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پوششهای سبک برای حیاط مرکزی ابنیهی تاریخی
ایران؛ نقد وضع موجود و ارائهی الگوهای پیشنهادی
محمد رضا متینی*
دکترای معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه اشتوتگارت آلمان.
(تاریخ دریافت مقاله ،93/5/4 :تاریخ پذیرش نهایی)93/7/5:

چکیده
حیاط مرکزی بســیاری از ابنیهی تاریخی کشــورمان در حال حاضر بهدلیل اعطای عملکردهای نوین
و یا گس��ترش فضاهای جمعی در حیاط نمونههای باززندهس��ازی شده ،با سقفهایی سبک پوشیده
شــدهاند که اغلب دارای جزییاتی ضعیف ،اجرایی نامناســب و منظری نازیبا هســتند و به دلیل عدم
امکان برچیدهشدن آسان و سریع ،جایگاه و مفهوم معماری درونگرا با حیاطهای باز مرکزی را از بین
بردهاند .این مقاله در ابتدا بهشکلی اجمالی سابقهی پوششهای سبک در فضاهای باز و حیاطهای
مرکزی بناهای کش��ورمان را معرفی میکند .س��پس به بررس��ی ،آسیبشناســی و تحلیل چند نمونهی
داخلی و پس از آن به معرفی و بررسی چند نمونهی موفق بینالمللی میپردازد .سپس از بین تجارب
بررس��ی ش��ده جنبههای هماهنگ بــا خصوصیات کالبدی و فرمی ابنیهی تاریخــی ما با اضافه نمودن
پارامترهایی تکمیل و به نمونههایی گسترده و متنو عتر تعمیم داده میشوند .این نمونهها بهصورت
الگوه��ای طراح��ی پوش��شهای ســبک برای حیــاط مرکزی ابنی ـهی تاریخی ایــران در جــداول تحلیلی
ارائه میشــوند .این الگوها توســط تصاویری که معرف طرح کلی ســاختاری و هندســی این پوششها
میباشنــد در جداول آمدهاند .پیش��نهاداتی که از تحلیل و بررسی نمونههای داخلی بهدست میآیند
ب��ه الگوه��ای قابل برپایی و برچیدن پرداخته و پیش��نهادات دیگر ،الگوهای پوش��شهای تغییرپذیر را
معرفی میکنند.

واژههای کلیدی
پوششهایسبک،پوششهایتغییرپذیر،سقفهایچادری،سقفهایمتحرک،حیاطبناهایتاریخی.
* تلفکس.E-mail: matini@yazd.ac.ir ،021-66409696 :
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مقدمه
باززندهســازی به کمک مناســبترین و نوترین مصالح و وسایل
فنــی در احتــرام به ارزشــها و مفاهیم گذشــتهی بنا بهترین شــرایط
را بــرای بهرهگیــری از موجودیــت بنــا در زمــان حــال فراهــم میکنــد
(فالمکــی .)32،1374 ،همانطــور کــه در بنــد پنجــم منشــور ونیــز
آمــدهاس��ت" :بهر هب��ری از یادمانها مطلوب اســت اما نمیبایســت
طرح و ترکیببندی یا تزیینات بنا را تغییر دهد .تنها با درنظرگرفتن
ای��ن موارد اس��ت کــه تغییرات مورد نیــاز تغییر کاربــری مجاز خواهد
ب��ود "( .)ICOMOS, 1964همچنیــن در ســند احیــاء و بهر هبــرداری
از اما کــن تاریخــی و فرهنگــی و در بند  10-1-4آمدهاســت" :توجه به
تبعات مداخله به گونهای که ظرفیتهای اثر را محدود نســاخته و
تغییر سیمای عناصر کالبدی را در پی نداشته باشد" مجاز میباشد
(سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری.)29 ،1388 ،
اما بناهای مختلف مرمت و باززندهســازی شــده در کشور نشان
دهندهی پاســخهای متفاوتی به فرآیند عملکرد بخشــی میباشد.
در نمونههای متعددی کاربریهای مختلف با مقیاسی ناهماهنگ
ً
ســعی دارند تا فضاهــای موجود بناهای تاریخــی را کامال پرکنند .در
این فرایند کاربریهای بزرگ مقیاسی همانند اجتماعات و فضاهای
برگزاری جشنها ،مراسم ،نمایشگاهها و رستورانها بهخاطر نیاز به
فضایی وسیع و یکپارچه به حیاط این بناها منتقل شدهاند .در این
انتقــال برای ایجاد ســایه و یا محافظت در برابر بــاران و برف و فراهم
نمــودن شــرایط آســایش ،ایــن حیاطهــای مرکزی با پوش ـشهایی
موقت و یا دائمی پوشانیده شدهاند.
بررســی حیاطهــای سرپوشــیده در کشــور نشــان میدهــد کــه
بــا توجــه بــه ضعــف اطالعــات و تجربیــات تخصصــی کافــی در این
زمینــه ،نمونههــای موفــق چــه در طراحــی و چــه در جزییــات و
اجــرا بــه نــدرت یافــت میشــوند .حیاطهای مرکــزی در اثــر الحاق
پوششهای نامناسب ماهیت اصلی خود را در تأمین نور و زندگی
بــرای فضاهای اطراف خود از دســت دادهاند .اصالت بنا و ایدهی
اصلی معماری درونگرا که با حضور فضایی باز در مرکز و فضاهایی
نیمهباز و بســته که این فضای باز را احاطه کرده باشــند مخدوش
گردیــده و دیگــر حیاط بعنوان مرکز تنفســی بــرای فضاهای داخلی
عمل نمیکند.
کمبــود اطالعــات علمــی کافــی در رابطــه بــا پوش ـشهایی کــه
بتواننــد بــه صــورت مناســب و بــدون آســیب فیزیکــی و بصــری
قابلیتهــای اســتفاده از این حیاطهای مرکــزی را در زندگی امروز

فراهــم نمــوده و جایــگاه اصلی حیــاط مرکزی را مخــدوش ننمایند
لزوم پژوهشهایی در این رابطه را ایجاب مینماید.
پوش ـشهای ســبک در حالت عام پوشــشهایی هســتند که از
عناصر طنابی یا میلهای و یا عناصر صفحهای ســخت یا پارچهای و
ً
از جنس مصالح مصنوعی ،فلزی یا طبیعی ساخته شدهاند که غالبا
بــه شــکل ســازههای چادری ،بــادی ،شــبکههای کابلــی ،خرپایی،
پوس��تهای ،س��ازههای درختی و یا ســاختار ترکیبی میباشــند .این
سیســتمهای ســازهای بهصورت دائمی یا موقت برای ساختارهای
ثابت ،تغییر پذیر و یا سیار استفاده میشوند ( .)URL1آنچه در این
مقاله به عنوان پوشــشهای ســبک معرفی شــدهاند ساختارهایی
بــا یکــی از حالتهای مطرح شــده در توضیحات فوق میباشــد که
بهصــورت الحاقــی بــر روی حیــاط بناهــای تاریخی نصــب گردیده و
بــه صــورت موقت (قابل گســتردن و برچیدن دســتی) یــا تغییرپذیر
(متحرک با تجهیزات مکانیکی) عمل مینمایند.
ایــن مقاله بــا تعیین چارچوب نظــری عملکرد بخشــی ابنیهی
تاریخــی بــر پایــهی توصیهنامههــای ایکومــوس و ضوابــط موجــود
داخلی همانند ســند احیاء و بهرهبــرداری از آثار تاریخی و فرهنگی
کشور مبتنی بر انجام الحاقات با حداقل مداخله و آسیب کالبدی
و بصــری به بنای تاریخی ،ســعی نموده تا در قــدم اول نمونههای
معمول پوشــشهای الحاقــی حیاطهای مرکزی در کشــور را مورد
بررســی و آســیب شناســی قــرار داده تــا به ایــن ترتیــب قابلیتها و
تــوان اجرایــی عام در ایــن رابطه مــورد تحلیل قرار گیرد .ســپس با
نگاهــی بــه نمونههــای پیشــرو و موفق بیــن المللی و تلفیــق آنها با
قابلیتهــای داخلی ،الگوهایی برای طراحی این گونه پوشــشها
در کشور ارائه شوند .البته باید توجه داشت که به خاطر گستردگی
موضوعات در الیههای کلی و جزئی ،در الگوهای پیشــنهادی این
پژوهــش بهطور خاص کلیات هندســی و ســاختاری پوشــشهای
سبک برای حیاط بناهای تاریخی ارائه میشوند و جزییات فنی و
اجرایی به بررسیهای آتی موکول میگردند.
در اینجــا الزم به ذکر اســت کــه اطالعات مربوط بــه نمونههای
داخلــی بهصــورت پژوهــش میدانــی و نمونههــای بینالمللــی
بهصورت کتابخانهای بدســت آمده و در بررســیهای ارائه شده در
ایــن مقالــه کمتر به مقایســهی کمــی عناصر و جزییات ســاختاری
پرداختــه میشــود و راهبردی که در این مطالعــات مورد نظر بوده
راهبردی کیفی است.

 -1مروری بر تاریخچهی استفاده از پوششهای
سبک برای فضاهای باز در کشور
بــا مشــاهدهی نقاش ـیهای مستشــرقینی کــه در دوران قاجــار
بــه ایــران ســفر کــرده بودنــد و همچنیــن آثــار تصویــری هنرمندان
کشــورمان میتوانیم به اســتفادههای مختلفی که از پوش ـشهای

پارچ ـهای موقت در گذشــته وجود داشــته پیببریم .عــاوه بر این
بعضــی از عکسهــای قدیمــی بــه شــناخت بهتــر مــا از انــواع ایــن
پوش ـشها کمــک میکننــد .حجرههایــی از بــازار کــه در مجــاورت
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ً
فضایی باز شکل میگرفتند معموال دارای سایهبانهای پارچهای
نق ـشداری بودنــد که امــروزه نیز بطــور محدود نمونههایــی از آنها
کاربرد دارد (وزارت مسکن و شهرسازی.)95 ،1388 ،
تکایا و حســینیهها در شــهرهای قدیمی ایــران اغلب بهصورت
فضایــی عمومــی و روبــاز بودنــد کــه در مســیر گذرهای اصلی شــهر
قــرار داشــتند و در اعیــاد اســامی و ایام ســوگواری خصوصــا محرم
کاربــرد ویــژه و اصیل خود را پیدا میکردند .به همین دلیل معموال
پوشــش چــادری موقتــی بــرای آن میســاختند کــه غالبــا کاربــرد
ســایهاندازی را داشتهاســت .ترکیــب کلی پالن ایــن فضاها معموال
مربــع ،مســتطیل و یا هش ـتضلعی بــوده اما در تکی ـهی دولت که
یکی از نمونههای خاص دوران قاجار میباشــد ،شکل اصلی پالن
دایــرهای بــوده اســت .فضــای داخلی ایــن بنا که بهخاطــر تخریب
در دوران پهلــوی اول بیشــتر از طریــق نقاشــی کمالالملــک قابــل
تشــخیص اســت با چــادری گنبدی پوشــیده شــده اســت (کیانی،
 .)82 ،1366دایــرهی تشــکیلدهندهی فضای داخلــی بنا  41متر
قطر داشــته که نشــاندهندهی عظمت این پوشــش سبک در آن
زمان بوده اســت .چادر عظیم ســقف ابتدا بر روی تیرهای قوســی
چوبی قرار میگرفته که بهخاطر مشــکالت و عدم مقاومت کافی با
خرپاهای قوســی آهنی که از فرانسه وارد شده بود جانشین گردید
(منصــوری فــرد 573 ،1375 ،و  .)576از نمونههــای مهــم معاصر
سقفهای سبک و تغییرپذیر در کشور میتوان از سقف تغییرپذیر
بــاالی ُویــد مرکزی کاخ نیاوران نام برد .این بنا که اثری از محســن
فروغی اســت دارای سقفی تغییر پذیر با پوشانهای صلب میباشد
( .)URL2ایــن ســقف در ایــام مناســب ســال بــا حرکتــی لغزشــی و
بهصورتی موازی کنار رفته و ورود نور طبیعی را ممکن میسازد.

 -2بررســی و تحلیل پوشــش سبک فضاهای
باز بناهای تاریخی امروز ایران
این بخش از پژوهش به بررســی نمونههای مختلف حیاطهای
سرپوشــیده در بناهای باززندهســازی شــدهی امروز ایــران پرداخته
است .نمونههای موردی منتخب در این قسمت با عمومیت زیاد در
کشور در سه گروه خانههای تاریخی ،مدارس و مساجد دستهبندی
میشــوند .اغلــب حیاطهای مســقف خانههای تاریخــی به عنوان
رســتوران ،حیاط مدارس به عنوان محــل اجتماعات و حیاطهای
مســقف مســاجد بــه عنــوان مصلــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتهاند.

تصویر -1مدرسهی دودر (.)۱۳۹۳

ایــن گونــه پوشــشهای ســبک بــر اســاس نــوع ســازه بــه ســه
دســتهی کلــی ســازههای داربســتی ،خرپایــی و چــادری تقســیم
میشوند که در ادامه معرفی و با یکدیگر مقایسه میگردند.
سازههای داربستی
امروزه پوششهای موقت با اسکلت داربستی به خاطر سادگی
برپــا نمــودن و برچیــدن و هزینــهی پایینــی کــه نســبت بــه ســایر
پوششها دارند ب ه عنوان اولین انتخاب در ساختارهای موقتی به
عنوان نمایشــگاه ،حســینیه و اجتماعات مذهبــی ،انبار ،پارکینگ
و مــوارد دیگــر اســتفاده شــده و البتــه بــا توجه بــه ایــرادات فنی در
مواردی نیز فاجعهآفرین بوده است.
در بیــن نمونههــای موردی بررســی شــده کــه با این نوع ســازه
پوشــیده شدهاند بناهای بســیار مهم و با ارزش تاریخی کشورمان
نیــز دیده میشــوند .به عنــوان مثال مســجد امام اصفهــان (ابعاد
حیــاط اصلــی  56متــر در  73متــر) 1یــا مســجد جامــع گلپایــگان
(ابعــاد حیــاط بدون ایوانهــا  26متر در  31متــر) دو نمونهی مهم
هســتند کــه برای برگــزاری مراســم نماز جمعــه بخشــی از حیاط با
سازهی داربستی و پوشش پارچهای یا ایرانیتی پوشیده شدهاند.
از نمونههــای بــا ارزش دیگــر مدرســهی دودر (ابعاد حیــاط  20متر
در  20متــر) (تصویــر )1و مدرســهی پــریزاد (ابعــاد حیــاط  10متر در
 15متــر) متعلــق بــه دورهی تیمــوری هســتند کــه در مجموعــهی
اما کــن و بیوتــات حــرم مطهــر حضــرت رضــا (ع) در مشــهد واقــع
شدهاند ( .)URL3حیاط مدرسهی دودر در حال حاضر به عنوان
دارالقران و حیاط مدرســهی پریزاد بهعنوان مرکز پاســخگویی به
ســؤاالت دینی اســتفاده میشــود .ســقف حیاط این دو بنا ا کنون
بهطور کامل با پوششی پارچهای پوشیده شده است.
سازههای خرپایی
در ایــن نمونههــا ســازه به عنــوان عنصری ثابت بــر روی حیاط
بناهای تاریخی قرار میگیرد .با توجه به جزییات اجرایی پایههای
ایــن خرپاهــا که ا کثرا در زمین یا بر روی بام تثبیت شــده و قطعات
اصلــی و فرعــی بــه هــم جــوش شــدهاند برچیــدن آنهــا بهراحتــی
امکانپذیر نیســت .فقط بخش پوشــانهی این نوع ســازهها قابل
گســتردن و برچیــدن میباشــد .نمونههــای مــوردی کــه در ایــن
رابطــه مطالعــه شــدهاند عبارتند از هتــل والی (ابعاد حیــاط  10متر
در  20متــر) (تصویــر ،)2هتل ادیبالممالک (ابعاد حیاط  17متر در

تصویر  -2هتل والی یزد (.)۱۳۹۰
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 23متــر) و مســجد مالاســماعیل (ابعــاد حیاط  30متــر در  37متر)
(تصویــر )3در شــهر یزد .هرچنــد در آخرین بازدیدی که از مســجد
مالاســماعیل انجام شد این ســازه برچیده شده اما مواردی که در
رابطــه بــا آن وجــود دارد میتواند با بســیاری از نمونههای مشــابه
موجود دیگر مشترک باشد.
سازههای چادری
نمونههای چادری انتخاب شده از جنبهی گستردن و برچیدن به
دو گروه تقسیم میشوند که در گروه اول این امر بدون پیچیدگیهای
فنــی امکان پذیر میباشــد و در گروه دوم پوشــش چــادری بهصورت
ثابت طراحی شده و برچیدن آن بهراحتی ممکن نیست.
نمونههای انتخابی گروه اول عبارتند از هتل ملکالتجار (ابعاد
حیــاط  12متر در  17متر) (تصویر ،)4هتل مهر (ابعاد حیاط  18متر
در  22متر) و هتل موزهی فهادان (ابعاد حیاط بزرگتر  12متر در 18
متــر) در شــهر یزد (تصویــر  )5و نمونهی انتخابی گــروه دوم عبارت

تصویر -3مسجد مال اسماعیل یزد( .مأخذ :خبر گزاری مهر)1391،

اســت از پوشــش چادری تکیهی ارگ بم (ابعــاد تقریبی حیاط 26
متر در  31متر) (تصویر.)6
در هتــل ملکالتجار ســازهی چادری پوشــانندهی حیاط از وجوه
ً
بزرگتر با طنابهایی که متناوبا تکرار شدهاند به میلههایی که بر
روی بام ســاختمان قرار دارند متصل گردیدهاســت (تصویر .)7در
هتــل مهر و هتل موزهی فهادان ســازهی چادری به فرم خیمهای
در قســمت میانــی بــر روی پایههــای فوالدی قــرار گرفتهانــد که در
هتــل مهــر دو پایــه و در فهــادان یک پایه بــرای ایــن چادرها وجود
دارنــد .در محیط پیرامونی ،چادرها بــه میلههایی در لبههای بام
اتصــال یافتهانــد .پوشــش چــادری در حیــاط تکیــهی ارگ بــم که
در فروردیــن ســال  1385برای ســومین کنگرهی تاریــخ معماری و
شهرســازی ایــران مورد اســتفاده قــرار گرفت نمونــهای از گروه دوم
نمونههای انتخابی میباشــد .این چادر با قوس زین اســبی در هر
گوشــه به چهار پایهی فوالدی با ارتفاعات متفاوت متصل گردیده
است .این سازه در حال حاضر برچیده شده است.
مقایسه و تحلیل نمونههای داخلی
بــرای فراهــم نمــودن چارچوبــی هماهنــگ جهــت مقایســهی
نمونههای موردی در این ســه دســته از پوشــشها ،از پنج ویژگی
آنها که عبارتند از کیفیت سازه ،شرایط آسایش ،جزییات اجرایی،
نحوهی ارتباط کالبدی و همچنین نحوهی ارتباط بصری با بنای
تاریخــی اســتفاده میشــود .ایــن ویژگیهــا از مهمتریــن مــواردی
هســتند که باید در رابطه با پوششــی موقت بر روی حیاط بناهای
تاریخــی مورد دقت و توجه قــرار گیرند .هر یک از این پنج ویژگی از
طریــق ســؤالهای وابســته بهصورت ســه زیر بند جزیــی و دقیقتر
در جــدول  1مطرح شــدهاند .پاســخ منفی ( )-یــا مثبت ( )+به این

تصویــر -4پوشــش چــادری هتــل ملکالتجــار یــزد( .مأخــذ :برداشــت شــده توســط
مهندس امیر عباس یاوری)1392،
تصویر -6پوشش چادری در حیاط تکیهی ارگ بم)۱۳۸۵( .

تصویر - 5تصویر ســمت راســت :هتل موزهی فهادان؛ تصویر ســمت چپ :هتل مهر.
(مأخذ تصاویر :برداشت شده توسط مهندس امیر عباس یاوری)1392،

تصویر  -7جزییات اتصال پوشش چادری هتل ملکالتجار یزد.
(مأخذ :برداشت شده توسط مهندس امیر عباس یاوری)1392،
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پوششهای سبک برای حیاط مرکزی ابنیهی تاریخی ایران؛
نقد وضع موجود و ارائهی الگوهای پیشنهادی

ســؤاالت نشــاندهندهی جنبههــای منفــی یــا مثبــت هــر یــک از
ســازههای معرفــی شــده در رابطــه بــا ویژگیهای مورد نظر اســت.
توضیحــات تکمیلــی پاس ـخهای ارائــه شــده بــه ایــن ســؤاالت در
نمونههای مورد نیاز به شرح زیر ارائه شدهاست.
در بخــش مربــوط بــه شــرایط آســایش و بنــد ایجــاد ســایهی
مناســب ،هر سه ساختار پوششی قابلیت تأمین سایه را دارند ،اما
در نمونههــای موردی بررســی شــده برای ایجاد ســایهی مناســب
در هتل والی یزد (گروه ســازههای خرپایی) از ســطوح نیمه شفاف
پلیکربنات بهعنوان پوشــانه استفاده شــده که به تنهایی قابلیت
حفاظت فضا از نور شدید آفتاب را نداشته و این کمبود با گستردن
پوش ـشهای کدر بر روی پوشــانه در ایام گرم سال جبران میشود
کــه چهــرهای بدمنظــر و نامناســب نیــز برای حیــاط ایجــاد میکند
(تصویــر . )2در هتــل ادیــب الممالک (گــروه ســازههای خرپایی) با
وجــود تأمیــن ســای ه از طریق ســطوح عایق با پوشــش آلومینیومی
میزان سایه زیاد بوده و باعث تاریکی فضای زیر خود شده است.
در بخش شــرایط آســایش و بند مربوط به حفاظت از ریزش باران
و برف ،در هتل ملک التجار (گروه سازههای چادری) به دلیل ترکیب
شدن چادر از دو قطعه که در قسمت وسط به هم متصل گردیدهاند و
همچنین عدم حضور دکلهای میانی که وسط چادر را باالتر نگاه دارد
امکانریزشباراناز اینقسمتبهداخلحیاطوجوددارد(تصویر.)4

در بخــش شــرایط آســایش و بنــد مربــوط بــه جریــان طبیعــی
هــوا ،در هتــل والــی و ادیب الممالــک بهدلیل تأمیــن هوای خنک
بــه کمک تجهیــزات مکانیکــی ،جدارههــای باز پوشــش حیاط به
حداقل رسیده و تهویهی طبیعی فراهم نشده است .این موضوع
در شرایط استفاده از کولر آبی باعث دمکردگی هوا نیز میشود.
در بخش جزییات اجرایی و در بند راحتی برپا کردن و برچیدن
ســازه ،با وجود آســان بودن این موضوع در ســازههای داربســتی،
امــا در نمونههــای موردی مربوط به مدرســهی دودر و مدرســهی
پریزاد سالهاست که این سازهها فضای حیاط این دو مدرسهی
تاریخی را اشغال نموده و برچیده نشدهاند (تصویر.)1
در بخــش ارتبــاط کالبدی بــا بنا و در بنــد نیاز به عناصــر الحاقی
بــرای اتصــال به بنا ،ســازههای داربســتی به طور معمــول به عناصر
الحاقــی نیاز ندارند اما این امر نباید باعث بی توجهی در پیشبینی
مصالح واســط انعطاف پذیر در محل قرارگیری پایههای داربست بر
روی زمین و تخریب و آسیبرسانی در این نقاط اتکا به بنای تاریخی
شود .در سازههایی که برای اتصال به بنای تاریخی نیازمند عناصر
الحاقی هســتند نیــز توجه به جزئیات مناســب اجرایــی برای نصب
عناصر الحاقی بســیار مهم اســت .این عناصر در بسیاری از موارد به
بدنهها ،بام یا لبههای بنا آسیبهایی وارد کردهاند که در نمونهی
موردی مسجد مالاسماعیل یزد این موضوع به چشممیخورد.

جدول  -1مقایسۀ سازههای داربستی ،خرپایی و چادری با توجه به جنبههای ساختاری ،آسایشی ،اجرایی و تأثیر گذار بر کالبد و چهرۀ بنای تاریخی.
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در بخــش ارتبــاط کالبدی با بنا و در بنــد وارد نمودن نیروهای
جانبی به بنای تاریخی ،با وجود وارد شــدن نیروی کشــش عناصر
طنابی چادرهای سنتی به بدنهی بناها درهتلهای ملکالتجار،
مهــر و فهــادان ،لب ـهی محیطــی چادرهــای پوشــانندهی حیــاط
ً
بــه لولههایــی کــه متناوبــا و بــه تعــداد زیــاد در پیرامون لب ـهی بام
تکــرار شــدهاند اتصــال یافتــه و نیــروی کششــی چادرهــا بــا توزیــع
بیــن ایــن تکیهگاهها پخش و فشــار قابــل توجهی به بنــای تاریخی
وارد نمیشــود (تصویــر .)7امــا ماهیــت ایــن موضــوع در پوشــش
چــادری تکی ـهی ارگ بم به صورت دیگری میباشــد .با بهکارگیری
ستونهای عمودی نگهدارندهی گوشههای چادر در این محوطه
و بهدلیــل نزدیکــی این ســتونها به بدنهی بنای تاریخی ،رانشــی
کــه از کشــش کابلهــای چادر ایجاد میگردد بوســیلهی ســتونها
بــه زمیــن و از ایــن طریــق به پــی این ســازه که در داخــل الیههای
تاریخــی ســکونتگاه پیشــین کنــده شــده منتقل میشــود .این امر
ً
طبیعتا سبب آسیب به بخش زیرین کالبد بنای تاریخی میگردد.
در بخــش ارتبــاط بصری با بنــا و بند هماهنگی مصالح ســازه و
پوشــانه با بنای تاریخی ،در هتلهای ملــک التجار ،مهر و فهادان
بــا وجــود تفاوت ماهیــت عناصر ســازندهی بنا با ســطوح چادری،
بافــت و جلــوهی خارجی و همچنین جزییات و تزیینات چادرها با
چهرهی بنا هماهنگ میباشند ( تصویر.)5
حــال ا گــر ارزش ســؤاالت مختلــف ایــن جــدول را مشــابه فرض
کنیــم ،بــا داشــتن معدلی از پاس ـخهای مثبت در هر گروه ســازهای
مشــاهده میشود که ســازههای چادری نسبت به بقیهی گروهها
اولویت داشــته و پس از آن ســازههای خرپایی و در انتها سازههای
داربستی میباشد.
امــا به نظر میرســد بعضی از ســؤاالت مانند برپایــی و برچیدن
ســازه و همچنیــن هماهنگی هندســی ســازه و پوشــانه بــا عناصر و
لبههــای ســاختمان دارای ارزشــی ویــژه نســبت بــه پایــگاه نظری
پژوهــش بــوده و پاســخ ایــن ســؤاالت دلیــل الزم بــرای قبــول یا رد
اولیهی سیستم سازهای مورد نظر میباشد.
بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن مــوارد میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
سازههای چادری (نمونههای سنتی) در میان نمونههای داخلی
مناس ـبترین انتخاب میباشــند ،هرچنــد که به هرحــال فرم این
گونه چادرها باید با فرایند فرمیابی علمی بهینه شده و در انتخاب
الیــاف و مواد مناســب بــرای پوشــانه و عناصر طنابــی و اتصاالت و
همچنیــن درصــد عبور نور طبیعی ازســطح پوشــانه دقتی عمیق و
علمی صورتگیرد.
ســازههای خرپایــی در ایــن انتخــاب بهخاطــر نداشــتن شــرط
الزم یعنــی امکان برپایی و برچیدن آســان حــذف میگردند .مگر در
شــرایطی که بتوانند با کمک سیســتمی مکانیکی یا ترکیب قطعات
قابل باز و بسته شدن به صورتی موقت پوشانندهی حیاط باشند.
ســازههای داربســتی نیــز هماننــد ســازههای خرپایی بــه خاطر
نداشــتن شــرط الزم یعنــی هماهنگــی بصری بــا عناصــر و لبههای
حیــاط بناهــای تاریخــی کنــار گذاشــته میشــوند و اســتفاده از
آنهــا فقــط در شــرایطی کــه بــا پیشــنهاداتی خالقانــه و اعمــال
تغییراتــی بــر روی اینگونــه سیســتمها بتــوان ایــرادات هندســی و

ناهماهنگیهــای فرمی آنها را با حیاط بناهای تاریخی رفع نمود
ممکن میگردد.

 -3بررسی نمونههای بینالمللی پوششهای
تغییرپذیر سبک برروی فضاهای باز بناها
در بســیاری از نمونههــای موفــق بیــن المللــی بــرای جلوگیــری
از تغییــر جایــگاه اصلــی حیــاط یــا فضــای بــاز در بنــای تاریخــی از
پوش ـشهای تغییــر پذیــر ســبک اســتفاده شدهاســت .بــه همیــن
دلیــل در ایــن بخــش بــه مطالعه و بررســی ایــن گونه از پوشــشها
میپردازیم.
برای آشــنایی بیشــتر با حرکتها و سیستمهای ساختاری این
گونــه پوشــشها از ماتریــس ســقفهای تغییرپذیــر (تصویــر  )8کــه
توســط فرایاتو 2در دههی هفتاد میالدی تهیه شده و تا کنون نیز
کاربــرد دارد میتوان اســتفاده کرد .در ایــن ماتریس دو حالت کلی
برای این س��قفها وجود دارد :س��قفهای تغییرپذیر با پوشــانهی
پارچهای و سقفهای تغییرپذیر صلب.
بهخاطر وجود ناهمواریها ،گنبدها ،طاقها و بادگیرها بر روی
ســقفهای تاریخــی ،ســقفهای صلــب کــه ا کثــرا انعطافپذیری
کمتری از لحاظ جمعشدن در فضایی محدود را دارند نمیتوانند
پاســخ مطلوبــی بــرای مــا باشــند .از طــرف دیگر ســقفهای صلب
بطور نسبی از وزن بیشتری برخوردار بوده که این مورد نیز مشکل
دیگــری را بهخاطــر وارد نمــودن بارهــای اضافــی بــر بنــای تاریخی
ایجــاد میکنــد .بنابرایــن در بیــن نمونههایــی که در اینجــا معرفی
میگردنــد آنهایــی که دارای پوشــانهی پارچــهای بودهاند انتخاب
شــده تــا بتواننــد هماهنگی بیشــتری بهعنــوان الگو برای پوشــش
فضاهای باز تاریخی کشورمان داشته باشند.
باتوجهبهاهمیتنوعتماسفیزیکی کهسازهیاین گونهسقفها
با بنای اصلی برقرار میکنند نمونههای ارائهشــده در این قسمت را
براســاس محل قرارگیری تکیهگاه عناصر ســازهای انتخاب و تقســیم
بندینمودهایم.اینتقسیمبندیعبارتنداز سقفهایتغییرپذیری
کــه تکی ـهگاه عناصــر ســازهای اصلــی آن دارای صفــات زیــر اســت:
 در خارج بنا واقع شده بر روی بام ساختمان قرار گرفته به دیوار بنا متصل شده در داخل حیاط مرکزی جای گیری شدهپوششهای تغییرپذیر مطرح شده با توجه به اهمیت و اعتبار
طراح یا اهمیت بنایی که این پوشش برروی حیاط آن واقع شده
یا اهمیت منابعی که به آن ارجاع دادهاند انتخاب شده است.
در اینجــا بــا توجه به کیفیــت باالیی که ســازههای انتخابی از
نظــر فنــی و بصــری دارا میباشــند و همچنیــن بهخاطــر تغییرپذیر
بــودن ایــن نمونهها ســه موضوع در مطالعهی آنها مــورد نظر بوده
اســت کــه عبارتند از :گونــهی تغییرپذیری ،ویژگیهای ســاختاری
و نحــوهی ارتبــاط بصــری بــا بنــای تاریخــی .برای مشــخص کردن
گون ـهی تغییرپذیــری ایــن پوشــشها از ماتریــس ســقفهای
تغییرپذیر (تصویر  )8کمک گرفته شده است.
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پوششهای سبک برای حیاط مرکزی ابنیهی تاریخی ایران؛
نقد وضع موجود و ارائهی الگوهای پیشنهادی

 1-4سازهی تغییرپذیر با تکیهگاههای واقع در خارج بنا
در سال  1968سقف تغییرپذیری پارچهای توسط فرایاتو برای
تئاتــر فضــای بازی در بادهرســفلد 3آلمان ســاخته شــد .این ســقف
4
متحرک بر روی سالن کلیسایی تاریخی مربوط به دوران رومانسک
واقع شده بود (تصویر .)9بهدلیل تخریب شدن سقف این کلیسای
وابســته بــه صومعه باید ســالن اصلی آن توســط ســقفی پوشــانیده
میشــد تا بتواند بهعنوان تئاتر فضای باز در جش ـنهای تابســتانی
اســتفاده شــود و مــردم را از آفتاب و بــارش باران در امان نــگاه دارد.
این سقف باید به چند موضوع مهم پاسخ میداد .در ابتدا ساختار
ســقف نباید تماســی فیزیکی با بنای تاریخی داشــته باشد .بهعالوه
پوشش سقف نباید جلوهی ظاهری کلیسا را تحت تأثیر قرار داده و
در پایان جشن تابستانی نیز باید جمع شود تا بنای اصلی مستقل از
این سقف در معرض دید قرار گیرد (.)Otto, 1995,182
گونهی تغییرپذیری :ســازهی حمایتی این سقف سا کن است.
جهــت حرکت پوشــش ســقف مرکــزی و جمع شــدن ســقف از نوع
چین خوردن میباشد.
ویژ گیهای ساختاری :نگهدارندهی اصلی سقف دکلی فوالدی
است که توسط  2کابل در پشت و  14کابل در جلو (که نگهدارندهی
پوشــش پارچ ـهای ســقف نیــز میباشــند) بهصورتــی عمــودی در
خــارج بنــا مهار گردیده اســت .تجهیــزات جابهجا کنندهی ســقف،
ترا کتورهایی 5هستند که پارچهی پوشانه مستقیما از آنها آویخته
شده و بههمراه آنها حرکت میکند 14 .کابل نگهدارندهی قسمت
جلویی دکل که بهصورت شعاعی از رأس آن منشعب شدهاند برای
حرکــت ترا کتورهــا نیــز اســتفاده میشــوند .ایــن ترا کتورها بــا حرکت
بهســمت رأس دکل باعث جمع شــدن پوشــانه و با دور شــدن از آن
باعــث گســتردگی آن میشــوند .در ایــن نمونــه برای پاس ـخگویی به
نیازهــای طــرح ،تکیهگاه تمامی عناصر ســازهای در خــارج از بنا قرار
داشته و در داخل هیچگونه تماسی با ساختار تاریخی وجود ندارد.

نحوهی ارتباط بصری با بنای تاریخی :باتوجه به نوع سیستم
انتخــاب شــده بــرای این پوشــش تغییرپذیــر ،عناصر ســاختاری تا
حــد ممکــن محــدود و ظریف بوده و حداقل دیــد را به خود جذب
میکنند .پس از جمع شــدن پارچهی پوشــانهی این ســقف ،تنها
کابلهایی نازک در قسمت فوقانی فضا قابل رؤیت میباشد.
 -2-4سازهی تغییرپذیر با تکیهگاههایی روی بام ساختمان
مســجد قبا در نزدیکی شــهر مدینه اولین مســجد جهان اســام
اســت .این مســجد در ســال  1986توســط معمار سرشناس مصری
عبدالواحــد الوکیلــی بــاز ســازی شــد و در  1987ســقف تغییرپذیری
ســبک بر روی حیاط مرکزی آن توســط معمار آلمانی بدو راش 6اجرا
گردید (تصویر  .)10این سقف امکان گسترش فضای عبادت به درون
حیاط را در روزهای گرم فراهم میکند.)Rasch,1991, 42, 43( .
گون ـهی تغییرپذیری :این ســقف تغییرپذیــر که بر روی حیاطی
با عرض حدود  40متر کشــیده شــده اســت دارای سازهی حمایتی
سا کن است .جهت حرکت موازی و جمع شدن سقف از نوع چین
خوردن میباشد.
ویژ گیهای ســاختاری :پوشانهی سقف از دوقسمت مساوی
تشکیل شده است که از کابلهایی موازی آویخته شده و با حرکت
به دوطرف بر روی سقف بنا جمع میشوند .هر قسمت پوشانه از

تصویر -9سقف تغییر پذیر برای تئاتر فضای باز در بادهرسفلد آلمان.
مأخذ) Otto, 1995, 182( :

تصویر -8ماتریس حرکت سقفهای تغییرپذیر.
مأخذ( :اولیه به زبان آلمانی/انگلیسی)Otto, 1972, 45 :

تصویر -10سقف تغییرپذیر مسجد قبا در مدینه.
مأخذ)Otto, 1995, 185(:
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نوارهای باریک نیمه شــفافی ساخته شــده است که دارای الیافی
آلومینیومــی میباشــند .ســازهی حمایتــی کابلهــا ،دو خرپــای
فضایی خطی هستند که در دو طرف در جهت طولی بر روی سقف
قــرار گرفتهاند .بهکمک الکتروموتورهایی کــه بر روی خرپاها نصب
شــده و بــا کابلهایــی بــه پوشــانهها متصلاند ،باز و بســته شــدن
ســقف ممکــن میشــود .بــرای جلوگیــری از وارد شــدن تنشهای
دینامیکــی بــه ســاختار مســجد کــه بهصــورت ســنتی و بــا مصالــح
بنایــی ســاخته شــده اســت ،خرپاهای خطی روی ســقف مســجد
بهکمک تعادل وزنی آونگهایی کشش کابلها را تأمین میکنند.
همچنین در شــرایطی که ســرعت باد بیش از  20متر بر ثانیه اســت
برای جلوگیری از حرکتهای شــدید ســقف ســبک و پیشــگیری از
انتقال این حرکتها به سازهی بنای اصلی ،سیستمی پیشبینی
شده تا سقف بهطور خودکار جمع شود.
نحــوهی ارتبــاط بصــری بــا بنــای تاریخــی :پوشــش تغییرپذیر
7
روی حیــاط مرکــزی مســجد بــه تقلیــد ازتلدوهــای اســپانیایی
طراحــی گردیــده تا بــا ســادهترین هندســه و در محدودترین ابعاد
بتواند حرکت کرده و هیچ گونه عناصر سازهای در جلوهی خارجی
مســجد نمایان نگردد .در شرایط کنار رفتن سقف فقط کابلهای
نازکی بهصورت موازی در باالی حیاط مسجد دیده میشوند.

ویژ گیهــای ســاختاری :ابعــاد این پوشــش تغییرپذیــر حدود
 34در  32متــر میباشــد .این ســقف چادری توســط چهار خرپای
متحرک که بین دیوارهای دو طرف قرار گرفتهاند گســترده و جمع
میگــردد .دو انتهای این خرپاهای ســبک بــر روی ریلهایی که از
دیوارهای دو طرف طره شــده قرار دارند .پوشــانهی پارچهای هم
از طریــق کابلهایی که در خط الرأس تاشــدگیهای آن قرار گرفته
وزن خود را به ریلهای دوطرف منتقل میکند .نیروی کششی که
از طریق این کابلها به ریلهای متصل به دیوار منتقل میشــود
از طریق خرپاها خنثی میگردد .هر خرپا بهکمک الکتروموتوری که
در دو انتهــای خــود دارد از طریق چر خدندهای کــه با دندانههای
موجود در ریلها درگیر است جابهجا شده و نیروی خود را از طریق
کابلهایــی بــه پوشــش چــادری منتقــل میکنــد .چــادر در حالــت
جمع شــده در زیر ســقفی شیشــه ای به عرض  4متر جای میگیرد
و بدیــن ترتیــب از تغییــرات جــوی در امــان و در طول زمســتان نیز
محفــوظ میماند .بهرهگیری از ســازهای ســبک که نیــروی جانبی
بر بنای تاریخی وارد نیاورد از اهداف اصلی این طرح بوده اســت و
این ســازه فقط با کمترین تماس به بنای تاریخی نیرویی فشــاری
در امتداد عمودی را بر پایههای ساختمان وارد میکند.
نحوهی ارتباط بصری با بنای تاریخی :در انتخاب هندســهی
چــادر و نــوع تاشــدن آن فرمــی مــورد گزینش قــرار گرفته اســت که
لبههــای تــا شــدهی آن بــا قوسهــای جناقــی بدنهی حیــاط این
بنای نئوگوتیک هماهنگی داشته باشد.

 -3-4سازهی تغییرپذیر با تکیهگاههای متصل بر دیوار حیاط
بنای نئوگوتیک شهرداری وین که در سال  1883تکمیل گردید
ا کنون به یکی از جاذبههای تاریخی شــهر وین تبدیل شده است.
در حیاط مرکزی این بنا سالهاســت که مراســم و نمایشــگاههای
مختلــف برگــزار میشــود .بــرای محفــوظ مانــدن از بارش بــاران در
اواخر ســدهی گذشــته تصمیم گرفته شد تا سقفی تغییرپذیر برای
این فضا ســاخته شــود .درضمن این سقف نباید هیچگونه تغییر و
تأثیر نامطلوب ســاختاری و بصــری بر این بنای تاریخی وارد نماید
(تصویر .)11در ســال  2000شــرکت مهندسی اشــایش ،برگرمان 8در
کنار شــرکت معماری سیلجا تیلنر 9با توجه به محدودیتهای این
پــروژه طرحــی را ارائــه میکنند که پاســخگوی هم ـهی نیازهای آن
میباشد (.)Bauer, 2004,170
گون ـهی تغییرپذیــری :ســازهی حمایتــی ایــن ســقف تغییرپذیر
متحــرک اســت .جهــت حرکت مــوازی و جمع شــدن ســقف از نوع
لغزیدن میباشد.

 -4-4سازهی تغییرپذیر با تکیهگاههایی در داخل حیاط
پوش ـشهای تغییرپذیــر دو حیــاط مرکــزی مســجد النبــی در
مدینــه نمونهای از ســقفهای تغییرپذیریاند کــه تکیهگاه عناصر
ســازهای در داخــل حیــاط جایگرفتــه اســت (تصویــر .)12طراحی
این پوش ـشها توســط بدو راش انجام شــده و اجرای آنها در سال
 1992تکمیــل گردیــده اســت .ایــن پوشــشها متشــکل از  12چتــر
بزرگ میباشند که در هر یک از حیاطها  6چتر در کنار یکدیگر قرار
گرفته و سقف حیاط را پوشش دادهاند.)Otto,1995,208,209( .
گونهی تغییر پذیری :هر حیاط از تکرار چترهایی به ارتفاع  14متر
و با طول پوشــانهی  18وعرض  17متر تشــکیل شدهاســت .سازهی
حمایتی این پوشش از نوع متحرک میباشد .جهت حرکت پوشش
هر چتر مرکزی و جمعشدن آن از نوع تا شدن است.

تصویر -11سقف تغییرپذیر حیاط مرکزی شهرداری وین.
مأخذ)URL4( :

تصویر -12سقف تغییرپذیر حیاط مسجد پیغمبر در مدینه.
مأخذ)URL5( :
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یهــای ســاختاری :اجــزای هــر چتــر از جملــه پایــه ،بازوها
ویژ گ 
و ســایر قطعــات از فــوالد بــوده و در بســیاری از قســمتها بهکمــک
تجهیــزات کامپیوتــری جوشــکاری و کنتــرل شــدهاند .بــرای پیــدا
نمــودن ابعــاد دقیق اجزای چترها در شــرایطی که بتوانند در حالت
باز یا بســته در برابر بادی با ســرعت  155کیلومتر بر ســاعت مقاومت
کنند از تونل باد استفاده شده است .بهکمک تجهیزاتی الکترونیکی
از بــاز یا بســته شــدن چترهــا در شــرایطی که ســرعت باد بیــش از 10
متر بر ثانیه اســت جلوگیری میشــود تا آســیبی به پوشانهی آنها در
شرایط نیمه باز وارد نگردد .باز و بسته شدن چترها از طریق حرکت
ســیلندری هیدرولیک کــه در مرکز چتر قرار گرفتــه و از طریق لوال به
رأس بازوهای چتر متصل شده است امکان پذیر میشود.
نحــوهی ارتبــاط بصری بــا بنای تاریخــی :فرم چترهــا بهخاطر
هماهنگــی با فرم شبســتانهای مســجد بهصــورت مخروطهایی
معکــوس میباشــند کــه در کنار یکدیگــر به طــاق و قوسهایی که
حیــاط را پوشــاندهاند شــبیه هســتند .تزیینــات روی پوشــانهی
چترها و جزییات غالفهای محافظ پوشانهها (در حالت بستهی
چتــر) ،ســر و تــه ســتونها و بدن ـهی پاییــن پای ـهی چترهــا همگــی
هماهنگ با سایر جزییات مسجد بوده و به این دلیل به عناصری
پیوسته با سایر اجزای سازندهی مسجد تبدیل شدهاند.
 -۵-4جمع بندی نمونههای بین المللی
آنچــه در ایــن قســمت ارائه گردید نشــان دهندهی پاس ـخهایی
موفــق بــه مســئلهی پوشــانیدن موقتــی حیاط بناهــای بــا ارزش و
ً
ا کثــرا تاریخی در کشــورهای دیگر بودند .امــا در هر صورت هیچ یک
از نمونههــای فــوق نمیتواننــد بهصــورت مســتقیم مــا را در یافتــن
الگوهای طراحی پوششهای سبک برای بناهای تاریخی کشورمان
کمک کنند و نیازمند اعمال تغییراتی در هندسه ،جزییات و نحوهی
ً
قرارگیری تکیهگاهها میباشند .مثال در میان نمونههای مطرح شده
ســقف تغییر پذیر تئاتر فضای باز بادهرســفلد آلمان بهخاطر حضور
عناصــر ســازهای و تکیــه گاههــا در خــارج بنا کمتریــن تأثیــر را از نظر
فیزیکــی و بصری بر بنــای تاریخی وارد میکند ،امــا با توجه به اینکه
فضــای اطــراف حیــاط در ا کثر بناهای تاریخی کشــورمان بــا اتاقها
احاطه شــده و خود بنا نیز در بافتی به هم فشــرده و با مالکیتهای
گونا گــون قرارگرفتــه اســت امکان یافتــن فضاهای آزادی که شــرایط
مناســبی برای قرارگیری تکیهگ اهها و عناصر اصلی سازهای را داشته
باشند به ندرت وجود دارد .یا در نمونهی بنای نئوگوتیک شهرداری
وین نیز تناسبات عرض به ارتفاع بدنهی حیاط عاملی برای اتصال
تکیهگاههای سازهای به دیوارها بوده است .این تناسبات عرض به
ارتفاع شــباهتی به تناســبات بناهای تاریخی مهم کشــور را نداشته
و بدیــن دلیل لــزوم قرارگیری تکیهگاههای ســازه بــر روی دیوارها در
کشور ما منتفی میباشد.

 -۴ارائهی الگوهای طراحی
در بســیاری از طر حهای معماری با توجه به تشــابه موضوعات
بیــن بناهــای مختلــف و تجربیــات گونا گونــی که در طــول زمان در

رابطــه با ایــن موضوعات مشــترک صــورت گرفته اســت میتوان با
جمعبنــدی و بهینه نمــودن این تجربیات ،الگوهایی را مشــخص
نمــود تــا مســیر طراحــی را ســرعت داده ،تســهیل نمــوده و از تکــرار
بســیاری از خطاهــا در این مســیر جلوگیری نمایــد .توجه اصلی در
ایــن الگوها بیشــتر متمرکز جنبههای عملکردی و ســاختاری بوده
و آنچــه مربــوط به فرم میشــود کمتر به خــاص و هنرمندانه بودن
آن ارتباط داشــته ،بلکه بیشــتر متمرکز بهینه بــودن و هماهنگی و
ارتباط تنگاتنگ با جنبههای عملکردی و ساختاری بنا میباشد.
در ادامــه ســعی گردیده از نتایــج مطالعات نمونههــای داخلی
و بینالمللــی الگوهــای راهنمــای طراحــی بــرای پوشــش حیــاط
بناهــای تاریخــی کشــورمان اســتخراج و ارائــه گــردد .بــا توجــه بــه
وســعت موضــوع و محدودیتهایی کــه در ارائهی مطلب در قالب
یــک مقاله وجــود دارد آنچه در اینجا بهصــورت الگوهای راهنمای
طراحی ارائه میشود بهطور عمده مربوط به طرح کلی ساختاری
و هندسی این گونه پوششها میباشد .الگوهایی که از مطالعهی
نمونههای داخلی نتیجه شــدهاند با الگوهای ملهم از نمونههای
بیــن المللــی تفاوتهایــی دارنــد کــه در ادامــه بهصــورت دقیقتــر
معرفی میگردند.
 -1-5الگوهای طراحی بر اساس مطالعهی نمونههای داخلی
بر اســاس نتیجهای که از مطالعهی نمونههای داخلی بدست
میآیــد پوشــشهای چــادری را میتــوان دارای شــرایط مناســبی
بــرای پوشــانیدن موقت حیاط بناهای تاریخــی در نظر گرفت و در
بین این نمونهها فقط آنهایی که به آسانی قابل بر پایی و برچیدن
هســتند مورد نظرند .همانطور که بررســی شــد این ســاختارهای
ســبک در حالــت کلــی دو دســته میباشــند .یکــی چادرهایــی که
فــرم خیمهای داشــته و به کمــک یک یا چنــد دکل قائم در حیاط
قســمت میانیشان باالتر نگاه داشته شــده و لبههای محیطی به
تکیهگاههایی در لبههای پیرامون بام متصل گردیدهاند .نوع دوم
چادرهایی که بدون داشتن دکلهای میانی فقط به تکیهگاههای
لبهی بام اتصال دارند.
هندســهی ایــن گونه پوشــشها کــه در چند نمونــهی محدود
مــورد بررســی قــرار گرفــت میتوانــد تکامــل یافتــه و بــا توجــه بــه
قابلیتهایشــان برای حیاطهای مختلفی که با ســاختار هندسی
آنها هماهنگ اســت بهکار روند .در جدول  2ســعی شده این تنوع
هندســی بهصــورت تصویــری برای الگوهــای مورد نظر بــه نمایش
گذاشــته شــود .الگوهایی کــه میتواننــد بهعنــوان راهنمایی برای
طراحــی پوشــشهای مشــابه قــرار گیرنــد .بــرای قابلدرک شــدن
سلســله مراتب ســاختاری بنا ،اعضــای اولیه و ثانویهی ســازهای و
پوشش نهایی به صورت تصاویری مجزا ارائه شدهاند.
در رابطــه بــا شــکلگیری ایــن الگوهــای طراحــی که مربــوط به
چادرهای قابل برپایی و برچیدن میباشــند نکاتی مورد نظر بوده
که در ادامه به آنها میپردازیم.
نکت ـهی اول-ناهمواریهــای لبــهی بــام :موضوعــی کــه در
نمونههای مورد بررسی به چشم نمیخورد اما در حیاط بسیاری
از بناهــای قدیمــی کشــورمان دیــده میشــود ناهمواریهــای
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ً
لب ـهی بــام اســت کــه ا کثــرا بهخاطــر وجــود ایوانهایــی بــا ارتفاع
بیشــتر نســبت به لب ـهی بام بوجــود میآیــد .این موضــوع یکی از
مواردی است که میتوان بر اساس آن الگوهای طراحی این نوع
پوش ـشها را در چنــد حالت دســتهبندی نمــود :الگوهایی که به
حیاطهای دارای لبهی مســطح مربوط میگردد (الگوهای1و 2و
 )5و الگوهایــی کــه بــه لبههــای حیــاط دارای ایوان ارتبــاط پیدا
میکند (الگوهای 3و .)4
لهــای مــورب :در نمونههای مور د بررســی،
نکت ـهی دوم-دک 
دکلهای نگهدارندهی قســمت میانی چادرها قائم میباشند ،اما
در بسیاری از موارد بکارگیری دکلهای مورب میتواند پاسخهای
بهینهتــری نســبت بــه دکلهــای قائــم ایجــاد نمایــد و بعضــی از
محدودیتهای فضایی یا ساختاری را کاهش دهد (الگوی.)۳
نکتهی ســوم-تعداد تکیهگاهها :تعداد تکیهگاههای پیرامون
بــام تــا حــد ممکــن بایــد زیاد باشــد تــا نیــروی کشــش طنابهای
نگهدارنــدهی چــادر بیــن آنهــا پخــش و کمتریــن نیــرو بــر پیکرهی
بنــای تاریخــی وارد آیــد .هرچنــد ایــن موضــوع بایــد در هنــگام
طراحــی بهدقت محاســبه گردد تا ا گر بنای تاریخــی با وجود تعدد
تکیهگاههــا ،مقاومــت کافــی را نــدارد تمهیــد دیگــری بــرای مهــار
نمودن طنابهای چادر پیشبینی شود.
نکتهی چهارم-ارتفاع تکیهگاهها :ارتفاع تکیهگاههای پیرامون

بام در دو حالت مختلف ســاختار چادری یعنی با دکل و بدون دکل
یکســان نمیباشــد .در حالتی که قسمت میانی چادر بهکمک دکل
یــا دکلهــای مرکزی باال نگهداشــته میشــود تکیهگاهها بهتر اســت
تــا حــد ممکــن کمترین ارتفــاع را داشتهباشــند تا بهصــورت عضوی
طرهای عمل نکرده و فشار وارد در محل تکیهگاهها بر بنای تاریخی
بــه حداقــل برســد (الگوهــای 1و2و .)3امــا در چادرهایــی کــه بدون
دکلهــای میانــی فقــط بــه تکیهگاههــای پیرامونــی حیــاط متصــل
هســتند ،بهخاطر افتادگی چادر در قســمت میانی بهتر اســت تکیه
گاههــا تا حدی ارتفاع گیرند تا این افتادگی چادر مشــکلی در فضای
حیــاط ایجــاد نکنــد (الگوهــای 4و  .)5در ایــن حالــت تکیهگاههــا
بهخاطر کشــش طنابهای چادر بهصــورت اعضای طرهای بر روی
لبهی بام عمل میکنند و باید بهکمک محاســبات الزم تأثیر نیروی
ایــن اعضــا بــر بنــای تاریخی کنترل گــردد تــا در صورت نیــاز از طریق
تمهیدات خاصی این مشکل برطرف گردد.
نکتهی پنجم-هندســهی اعضاء کششــی :در نمونهی چادر
بــدون دکلهــای میانــی کــه مــورد بررســی قــرار گرفــت هندســهی
اجــزای کششــی بهصــورت مــوازی و تکیــهگاه طنابهای چــادر در
دو لب ـهی بــام مقابــل یکدیگــر (اتصــال دو طرفه) پیشبینی شــده
بود .این موضوع قابل تعمیم به هندســهی شــعاعی (اتصال چهار
طرفــه) بــرای اجــزای کششــی و تکیهگاههــای هــر چهــار لبــهی بام

جدول  -2الگوهای طراحی برای پوششهای قابل برپایی و برچیدن حیاط مرکزی بناهای تاریخی بر اساس نمونههای مطالعه شدهی داخلی.
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میباشد (الگوی .)5
نکت ـهی ششــم-وزنههای میانــی چــادر :در چادرهایــی کــه
بدون دکلهای میانی اجرا میشوند برای جلوگیری از حرکتهای
ناخواســتهی چــادر در اثــر وزش بــاد نیاز بــه وزنههایی در قســمت
میانــی چــادر وجــود دارد .در چادرهــای دارای اتصــال دوطرفــه
میتــوان از وزن ـهای خطــی ماننــد لول ـهای فوالدی اســتفاده شــود
(الگوی  )4به شــرطی که از حرکتهــای پاندولی این وزنه به طرف
نمای ســاختمان و احتماال ضربه زدن به دیوارها جلوگیری شــود.
در چادرهای دارای اتصال چهارطرفه میتوان از یک وزنه در محل
تقاطع طنابها استفاده نمود (الگوی .)5
نکت ـهی هفتم-دفــع آب بــاران :در چادرهــای بــدون دکل
میانــی پیشبینــی دفع آب باران از ســطح چادر ضروری اســت که
در چادرهــای بــا اتصــال دوطرفه میتــوان آب باران را بــه دو طرف
یا وســط وزن ـهی میانی هدایــت و توســط ناودانهــای پارچهای از
ســطح پوششــی دفع نمود (الگوی .)4در چادرهای با اتصال چهار
طرفــه آب بــاران بایــد بــه مرکزچــادر هدایــت و از مجــاورت وزن ـهی
میانی دفع گردد (الگوی .)5
 -2-5الگوهای طراحی بر اساس مطالعهی نمونههای خارجی
بر اساس نتایج بهدست آمده از بررسی نمونههای بینالمللی،
پوش ـشهای سبک تغییرپذیری که تکیهگاه عناصر سازهای اصلی
آن بر روی بام یا در داخل حیاط جایگیری شــده باشــد با شــرایط
ط مرکزی بناهای تاریخی کشــور ما هماهنگ میباشند .حال
حیا 
بــرای جمعبنــدی و گزینــش نتایجــی که بــرای ما مفید و مناســب
بــوده و همچنیــن تعمیــم این نتایج بــه حالتهای مطلــوب دیگر
جدولــی در ایــن رابطــه تهیــه گردیــده اســت (جــدول  .)3بــرای
مشــخص کــردن ویژگیهــای تغییرپذیری نمونههــا در این جدول
از ماتریس ســقفهای تغییرپذیر (تصویر )8اســتفاده شــده اســت.
البته در بین حالتهای مختلفی که در این ماتریس برای جهت و
گونهی حرکت سقفهای تغییر پذیر با پوشش پارچهای ارائه شده
بخشهایــی مانند جهــت حرکت دایــرهای و پیرامونی و همچنین
نکــردن هماهنگــی مناســبی با
گون ـهی حرکتــی لولــه شــدن و دورا 
خصوصیــت هندســی حیاط بناهای تاریخی کشــورمان نداشــته و
حذف گردیدهاند .در رابطه با شکلگیری این الگوهای طراحی که
مربوط به پوش ـشهای ســبک تغییرپذیر چادری میباشند نکاتی
مورد نظر بوده که در ادامه تشریح میشود.
یهــای لب ـهی بــام :ایــن موضــوع یکــی
نکت ـهی اول-ناهموار 
از مــواردی اســت کــه الگوهــای طراحــی پوش ـشهای تغییرپذیــر
میتواننــد براســاس آن در چنــد حالــت دســتهبندی شــوند:
الگوهایــی که به حیاطهای دارای لبهی مســطح مربوط میگردد
(الگوهــای3و  )6و الگوهایــی کــه بــه لبههــای حیــاط دارای ایوان
ارتبــاط پیدا میکند (الگوهای 1و 2و 4و 5و  .)7تعداد این ایوانها
که از تک ایوانی تا چهارایوانی را شامل میگردند وابسته به ماهیت
هندسی پوششها و جهت و نوع جمع شدن آنها میباشند.
نکت ـهی دوم-ترکیــب محــل تکیهگاههــا :در نمونههــای مورد
بررســی خارجــی کــه بــا شــرایط حیــاط مرکــزی بناهــای تاریخــی

کشــورمان هماهنگ بودند تکیهگاه ســازههای حمایتــی اولیه یا بر
روی بــام و یا در داخل حیاط جایگیری شــده بودند ،اما میتوان
با ترکیب این دوحالت به حالت ســومی رســید که در آن بخشــی از
تکی ـهگاه ســازههای حمایتی اولیه بر روی بــام و بخش دیگر داخل
حیــاط قــرار گرفتــه باشــند تــا بتوان بــه ایــن ترتیب به پاســخهایی
بــا قابلیتهایــی جدیــد دســت یافــت و بعضــی از محدودیتهای
فضایی یا ساختاری را کاهش داد (الگوهای6و .)7
نکت ـهی ســوم-دفع نیر وهــای رانشــی وارد بــر بنــا :در
پوششهای تغییرپذیری که کابلهای موازی (الگوی )1یا شعاعی
(الگوهــای 3و  )6و یــا پیرامونــی (الگوهــای 4و  )7وزن چادرهــا و
ســایر عناصــر الحاقــی را بــه تکیهگاهها منتقــل مینماینــد میتوان
مشــابه نمونهی مورد بررســی  2-4تمهیداتی در نظر گرفتهشــود تا
در درج ـهی اول نیــروی رانشــی وارد بــر بنــای تاریخــی کاهش و در
درجهی دوم از وارد آمدن نیروهای ضربهای بر بنا جلوگیری شود.
یکــی از تمهیداتــی که برای تکیهگاه کابلهای شــعاعی میتوان در
نظــر گرفت قرارگیری این تکیهگاهها بر روی خرپاهای نواری اســت
کــه بهصــورت پیوســته بــه یکدیگــر در پیرامــون حیــاط چرخیده و
نیــروی رانشــی کابلهــا را بهصورت نیرویــی قائم بر ســقف بنا وارد
میآورند (الگوهای 3و  .)6اما در هر صورت باید در هنگام طراحی،
نیروهای وارد از طرف تکیهگاهها بر بنای تاریخی بهدقت محاسبه
گــردد تــا ا گر این بنا مقاومــت کافی را ندارد راهکاری مناســب برای
مهار نمودن نیروها پیشبینی شود.
نکت ـهی چهارم-ارتفــاع تکیــهگاه باتوجــه بــه وضعیــت
جمعشــدهی پوشــانه :در الگوهای ارائه شــده بهجــزء الگوی 5
کــه از ســاختاری چتــری بهرهگرفتــه و الگوهــای  6و  7کــه دارای
دکلــی مرکــزی هســتند در ســایر حالتهــا ارتفــاع تکیهگاههــای
قرا گرفتــه بــر روی بــام بایــد در حــدی پیشبینــی شــوند که جمع
شــدن پوشــانه مشــکلی ایجاد نکند .در الگوهای 1و  2باید ارتفاع
تکیهگاههــا بیــش از ارتفــاع پارچــه آویختــه شــده پــس از چیــن
خــوردن باشــد .در الگوهــای 3و  4نیــز بایــد ارتفــاع تکیهگاههــا در
حــدی باشــد که حجــم آویخته شــدهی پارچه در حیــاط اختالل
عملکــردی و بصری ایجاد نکند.
نکت ـهی پنجم-جلوگیــری از تغییــر طــول چادرهــا در جهــت
عمود برمحور حرکت :نکتهای که در جمع شدن موازی چادرها
باید مورد توجه قرارگیرد ایناست که چادر نباید در جهت عمود
بــر محور جمع شــدن تغییــر طول پیدا نماید .زیــرا در این صورت
در الگــوی  1کابلهــای مــوازی به ســمت یکدیگر کشــیده شــده و
ســطح چــادر عملکــرد پوششــی خــود را به خوبــی انجــام نخواهد
داد .در الگوی  2نیز کشــش چادر در جهت عمود بر محور حرکت
باعــث ایجــاد رانــش در پایههــای ریلهــای دو طــرف میگردد که
برای ســاختار ســنتی زیر آن نامناســب اســت .به همین دلیل در
الگــوی  1وزن چادرهــا از طریــق میلههایی که در زیــر کابلها قرار
گرفتــه انــد بــه کابلهــای مــوازی منتقل شــده و با لغــزش میلهها
امکان تا خوردن و باز شــدن چادرها فراهم میشود .در الگوی 2
نیــز چادرهــا به تیرها یا خرپاهایی که دو ســر آنها بر روی ریلهای
فــوالدی دو طــرف بــام قــرار گرفته اســت متصــل هســتند و در اثر
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حرکت آنها تا خورده و باز میشــوند.
نکت ـهی ششــم-پیشبینیهای الزم بــرای جلوگیــری از
آســیبهای بــاد :بــا توجــه بــه آســیبهایی کــه بــاد میتوانــد بــه
پوش ـشهای تغییرپذیــر در وضعیــت گســترده و یــا نیمــه گســترده
(در وضعیتــی کــه هنــوز چــادر بهطور کامل باز یا بســته نشــده و در
وضعیــت میانــی میباشــد) وارد آورد بایــد بــا پیشبینــی سیســتم
هایی مشــابه آنچه در نمونه مورد بررســی  2-4و  4-4بیان گردید
این مشکل مرتفع گردد.
نکتهی هفتم-دفع آب باران :هر یک از الگوهای ارائه شده در
اینجا براساس ماهیت هندسی خود روش خاص خود را برای دفع
آب بــاران دارنــد .در الگوهای 1و  2آب باران باید از طریق خطالقعر
چادرها به دو طرف و در نهایت به بام ساختمان هدایت شود .در

الگوهــای  3و  4بهخاطر انحنایی که پوشــش پارچــهای در اثر وزن
آب باران بهسمت پایین پیدا میکند بهتر است در قسمت مرکزی
امــکان تخلیــهی بــاران وجــود داشــته باشــد .الگــوی  5میتوانــد
ماننــد روش معمــول ســازههای چتــری از لولــهای در پایــهی خود
آب را بــه خــارج منتقــل کنــد .الگوهــای  6و  7نیز بهخاطر داشــتن
فــرم خیم ـهای میتوانند آب باران را به بام بنــا منتقل کنند .البته
آنچه برای انتقال آب باران به بام بنا ذکر شد در صورتی قابل قبول
اســت که آســیبی از این نظر بام را تهدید نکند ،در غیر این صورت
بهتــر اســت از روش مناســبی بــرای انتقــال آب بــه ســطح حیــاط
استفاده شود.
نکت ـهی هشــتم-مکانیزم تغییرپذیــری :باتوجه بــه تمرکز اصلی
الگوهایارائهشدهبرطرح کلیساختاریوهندسهیاینپوششها،
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به بحث دربارهی مکانیزم تغییر پذیری آنها پرداخته نمیشــود اما با
توجه به مطالعات مربوط به نمونههای مختلف بین المللی ،میتوان
گفت مکانیزم حرکتی الگوی  1مشــابه نمونهی  ،2-4مکانیزم حرکتی
الگوی  2مشابه نمونهی  ،3-4مکانیزم حرکتی الگوهای 3و  4و 6و 7
مشابه نمونهی  1-4و مکانیزم حرکتی الگوی  5مشابه نمونهی 4-4
میباشد که توضیحات آن در قسمت مربوطه بیان گردید.
نکت ـهی نهم-حفاظــت از چادرها در حالت جمع شــده :در
حالت جمع شــدهی چادرها ،برای محفــوظ ماندن از بارش باران
و مشــکالتی که در اثر جمع شــدن آب در پارچههای تا شــده ایجاد
میشــود ایــن چادرهــا در الگوهای 1و  2باید زیر ســقفی نواری و در
الگوهای 3و 4و 6و  7زیر محفظهای مرکزی قرار گیرند که مثالی از
آن در نمونهی  3-4مطرح شد.

نکتهی دهم-تأثیر بصری ســازه پس از جمع شدن پوشانه:
در بیــن الگوهــای ارائه شــده الگوی  2پس از جمع شــدن کمترین
تأثیــر بصــری را در فضای حیــاط ایجاد میکنــد و عنصری در باالی
حیــاط دیده نمیشــود .در الگوی  1فقط چنــد کابل موازی پس از
جمع شــدن چادر در باالی حیاط به چشم میخورد .در الگوی 5
چترهای جمع شــده بهصورت اعضایــی عمودی در فضای حیاط
خودنمایی میکنند .در الگوهای  7 ،6 ،4 ،3پوشش چادری پس
از جمع شــدن بهصــورت حجمی معلق ،یا قــرار گرفته بر روی دکل
در وســط حیاط بهچشــم میخورد و همچنین کابلهایی شعاعی
در بــاالی حیــاط دیــده میشــوند .بســته بــه اهمیــت و تناســبات
حیاط و این نکته که تا چه حد وجود عناصر اضافی میتواند تأثیر
بصری منفی ایجاد نماید نوع پوشش مناسب انتخاب میگردد.

نتیجه
باتوجه به مطالب مطرح شــده در این مقاله مشــاهده نمودیم
که برای فراهم کردن شرایط آسایشی مانند حفاظت در برابرتابش
آفتــاب یــا ریــزش بــاران و بــرف در حیــاط بناهــای تاریخــی کــه
میخواهند اســتفادهی متفاوتی را با توجــه به کاربریهای جدید
تأمیــن نماینــد ،تجربیات مختلفی در کشــور و همچنین در ســطح
بیــن المللــی انجام شــده اســت کــه چند نمونــه از هریــک در اینجا
مطرح گردید .از بین این نمونهها که در واقع عامترین حالتهای
ممکــن را نشــان میدهنــد موارد نامناســب و یا ناهماهنــگ از نظر
هندســی ،ســاختاری ،بصری و آسایشــی با شــرایط حیاط بناهای
تاریخی کشــور حذف شــدند یا مورد اصالح و تغییر قرار گرفتند و با
تعمیم نتایج بدســت آمده به نمونههای مشــابه ،محصول نهایی
بهصــورت دو جــدول از الگوهای راهنمای طراحــی ارائه گردیدند.
در جــدول نخســت کــه از بررســی نمونههــای داخلــی بدســت آمد
پوششهای سبک قابل برپایی و برچیدن و در جدول  ۲که ملهم
از نمونههای موفق بینالمللی بود پوش ـشهای ســبک تغییرپذیر
بــرای حیــاط مرکــزی بناهــای تاریخــی ارائه شــدند .بســته بــه نوع

نیاز ،ویژگیهای هندســی لبه بام ،شرایط اقلیمی ،پیچیدگیهای
تکنیکــی و اجرایــی ،نحــوهی تمــاس کالبــدی عناصــر ســازهای بــه
بنــای تاریخــی و جنبههــای بصــری میتواننــد یکــی از مــوارد ارائــه
شــده در ایــن جداول مورد اســتفاده قرارگیرند .البتــه در اینجا الزم
بــه ذکر اســت که این الگوها کــه بهکمک تصاویری شــماتیک ارائه
شــدهاند بیشــتر نشــاندهندهی طرح کلی ســاختاری و هندســی
ایــن پوش ـشها میباشــند ،ولــی جزییاتــی هماننــد تعــداد تکــرار و
مح ـل قرارگیــری دقیــق عناصر ســازهای ،ارتبــاط ابعــاد دهانهها با
انتخــاب الگــوی مناســب ،جزییــات فنــی و تکنیکــی کــه در مــورد
ســاخت و اتصــال تکیهگاههــا به بدنــهی بنای تاریخــی باید رعایت
شــود ،مواردی که به مکانیزم و تجهیزات الزم برای حرکت و تغییر
پذیری این گونه ســقفها (در جدول  )3الزم میباشد و همچنین
هزین ـهای کــه بــرای طــرح ،ســاخت و نگهــداری ایــن پوشــشها
نیــاز اســت ،مطالعــات و ارائــهی طر حهایــی اجرایــی در رویکــردی
بینرشــتهای را میطلبد که امید اســت این پژوهش در طر حهای
عملی آتی پاسخهای مناسب آن را جستوجو نماید.

پی نوشتها
 ۱ابعــاد ا کثــر حیاطهایی که در این مقالــه میآیند از روی تصویر هوایی تهیه
گردیده و ممکن است کمی با اندازهی واقعی تفاوت داشته باشد.
2 Frei Otto.
3 Bad Hersfeld.
4 Romanesque.
5 Tractors.
ترا کتورها در سقفهای تغییر پذیر پارچهای ،تجهیزاتی مکانیکی هستند که
از موتوری الکتریکی و دو یا چند چرخ ،تســمه یا حلقه زنجیر تشــکیل شــده اند.
این عناصرکه یک کابل ،تسمه یا میله را درمیان گرفته و تحت فشار قرر میدهند
با حرکت چرخشی خود روی آن حرکت میکنند .بدین ترتیب میتوانند پوشش
چادری آویخته از خود را نیز جابهجا نمایند.
6 Bodo Rasch.

7 Toldos.
در اســپانیا پوش ـشهای ســبکی بهنام تلدو بعنوان ســایه بانهــای متحرک بر
روی خیابانها وجود دارد که سابقهی آن به قرن شانزدهم میالدی بر میگردد.
8 Schlaich Bergermann und Partner.
9 Silja Tillner.
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