا در طرح
ارائه شــده در این مقاله ،یکی از اهداف طراحی ،تأمین درونگرایی
اســت .بدیــن ترتیــب نــور و تهویهی فضاهــا ،از طریق حیــاط فراهم
میشود .حذف عنصر با ارزش حیاط ،در معماری خانههای امروز،
یبــرد و انســان را از
سلســله مراتــب حرکــت بیــن فضاهــا را از بیــن م 
طبیعــت دور میکنــد .حرمت و امنیت روانــی خانه را مختل میکند
و مشــکالت بیرون را به درون خانه میکشــاند(نایبی .)51 ،1380،از

ایــن رو در نظــر گرفتن فضایی هر چند کوچک بهعنوان حیاط برای
خانه ،امری ضروری است.
ب) حیاط مرکزی ،ارتباط دهندهی کلیهی فضاها با یکدیگر
است.
حیــاط ،محــور و اســاس ارتباطــات درونــی خانــهی ســنتی را
شــکل میدهــد .از دیــد انســان ســنتی و با نگاهــی عارفانــه؛ محور
بودن حیاط در ارتباطات داخلی خانهی سنتی بدین معنی است
کــه؛ زندگــی در خانــه ســنتی ،پیوســتگی مــداوم بــا کل هســتی و با
عالــم طبیعت دارد .در جدول ،3نقش ارتباط دهندهی حیاط در
خانههای سنتی قم مورد بررسی قرار میگیرد.
ارتباط فضاهای بسته ،از طریق فضاهای باز و نیمه باز(حیاط
و ایــوان) ،متناســب با زندگــی راحت طلب امروز نمیباشــد .امروزه
بــا ظهور سیســتمهای سرمایشــی و گرمایشــی مکانیکــی ،میتوان
شــرایط داخلــی را بــرای دمای آســایش انســان تنظیم کــرد .از این
رو ،اختــاف شــرایط دمایــی بیــن محیط داخل و خــارج در فصول
ســرد و گــرم زیــاد اســت .ایــن امــر ســبب میشــود کــه در معمــاری
امروز ،فضاهای ارتباطی نیز بسته باشد .زیرا عالوه بر اتالف انرژی،
ارتبــاط مــداوم انســان با دو شــرایط محیطــی متفاوت ،مشــکالتی
بــرای ســامتی و آســایش او ایجاد میکند .این مســأله در گذشــته
مطــرح نبــوده ،چرا که اختالف زیادی بین شــرایط دمایی داخل و

جدول -2نحوهی انتظام فضاها در کنار هم در نمونههای مورد بررسی.

نمونهها

خانه حاج علیقلی خان زند ()1

خانه روحانی()2

خانه یزدانپناه ()3

فضاهای بر گرد حیاط شکل گرفتهاند و حیاط سازماندهی فضاها در اطراف حیاط سمت چپ فضاها به شکل  Uدر اطراف حیاط اصلی شکل
نحوهی
به شکل ( )Lاست و در اطراف حیاط سمت گرفتهاند و ایوانی کمعمق در ضلع شرقی قرار
انتظام فضاها توسط آنها از هر طرف احاطه شده
دارد.
راست ( )Lکمی به ( )Uنزدیک شده است.
جدول -3نحوهی ارتباط فضاهای مختلف خانه با یکدیگر.

خانه روحانی()2

خانه یزدانپناه ()3

نمونهها

خانه حاج علیقلی خان زند ()1

چگونگی
ارتباط فضاها

ارتباط فضاهای اطراف دو حیاط از طریق حیاط ارتباط اصلی فضاها به یکدیگر از طریق ایوان
ارتباط فضاهای با هم از طریق حیاط صورت
میگیرد و دو بخش شمالشرقی و جنوبشرقی از و ارتباط دو حیاط با یکدیگر از طریق مسیرهای میباشد ،ضمن اینکه امکان ارتباط از طریق
حیاط هم وجود دارد.
دو طرف اتاقهای مابین دو حیاط میباشد.
طریق ایوان نیز با یکدیگر ارتباط دارند.
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خــارج وجود نداشــته و ارتباط مــداوم بین درون و بیرون ،انســان
سنتی را ملزم به استفاده از پوشش مناسب میکرده است.
 -۴ -۴ورودی
ورودی نیــز یکــی از بــا اهمیتترین بخشهای خانهی ســنتی
است .در خانههای سنتی پس از درب ورودی ،هشتی قرار دارد که
نقش مؤثری در ایجاد سلسله مراتب ورود به خانه دارد .در ادامه،
داالن و راهروی باریک و پیچ و خمدار ،هشــتی را به حیاط مرتبط
میکنــد .این سلســله مراتــب ورودی ،برای جلوگیری از اشــراف به
حریــم خصوصــی خانه و ایجــاد فاصله بین فضــای زندگی و فضای
ً
اجتماعــی بیــرون ،تعبیه میشــده اســت .ورود به حیــاط عموما از
گوش ـهها ،یــا محلــی نزدیک به آن صــورت میگرفته تــا در لحظهی
ورود از داالن ،دیــد کاملــی بــه فضــای حیــاط ایجاد نشــود .بدین
ترتیب در بدو ورود به خانه ،محرمیت نسبت به سهولت و سرعت
در حرکت ،اهمیت بیشتری داشته است(سلطانزاده.)۱۲،۱۳۸۴،
در تمامنمونههایبررسیشده،اصلمحرمیتبرایورودبهخانه
به روشهای مختلف تأمین شده است .استفاده از هشتی و داالن و
ایجادپیچدر مسیرورودیاز جملهاینروشهااست.در دورانمعاصر،
بــا توجــه به ارزش مادی باالی زمین ،اختصاص فضایی به هشــتی و

داالن ،برای انسان مادی متجدد ،مقرون به صرفه نیست .بنابراین
در صورت رعایت این اصل در طراحی خانه ،مطلوب است که از راهکار
ایجاد پیچ در ورودی ،برای حل مســئلهی محرمیت اســتفاده شود.
 -۵ -۴عملکردها
خانههای سنتی در پی پاسخگویی به نیازمندیهای اقلیمی
و عملکــردی ،فضاهــای متنوعــی (از جملــه تــاالر ،شاهنشــین،
اتــاق کرســی ،اتــاق بادگیــر و  ،)...داشــتهاند .در حالــی کــه امــروزه
به ســبب تغییر در شــیوهی زندگی ،کاهش ســرانه مســکن و ظهور
تکنولوژیهــای جدیــد ،بســیاری از فضاهــای ارزشــمند خانههای
ســنتی از ســاختار خانــه حــذف شــدهاند .فضاهــای باقیمانــده در
ً
مســکن امروزی اتاق پذیرایی(عمدتا همان نشــیمن) ،آشپزخانه،
اتاقهــای خــواب و ســرویسها را شــامل میشــوند .امــروزه بــه
دلیــل تغییــر در شــیوهی زندگــی مــردم ،در میــان فضاهــای نــام
بــرده ،آشــپزخانه و پذیرایــی از اهمیــت بیشــتری برخوردار اســت.
بدیــن جهت در ادامه ،مــکان قرارگیری اتــاق میهمان(پذیرایی) و
آشپزخانه در پالن نمونههای انتخابی ،بررسی شده است.
در خانههای بررســی شــدهی فــوق ،ورودیها براســاس معابر
در جهــات مختلف واقع شــدهاند و در هر نمونه ،اتاقهای نزدیک

جدول-4چگونگی ورودیهای نمونهها.

نمونهها

خانه حاج علیقلی خان زند ()1

خانه روحانی()2

خانه یزدانپناه ()3

نحوهی ورود ورودی دارای یک هشتی است و از هشتی با یک پیچ در این نمونه بعد از ورودی وارد هشتی و از از هشتی با • ورودی اصلی ( )2با یک پیچ  90درجه از گوشه وارد
یک شکست90درجه وارد حیاطها میشویم.
 90درجه وارد داالن میشویم.
حیاط میشود.
• ورودیفرعی( )1بدون شکست از گوشه وارد حیاط
فرعی میشود.
جدول -5محل قرارگیری اتاق میهمان.

نمونهها

خانه حاج علقلی خان زند ()1

محل قرارگیری اتاق میهمان اتاق زمستان نشینی است که
اتاق میهمان امکان دسترسی مستقیم از راهروی بعد از
هشتی را دارد.

خانه روحانی ()2

خانه یزدانپناه ()3

این خانه دارای دو حیاط بیرونی و اندرونی،
است و فضای مربوط به میهمان ،در بخش
بیرونی است.

این خانه دارای یک حیاط بزرگ بیرونی و دو
حیاط کوچک اندرونی است .اتاق میهمان ،اتاق
زمستانی است که در حیاط بیرونی قرار دارد.
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بــه ورودی بــا عناویــن مختلــف زمستاننشــین ،تابستاننشــین
و ...ارتبــاط مســتقیم بــا ورودی دارنــد .ایــن دسترســی مســتقیم
بــه مهمانخانــه ،بــرای جلوگیــری از نفــوذ میهمــان بــه فضــای
خصوصی(اندورنی) خانه در نظر گرفته شده است .چنین الگویی،
در طراحــی خان ـهی ســنتی قــم ،مــا را بــه ســمت تفکیــک فضــای
میهمان از فضای خصوصی در بخش ورودی ،هدایت میکند.
ً
آشپزخانهها در خانههای سنتی ،عمدتا در گوشههای حیاط
ً
اصلــی یــا در زیرزمیــن قرار میگرفتهانــد .بعضا نیز آشــپزخانه دارای
حیــاط مختص به خود بوده اســت .از دالیل دور بودن آشــپزخانه
نســبت به حیــاط مرکزی و اصلــی ،در وهلهی اول نوع ســوخت 6و
شــیوهی آشپزی بوده است .در وهلهی دوم ،عدم وجود امکاناتی
نظیــر هــود ،اجــاق گاز ،ســوخت مناســب و  ...بــوده ،کــه ســبب
میشده این فضاها ،فضاهای آلوده و فاقد ظاهر مناسب باشند.7
در طراحــی مســکن معاصــر ،مطلــوب اســت آشــپزخانه ،در فضای
مابیــن فضای خصوصی و فضای پذیرایی قرار بگیرد تا امکان ارائه
خدمات به هر دو فضا را داشته باشد.
 -6 -۴استفاده از طاق و گنبد
بــام ،از عوامــل مهــم انتقال حــرارت از فضای خــارج به داخل
ً
بنا اســت .زیرا این ســطح تقریبا در تمام طول روز در معرض تابش
مســتقیم آفتــاب قــرار دارد .بنابرایــن حرارت زیــادی را به فضاهای
داخلــی منتقــل میکنــد .لــذا توجــه بــه طراحــی مناســب بامها به
خصــوص در اقلیــم گرم و خشــک ،یکــی از اصول عمــدهی طراحی
است .آنچه از معماری گذشتگان در این مناطق عاید ما میشود،
استفاده از پوششهای طاق و گنبد است که یکی از عناصر عمده
در شــکلگیری هویــت معمــاری نواحــی گــرم وخشــک محســوب
میشــود .ایــن بامهــا بــه دلیــل فــرم منحنــی خاصــی کــه دارنــد،
در ســاعات مختلــف روز همــواره از یــک جهــت در ســایه هســتند.
در نتیجــه نســبت به ســطوح صــاف حــرارت کمتری را جــذب و به
فضــای داخــل منتقــل میکنند(کســمائی .)42 ،1384 ،در تمامی
نمونههای بررسی شده در شهر قم ،پوشش سقفها از نوع طاق و
گنبد است .گذشته از جنبههای عملکردی ،پوششهای منحنی
شــکل طــاق و گنبد ،به معمــاری لطافــت داده و آنرا با طبیعت و
اقلیم خود هماهنگ میکند.

 .5شهر قم و منطقه طراحی
قبــل از ورود بــه بحــث طراحــی ،تحلیلی در خصــوص ضرورت
طراحی در بافت قدیم قم ،شــرایط آب و هوایی ،و موقعیت سایت
طراحی ،ارائه میشود.
 -1 -5ضرورت طراحی در بافت تاریخی قم
ســیمای بافــت تاریخــی شــهر قــم ،انســجام و ماهیت خــود را
از دســت داده اســت .آثــار باقیمانــده از گذشــته نقــاط ُت ُنکــی را در
ً
بافت تشــکیل میدهند .ساخت و سازهای جدید در بافت ،کامال
بیهویــت و بیتوجــه بــه زمینــه هســتند و تنها بخشــی از شــهر که
میتوانــد نقطــه امیدی برای تداوم معماری ارزشــمند گذشــته ،با
توجه به نیازمندیهای روز باشــد ،تحت تأثیر ســاخت و ســازهای
هرجایــی امــروز ،در حــال اضمحــال و نابــودی اســت .لــذا بــرای
حفظ ســابقهی تاریخی و هویت فرهنگی گذشته ،طراحی الگویی
مناسب در این بافت ،با اقتباس از اصول ارزشمند معماری سنتی
و بومی ،با نگاه به نیازمندیهای زندگی معاصر ضروری است.
 -۲ -5وضعیت آب و هوایی
در شهر قم ،حدا کثر مطلق دما در گرمترین ماه سال (تیرماه)،
+45/6درجــه و حداقــل دمــا در ســردترین مــاه ســال (دیمــاه)،
 -12/6درجــه ســانتیگراد اســت .وزش بادهــای گــرم کویــری در
تابستان ،گرد و غبار زیادی را با خود به منطقه میآورد .همچنین
خشــکی شدید ،رطوبت نسبی پایین ،نوسان شدید دما در شبانه
روز و کمبــود بــارش از محدودیتهــای اقلیمــی اســتان میباشــد.
عــاوه بــر نوســانات زیاد دمــا در طول ســال ،اختالف دمــا در طول
شــبانهروز نیز زیاد اســت که این امرناشــی از خشکی منطقه است.
جهــت وزش بــاد غالب از ســمت غرب و بــاد نایب 8غالب از ســمت
شرق است (مهندسین مشاور آمکو.)1381،
 -۳ -5موقعیت سایت در بافت قدیم شهر قم:
ســایت انتخابــی ،در محلــهی مســجد جامع ،یکــی از محالت
دهگان ـهی شــهر قدیــم قــم واقع شــده اســت .بناهــای تاریخی این
محلــه ،مســجد جامــع و مدرســهی جهانگیــر خــان میباشــند که

جدول -6محل قرارگیری آشپزخانه.

نمونهها

خانه حاج علقلی خان زند ()1

محل قرارگیری آشپزخانه در زیرزمین ضلع شمالغربی قرار دارد و
نورگیری و دسترسی مستقیم از حیاط اصلی دارد.
آشپزخانه

خانه روحانی ()2

خانه یزدانپناه ()3

دو آشپزخانه این خانه در گوشههای جنوبی و غربی آشپرخانه در گوشهی شمالغربی خانه قرار گرفته و
زمین میباشند و فاقد نورگیری از حیاط اصلی هستند .فاقد نورگیری مستقیم از حیاط اصلی است.
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ســایت مورد نظر در نزدیکی آنها قــرار دارد .بنابراین موقعیت طرح
در حریم درجهی یک آثار تاریخی قرار گرفته است .لذا در طراحی،
حدا کثــر ارتفــاع مجــاز بنــا دو طبقه اســت .9در چهار جهت ســایت
مورد نظر ،مســیرهای دسترســی وجود دارد که به لحاظ عرض ،به
دو نــوع ماشــینرو و پیادهرو تقســیم میشــوند .به جز مســیر واقع
در ضلع شــمالی ،ســایر مسیرهای اطراف ســایت ،سواره هستند و
ً
کاربریهای اطراف زمین عمدتا مسکونی است (تصویر.)2

 .۶طراحی موردی مسکن در
بافت قدیمی شهر قم
طراحــی در دو حــوزهی طراحــی بافــت و طراحــی بنــا صــورت
گرفتــه اســت .بنابرایــن در طراحــی مجموعهی مســکونی در بافت
تاریخی شــهر قم ،به منظور ایجاد طرحی متناسب با بافت سنتی،
با بهرهگیری از اصول معماری سنتی مطرح شده و نتایج حاصل از
تحلیل خانههای سنتی شهر قم و با توجه به ملزومات دوران معاصر،
معیارهــای مطــرح شــده در جــدول  ،۷را بــه عنــوان دســتورالعمل
طراحــی مد نظر قرار میدهیم .همچنیــن به منظور احیای هویت
کالبدی-بصــری بافت ،اســتفاده از عناصر کالبــدی نمادین نیز در
شــکلگیری معیارهــای طراحــی ،نقــش عمــدهای داشــته اســت.
طراحی بافت
 -۱-۶جهتگیری مجموعه
سایت مورد نظر دارای جهتگیری شمال غرب -جنوب شرق
میباشــدکه یکــی از ســه جهتگیــری موجــود در منطقــه طراحی و
نزدیــک به رون شــهر قــم (رون اصفهان) اســت .بنابرایــن چنانچه

تصویر -2موقعیت و ابعاد زمین پروژه.
ماخذ( :سازمان میراث فرهنگی استان قم)

تقســیمات واحدهــا بــه گونهای انجــام گیرد که جهتگیــری آنها از
ایــن جهتگیــری عمــده تبعیــت کند(تصویــر ،)3ایــن نوع شــرایط
اســتقرار به لحــاظ برخورداری از تابش و ســایر مولفههــای اقلیمی
مناسب است.
 -۲-۶حیاط همسایگی
موثرتریــن عامــل در شــکلگیری حوزههــای همســایگی در
دوران معاصــر ،رســوخ ماشــین در بافــت و ضــرورت مســیرهای
مربــوط بــه آن اســت .در معمــاری تاریخــی ،همســایگیها در
محیطــی آرام و بــه دور از ســر و صــدا و ناامنــی ناشــی از حضــور
ماشــین ،شــکل میگرفت .لیکن در وضعیت کنونی ،ماشین خود
را به زندگی انســان تحمیل کرده اســت .بطوریکه حضور ماشین
یکی از ضروریات زندگی انســان معاصر شــده اســت .در این طرح
ســعی شــده ،راهحلی ارائه شــود تا هم به ضرورت حضور ماشــین
در محیط مســکونی پاســخ داده شود و هم محیطی امن و آرام در
حوزهی همســایگی فراهم آید .به این ترتیب در درون مجموعه،
دو فضای باز عمومی طراحی شــده اســت .این فضاها با استفاده
از مســیرهای دسترســی باریک  1/5متری به شــریانهای ســواره
اطــراف ســایت دسترســی پیــدا میکنند(تصویــر .)4واحدهــای
مســکونی در اطــراف ایــن فضاهای بــاز طراحی شــدهاند .ورودی
انســانی خانههــا بــه ایــن گشــایشهای فضایی(حیاطهــای
همســایگی) بــاز میشــود .حیاطهــای همســایگی ســبب افزایش
تعامل افراد ســا کن در مجموعه میشــود .مسألهای که در زندگی
معاصر ،به واســطهی اعمال ضوابط نادرســت شهرداریها و نوع
طراحــی بافــت و معماریهــای تحمیلــی ،روز بــه روز در بین افراد
ســا کن در یک محله کمرنگتر میشود.

تصویر -3پیشنهاد جهتگیری واحدهای مسکونی.

جدول  -۷معیارهای طراحی.

معیارهای طراحی بافت

معیارهای طراحی بنا

الف) جهتگیری مجموعه
ب) حیاط همسایگی
ج) تأمین پارکینگ عمومی
د)گذرهای پیاده
و) استفاده از عناصر کالبدی سنتی ،در فضای جمعی(رواق)

الف) طراحی درونگرا با بهرهگیری از عنصر حیاط مرکزی
ب)تحول در نقش حیاط
ج)محرمیت در ورودی واحدهای مسکونی
د) نحوهی قرارگیری عملکردهای داخلی در پالن خانه
و) سازه و جزئیات
ه)انتخاب مصالح متناسب با بافت تاریخی

64
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  18شماره ۲تابستان ۱۳۹۲

تصویر -4چگونگی ارتباط بخشهای سواره و پیاده.

تصویر -5تفکیک زمین به دو بخش بر اساس چگونگی دسترسی به ماشین.

تصویر -6محل پیشنهادی برای پارکینگ عمومی.

تصویر -7طراحی رواق در اطراف حیاطهای همسایگی.

 -۳-۶پارکینگ عمومی
بــا ظهور ماشــین در زندگی امــروز ،یکی از نیازهــای ضروری در
طراحی مســکن ،امکان دسترســی سریع و آسان به ماشین است.
در بافتهــای تاریخــی ،بــه دلیــل فراوانــی شــریانهای کمعــرض،
تأمین پارکینگ و دسترســی به ماشــین ،چالشــی اساســی است.۱۰
در ایــن طرح نیز همه مســیرهای اطراف ســایت مــورد نظر ،امکان
عبــور ماشــین را ندارند .از ایــن رو برای تأمیــن پارکینگ برای همه
واحدها ،سایت به دو بخش تقسیم شده است.
بخش  :1در این محدوده به دلیل وجود شریانهای کم عرض
در اضالع شــمالی و شــرقی ،امکان دسترســی مســتقیم به ماشین
و پارکینــگ وجــود ندارد(تصویــر .)5به منظــور تعبیه فضــای پارک
بــرای واحدهای این بخش ،نیاز بــه طراحی یک پارکینگ عمومی
اســت .مناس ـبترین مــکان بــرای ایــن پارکینــگ در ضلــع جنوبی
ســایت اســت(تصویر .)6زیــرا ضمــن نزدیکی بیشــتر بــه واحدهای
طراحــی شــده در این بخش ،بــه عریضترین شــریان اطراف زمین
نیز ارتباط دارد .بخش :2در این بخش امکان دسترســی مستقیم
به ماشین ،به دلیل عرض مناسب مسیرها وجود دارد(تصویر.)5

اســتفاده از تویزههــای طراحی شــده برروی آنهــا ،تداعی کنندهی
کوچههای بافتهای ســنتی اســت ،عابرین پیاده در طول حرکت
در ایــن مســیرها میتوانند کیفیــت حضور در یک بافــت قدیمی را
ً
تجربه کنند .ضمنا این کوچهها حد واســطی بین محیط عمومی
بیــرون مجتمع و محیــط خصوصیتر درون مجتمــع (فضاهای باز
همســایگی) میباشــند .لذا فضایی برای آماده شــدن افراد جهت
مواجهه با این تغییر فضایی هستند.

 -۴-۶گذرهای پیاده
در درون بافــت طراحــی شــده ،گذرهای پیــادهای پیشبینی
شــده اســت کــه گذرهــای ســوارهی پیرامونــی را بــه فضاهــای
همســایگی متصــل میکنــد .ایــن گذرهــا بــا عــرض کــم خــود و بــا

 -۵-۶رواق
به منظور تأمین آسایش سا کنین وحفاظت از آنان در برابر تابش
آفتــاب در فصــل گــرم و همچنین محافظت از بارش در فصول ســرد
ســال ،میتوان از عناصر کارای معماری ســنتی اســتفاده کرد .لذا با
اقتباس از معماری سنتی در اطراف فضاهای باز میانی (حیاطهای
همسایگی) ،رواق تعبیه شده است .این رواقها بر روی جدارههای
مشــرف بــه فضاهــای بــاز میانــی ســایه انــدازی میکنــد و موجــب
عــدم افزایــش دمای آنها میشــود .لیکــن حرارت کمتــری به داخل
انتقــال مییابــد ،که ایــن موضوع مناســب آب و هــوای گرم منطقه
اســت(تصویر .)7عالوه بر دالیل اقلیمی ،طراحی رواق ،سبب ایجاد
سلســله مراتــب فضایی میشــود .همچنیــن رواقها بــا دهانههای
تکــرار شــوندهی خــود در نمــای بیرونــی ،تنــوع دیــد بــه فضــای بــاز
حیاط همســایگی را در هنــگام حرکت ،فراهم میکننــد .از آنجا که
رواق یکــی از عناصــر رایج در معماری ســنتی اســت ،اســتفاده آن در
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تصویر -8حیاطهای مرکزی طراحی شده در مجموعه ،نمونهای از سازماندهیهای Lو  Uشکل فضاهای خانه در اطراف حیاط مرکزی است.

تصویر -9نمونه یک واحد سه خوابه _ تمامی ارتباطات فضاها به طور داخلی حل شده است.

ایــن طرح ،نمــادی از هویت معماری منطقه طراحی نیز میباشــد.
طراحی مجموعه
 -۶-۶طراحی درونگرا با بهرهگیری از عنصر حیاط مرکزی
درونگرایــی بــه منظــور پاســخگویی بــه ویژگیهــای اقلیمــی
مناطق گرم وخشک و با توجه به فرهنگ معماری بومی ،از دیرباز
بــا معماری ســنتی ایــران عجین بوده اســت .لذا با توجــه به ثبات
عوامــل مؤثــر در شــکلگیری درونگرایــی در معماری مســکونی قم
(یعنی اقلیم و فرهنگ) ،11این مفهوم ارزشمند کالبدی در طراحی
مورد استفاده قرار گرفته است .لیکن برای همه واحدهای طراحی
شــده در این مجموعهی مســکونی ،یک حیاط مرکزی پیشبینی
شــده است .نورگیری عمدهی فضاهای خانه از این حیاط مرکزی
تأمین میشــود .ایــن نحوهی نورگیــری مانع از اشــراف واحدها به
یکدیگر میشود .طبق نتایج به دست آمده در بخش 3-4نحوهی
شــکل گیری بنای مســکونی واحدها در اطراف حیاط مرکزیشان
به شکل  Lو  Uاست .این نحوهی شکل گیری ،ضمن اینکه نور و
تهوی ـهی فضاهای داخلی را از طریق حیاط مرکزی میســر میکند،
امکان حل ارتباطات داخلی فضاهای خانه را که از نیازمندیهای
طراحی معاصر است ،فراهم میکند(تصویر.)8

 -۷-۶تحول در نقش حیاط
بــا توجــه به شــیوهی زندگی امــروز ،طبــق نتایج ارائه شــده در
قســمت تحلیــل خانهها(بخــش  ،)4ضمــن تأمین حیــاط برای هر
واحد خانه ،کلیهی فضاهای داخلی خانه دارای ارتباطات بســته
و داخلی هستند(تصویر.)9
لیکن نقش ارتباطی حیاط به شــکلی که در خانههای ســنتی
مرســوم بــود ،۱۲بــه منظــور تامیــن رفــاه و آســایش ســا کنین خانه و
پاس ـخگویی بــه نیازمندیهــای روز ،بــا تعبیهی ارتباطــات داخلی
ضعیف شــده اســت .۱۳تنهــا نقــش ارتباطی حیــاط ،ایجــاد ارتباط
محیــط بیــرون بــا محیــط مســکونی خانــه اســت .امــا نورگیــری و
ارتبــاط بصــری با حیاط بــرای همهی فضاهای اصلــی خانه حفظ
شده است .همچنین در این طرح ،نقش حیاط در ایجاد فضایی
فر حبخش و آرام برای سا کنین ،ثابت باقی مانده است.
 -۸-۶ورودی
در طراحی این مجموعه ،با تاسی و اقتباس از معماری سنتی
ســعی شــده اســت با ایجــاد پیــچ و شکســت در ورودی ،مســألهی
محرمیــت در ورود بــه خانــه و عــدم اشــراف بــه فضــای مقدس آن

66
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  18شماره ۲تابستان ۱۳۹۲

تامیــن شــود .در واقع فضــای ناشــی از ایجاد شکســت در ورودی،
مفصلــی بیــن محیط اجتماعی بیرون و حریــم خصوصی و مقدس
خانه است(تصاویر  10و .)11
 -۹-۶نحوهی قرارگیری عملکردهای داخلی در پالن خانه
انتظــام عملکردهــای داخلــی خانــه در ایــن طــرح بــه نحــوی
صــورت گرفتــه اســت کــه فضــای خصوصی(خوابهــا) و فضــای
نشــمین و پذیرایــی ،در محــل ورودی ،جهــت افزایــش محرمیــت
بخــش خصوصی تفکیک شــدهاند .لــذا ورودی مابین این دو فضا
واقع شــده اســت .آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی ،عملکردهایی
خدماتــی هســتند .از ایــن رو بــرای ارائــه خدمات بــه عملکردهای
ســکونتی ،نظیــر اتاقهــای خــواب و پذیرایی و نشــیمن ،مناســب
است در حد فاصل این دو نوع عملکرد ،قرار گیرند .به این ترتیب
در ســازماندهی فضاهــای خانــه ســه حــوزه؛ -1ورودی و فضاهای
خدماتــی-2 ،نشــیمن و پذیرایی و-3حــوزهی خصوصی خوابها
شــکل گرفتــه اســت .از آنجایــی که در ایــن طرح ورودی انســانی و
ماشــین بــه طــور جدا گانــه در نظــر گرفتــه شــده اســت ،ورودیای
مجزا از پارکینگ هر واحد به فضای داخلی آن ،تعبیه شــده است.
همچنیــن در واحدهــای یــک طبقــه بــا اســتفاده از حیاطهــای
کوچــک در فضاهــای داخلــی ،تهویــه و نورگیری فضاهــای واقع در
کنج ،تأمین شده است.
 -10-۶سازه و جزئیات
بــه منظــور بهرهگیــری از نقــش فرمهــای طــاق و گنبــد ،در
تعدیــل حــرارت دمــای داخلــی ،در مناطــق پرتابــش و در جهــت
احیــای ایــن عناصــر هویــت بخــش در معمــاری ســنتی ،در ایــن
طــرح ،از طــاق بــرای پوشــاندن ســقف فضاهــا اســتفاده شــده
اســت .نــوع طــاق انتخابی بــا توجه به لــزوم اجــرا در دهانههایی
باتناســبات مختلــف ،طاق چهار تــرک ،میباشــد(تصویر .)12زیرا
ایــن طــاق امکان پوشــش دهانههــای مختلف مربع و مســتطیل
شــکل را فراهم میکند .در این نوع پوشــش ،ر جهای ســازندهی
طــاق از روی چهــار ضلــع پــان ،بــه گون ـهای چیده میشــوند که

در امتــداد محــور قائــم کمــی شــیب بــه ســمت داخــل دارنــد و
نحوهی چیدن عناصر ســازندهی سقف به صورت پاتوپا میباشد
(زمرشیدی.)۱۳۱،۱۳۸۴،
در طــرح حاضــر ،دیــوار باربــر (ســازهی متــداول در معمــاری
تاریخــی) بــه دلیل مشــکالتی نظیر اشــغال ســطح زیــادی از زمین،
مقاومــت کــم در برابــر زلزلــه و ایجــاد محدودیــت در طراحــی پالن،
استفاده نشده است .لذا با استفاده از سیستمهایی نظیر اسکلت
فلــزی ،میتوان مشــکالت دیوارهای باربر را از سیســتم ســازههای
گذشته حذف کرد و سیستم سقف طاقی شکل را به دلیل مزایای
مختلفی که دارند ،با سیســتمهای جدید ترکیب کرد .در سیســتم
بــه کار گرفتــه شــده در ایــن پــروژه ،طاقها بــرروی تیرهــای اصلی
فلــزی برپا شــدهاند .بنابراین به جای انتقال بار توســط دیوارهای
باربــر ،بــار توســط تیرهــا بــه ســتونها و از آنهــا بــه زمیــن منتقــل
میشود(تصویر.)13
طــاق چهار تــرک از تالقی دو طــاق گهوارهای ،شــکل میگیرد.
چنانچه طاق گهوارهای بر روی اسکلت فلزی برپا شود ،بار توسط
تیرهــا بــه ســتونها و از آنهــا بــه زمیــن منتقــل میشــود .در هنگام
تالقــی دو طــاق گهــوارهای ،عــاوه بــر تیرهــای محیــط بــر دهانهی
طــاق ،ترکهــای حاصــل از تالقــی طاقهــا نیــز در انتقــال بــار بــه
ستونها ،نقش دارند.
 -11-۶انتخاب مصالح متناسب با بافت تاریخی
آجر به عنوان مصالح اصلی ســاخت ،انتخاب شــده است .زیرا
استفاده از آجر سابقه دیرینهای در بافت قدیم قم دارد .همچنین
در حال حاضر مصالح عمده مورد استفاده در منطقه ،آجر است .به

تصویر -11نمونه ای از حیاط کوچک در یک واحد یک خوابه با ساماندهی  Lشکل.

تصویر -10نمونه یک واحد دو خوابه.

تصویر -12فرم کلی طاق های چهار ترک.
ماخذ( :زمرشیدی)1384 ،
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عالوه آجر برای سیستم سقف انتخابی(طاق) مناسبترین مصالح
است .در نما نیز به دلیل نقش نمادین ،مقاومت حرارتی ،انعکاس
تابش آفتاب و مقاومت باال در برابر عوامل محیطی از آجر استفاده
شــده اســت.کاهگل به دلیل نقش نمادین ،کمترین جذب تابش
آفتاب ،ســهولت دسترسی و عایق بودن در برابر حرارت و رطوبت،
در نماسازی مورد استفاده قرار گرفته است .البته مقاومت کاهگل

در برابــر بــرف و باران کم اســت و همواره نیاز به ترمیــم دارد .لیکن
تجدیــد انــدود کاهگل ا گر چه با زحمت مواجه اســت ،ولی موجب
تازه بودن نمای ساختمان ،ضدعفونی شدن بنا و دوری حشرات
و جانوران از بنا میشــود .در عین حال ،میتوان با افزودن موادی
مقــاوم کننــده بــه کاهــگل ،یــا بــا اســتفاده از روکشهــای شــفاف
و مقــاوم در برابــر فرســایش ،عمــر انــدود کاهــگل را افزایــش داد.

تصویر -13نحوهی اتصال طاق به دیوار -نحوهی اتصال دو طاق به یکدیکر بر روی شاه تیر فلزی-نحوهی اتصال طاق به سقف صاف.

نتیجه
بحــث طراحــی معمــاری ،اعــم از معمــاری ســنتی یــا مــدرن
و ایجــاد آشــتی میــان ایــن دو روش ،از چالشهــای مطــرح در
معمــاری ایــران ،از اواخــر دورهی قاجاریــه بوده اســت .بــه دلیل
ً
غفلت و بعضا از روی ناآ گاهی و مواردی با غرض ورزی ،نسبت به
معماری و بافتهای تاریخی با ارزش شــهری و روســتایی ایران،
بیمهری و بیالتفاتی صورت گرفته اســت .بهطوریکه روز به روز
از معماری ارزشــمند ســنتی ایرانی فاصله گرفتهایم .مهمتر اینکه
معمــاری ایرانــی از جایــگاه ارزشــمند خود در جهــان معماری نیز
دور شــده اســت .درطرحی که در ایــن مقاله ارائه و تحلیل شــده
اســت ،ســعی بر این بوده تا با توجه به معیارهای ســنتی و نو ،به
نوعی به این چالش مطرح در معماری معاصر ایران ،پاسخ داده
شــود .مطالعــه و بررســی معماری ســنتی بــه طور عــام و معماری
خانــه بــه طــور خــاص نشــان میدهــد کــه ســاختمان ســنتی بــه
ً
مصنوع ســاخته شــده توســط بشــر ،کامال هماهنگ
عنوان نوعی
ِ
بــا بســتر و محیــط طبیعــی شــکل گرفته اســت .ایــن هماهنگی و
ســازگاری تا حدی اســت که معماری جزئی از طبیعت بستر خود
شــده اســت .۱۴به عالوه با توجــه به اهمیت حفظ محیط زیســت
و صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی در دوران معاصــر ،بهرهگیری از
روشهای طراحی ســنتی مطلوب به نظر میرســد .زیرا تجربهی
تاریخی نشــان داده اســت که معماری ســنتی نسبت به معماری
معاصــر ،در ایــن زمینــه بســیار موفقتــر عمــل کرده اســت .از این
رو در اقلیــم گــرم و خشــک قــم ،اســتفاده از راهکارهــای بومــی و
تاریخــی ،نظیــر اســتفاده از خصلــت درونگرایــی و تأمیــن حیــاط
مرکــزی ،بهرهگیری از مصالح آزموده شــدهی بومــی و به کارگیری
فرمهــای ســنتی مثــل طــاق و گنبد مطلــوب به نظر میرســد .به
عــاوه حضــور عناصــر کالبدی معماری ســنتی در محیــط زندگی،

بــه عنــوان بخشــی از خاطرهی انســان بومــی ،ســبب ایجاد حس
تعلق به فضا و آرامش میشــود .البته یکی دیگر از ضروریات مهم
در طراحــی خانــه ،توجه به شــیوهی زندگی انســان اســت .حضور
ماشــین در زندگــی روزمــره انســان و ســهولت ارتباطــات فضاهای
داخلی خانه ،دو مورد از شاخصترین عواملی هستند که در کنار
عوامــل پایــای معمــاری ســنتی ،در طراحــی خانهی امــروز مطرح
میشــوند .در ایــن طــرح ،ضمــن پاســخگویی بــه نیازمندیهای
رفاهــی انســان معاصــر ،ســعی شــده اســت؛ ویژگیهــای کیفــی
فضایــی و اصــول ارزشــمند معماری ســنتی نیــز بکار گرفته شــود.
در پاســخگویی به نیاز ماشــین ،دسترســی های ســواره و پیاده با
ً
بهرهگیری از مفهوم حیاط همســایگی ،بــه صورت کامال جدا گانه
طراحی شده است .در سازماندهی فضاهای مسکونی در اطراف
حیــاط مرکــزی هــر خانه ،الگوهای اســتفاده شــده( Lو  Uشــکل)
امــکان حل ارتباطــات داخلی را برای تأمین رفاه ســا کنین فراهم
کرده است .در این طراحی سعی بر آن بوده است که نوعی حرکت
در جهــت احیــای معمــاری ســنتی ایــران ،در انطبــاق بــا زندگــی
امروزصــورت بگیــرد .ایــن جهت گیــری تضمین کننــدهی تکامل
معماری امروز ایران اســت .باشــد که تاسف ســالهای گذشته از
غفلتهــا و بــی توجهیهای صورت گرفته ،تبدیل به امید شــود.
ً
قطعا طرح بررســی شــده ،نواقصی دارد .لیکن نواقص در سایهی
امیــدواری ناشــی از توجه و اهتمــام معماران خوب و جوان ایران
و بــا مدیریتی آ گاهانه ،میتوانــد برطرف گردد و معماری مطلوب
و با کیفیت ایرانی به منصهی ظهور برســد .لذا این مهم نیازمند
گامهایی بلندتر و همتی همه جانبه در پژوهش و طراحی دارد تا
بلکه معماری ایران ،ارزشهای انســانی و معنوی خود را احیاء و
جایــگاه رفیــع خود را در معماری جهان دوباره باز یابد.

68
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  18شماره ۲تابستان ۱۳۹۲

پینوشتها
 1متاثــر از دیــدگاه معماری مدرن؛ لوکوربوزیه خانه را به ماشــین تشــبیه کرده
است.
 2دکتر مهدی حجت(اســتاد معماری دانشــکده معمــاری ،پردیس هنرهای
زیبــا ،دانشــگاه تهران) معتقد اســت؛»جمع بیــن اصالت و به روز بودن میشــود
سنت».
 3ارزشهای محیطی میتواند مثبت یا منفی باشد.
 4این نوع معماری یک وجه بیشتر ندارد و آن وجه بر خیابان یا کوچه است
ً
و این وجه بنا است که معموال طراحی میشود.
 5در معماری سنتی ،جهت گیری بنا را «رون» میگفتند.
 6درگذشــته بــرای آشــپزی از هیزم اســتفاده میکردند .هیزم موقع ســوختن
دود میکند.
 7البتــه در بعضــی از خانههــای اشــرافی وجود خدم و حشــم نیــز یکی دیگر از
دالیل دور بودن آشپزخانه(مطبخ) از سایر فضاها بوده است.
 8بادی که به لحاظ فراوانی وزش در درجه دوم اهمیت قرار دارد(طبق متن
ارائه شده در طرح راهبردی -ساختاری شهر قم).
 9یکی از ضوابط طراحی در بافتهای سنتی رعایت ارتفاع است .بدین معنی
کــه در ایــن گونه بافتهــا نباید ارتفاع طرح بلندتر از بناهای مهم تاریخی باشــد.
 10همیــن چالــش باعــث ویرانــی بافتهــای تاریخــی و بــا ارزش شــهرها و
روستاهای ما شده است.
 11اقلیــم گرم و خشــک قم و تمایل جامعه قــم به وجود محیطی خصوصی و
امــن در حریــم خانه از دالیل بــکار گیری حیاط مرکــزی در طراحی این مجموعه
است.
 12در گذشته برای رفتن از هر فضای خانه به فضای دیگر باید از حیاط عبور
می کردند.
 13هر چند که این امر مورد نظر نگارندگان و طراح نیست .لیکن برای حفظ
ارزشهای دیگر خانه به نا گزیر این مورد را پذیرفتهاند.
 14در حالــی کــه معمــاری کنونــی ایران از گذشــته خود گسســته و از طبیعت
دور شده ،بلکه مخرب طبیعت و محیط زیست است .انرژی زیاد مصرف میکند
و هر چند آسایش در آن زیاد شده است ولی آرامش از آن رخت بربسته است.
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