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چکـیده
تهویه طبیعی غالبا به عنوان یک رویکرد با مصرف انرژی پایین در تهویه هوای ساختمانها شناخته شده است .دسترسی
همزمان به هوای تازه و نور روز یکی از مشکالت اصلی در ساختمانهای عمیق است که افزایش مصرف انرژی برای
روشنایی مصنوعی و تهویه مکانیکی را موجب میشود .در این راستا ،نورخان8ها سیستمهای معماری غیرفعالی هستند که
بهطور گسترده در ساختمانها مورد استفاده قرار میگیرند .نورخان به عنوان یک مکعب روشن بدون سقف و به تعبیری
دهلیزی برای تامین نور روز و تهویه هوای فضاهای اطراف ،تعریف شده است .اهمیت دادن به ویژگیهای هندسی و
جانمایی نورخان در ساختمانها ،برای افزایش تهویه طبیعی ،امری ضروری است .عملکرد اقلیمی نورخان ،در بهرهوری
انرژی ،نرخ تهویه و تنظیم تهویه شناوری نقش قابلتوجهای دارا است و این رفتار نورخانها در همه اقلیمها یکسان نیست و
به ویژگیهای متعدد کالبدی و محیطی بستگی دارد .پژوهشهای اخیر موجب توسعه دانش درافزایش کارایی تهویه طبیعی
در ساختمانها شده است .لذا در این مقاله نتایج پژوهشهایی در مورد تهویه طبیعی در ساختمانهای دارای نورخان،
جمعآوری و با دستهبندی درکنار یکدیگر قرارگرفتهاند .این پیشنهادات ارائه شده به ساختمانها کمک خواهد کرد تا
طرحهای بهتری برای افزایش کارایی تهویه طبیعی در ساختمانها ،با ارائه یک پیکرهبندی مناسب به وجود آورد.

واژگـان کلـیدی :بهره وری انرژی ،تهویه شناوری ،4تهویه طبیعی ،نرخ تهویه ،0نورخان

 -1دانشجو دکتری معماری دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری
 -1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری

3- Lightwell
4- buoyancy ventilation
5- ventilation rate
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 -1مقدمه
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اکثریت مردم تقریبا  ٪32از وقت خود را درفضای بسته سکونت صرف میکنند .آلودگی در فضای بسته حدود  0تا  0برابر
بیشتر از آلودگی در فضای باز است  .کمبود کیفیت هوای خوب در محیط داخلی ،به شدت بر روی بیماری سندرم ساختمان 1تاثیر
میگذارد که از عالئم اصلی آن غلبه سردرد ،بیحسی و خشکی در مخاط است .که عمدتا توسط غلظت دیاکسیدکربن ایجاد
میشود .اثرات بیماری سندرم ساختمان با افزایش کنسانتره دیاکسیدکربن افزایش مییابد .اکثر مردم از احساس ناخوشایند ناشی
از عدم گردش هوا در داخل ساختمان خود ناراحت هستند .این وضعیت ناشی از شکست طراحی در سیستمهای تهویه مطبوع 0در
برآورده ساختن نیاز متمایز انسان است  .از این رو ،تهویه طبیعی به عنوان پیششرط در ارائه آسایش به ساکنان قابل تامل
میباشد[.]0
ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانهای (به ویژه  (CO2که ناشی از سوختن سوختهای فسیلی است ،عالقهمندی به
طراحی ساختمانهای کمانرژی را ایجاد کرده است[ .]1تهویه طبیعی در ارائه کیفیت بهتری از هوا در محیط داخلی 8ساختمان،
آسایش حرارتی ساکنین وصرفهجویی در مصرف انرژی در ساختمانها نقش مهمی دارد " .تهویه طبیعی" به عنوان تامین هوای
تازه و حذف هوای ناسالم از فضای داخلی ،به طور طبیعی تعریف میشود[ .]8اثبات شده است که تهویه طبیعی موثرترین استراتژی
خنک کننده غیرفعال استفاده شده در ساختمانها است[ .]8این نشاندهنده وظیفه چالشبرانگیز برای معماران برای طراحی
ساختمان مطلوب است که با کنترل مجدد طبیعت در ساختمانها ،محیطی پایدار و سبز ایجاد کنند[ .]4برای بهحداقلرساندن
مشکالت کیفیت مطلوب هوا در داخل یک ساختمان  ،باید راهکارهای تهویه مناسب طبیعی ،درک شود .استفاده از تهویه طبیعی در
ساختمانها به آب و هوا ،طراحی ساختمان و رفتار انسان بستگی دارد.
در چند دهه گذشته افزایش چشمگیر در استفاده از ابزارهای مکانیکی خنککننده هوا در خاورمیانه برای آسایش حرارتی،
استفاده مجدد از نمونههای اولیه سنتی را به عنوان یک استراتژی بسیار کارآمد ،مورد توجه قرار داده است .با این وجود ،بازنگری
نامناسب راهبردهای بومی ممکن است سبب مصرف شدید انرژی برای تهویه مطبوع شود که بعدا به کار گرفته خواهند شد[ .]0سه
جنبه از این استراتژیها  ،از جمله :پذیرش فرهنگی ،آسایش حرارتی ساکنین و عملکرد انرژی در ساختمان باید مورد بررسی قرار
گیرد[.]6

 -2تهویه طبیعی
تهویه فرایندی برای کنترل دما یا زدودن رطوبت ،بو ،دود ،گرما ،گردوغبار و باکتریها توسط تعویض و جابهجایی هوای یک
محیط است .تهویه شامل تبادل هوا بین خارج و داخل ساختمان و ایجاد گردش هوا در آن و همچنین یکی از عوامل مهم در حفظ
کیفیت هوای داخل ساختمان است .تهویه در ساختمانها به دو صورت مکانیکی و طبیعی صورت میگیرد .تهویه از سکون هوا در
محیط داخل ساختمان جلوگیری میکند .مطالعات نشان داده که ایجاد گشودگی در ساختمانها می تواند تهویه طبیعی را بهبود
بخشد[( .]0تصویر )1
نورگیرهای امروزی نتیجه گسترش دانش و تجارب انسان نسبت به محیط پیرامون و تامین شرایط آسایش در مناطقی با
شرایط جوی سخت و نامناسب است[ .]12نورخانها ،می توانند تهویه طبیعی پیشرفتهای که از فشار طبیعی باد و یا نیروی تهویه
شناوری که توسط منابع گرمای داخلی یا خارجی تولید میشود بهره بگیرند تا جریان هوا را به وجود آورند و بدینترتیب از به
کارگیری فنها اجتناب شود .ورود هوای سرد به یک ساختمان (با ترفندهای معمارانه) ،و خروج گرمای روزانه که در جرم حرارتی در
معرض انباشته میشود ،حتی میتواند ساختمان را بهطور کامل از نیاز به خنکسازی مکانیکی بینیاز کند یا در مکانهای گرمتر،
بار سرمایشی ،مصرف انرژی و انتشار دیاکسیدکربن مرتبط را کاهش دهد[ ]1و زمینه ساز استفاده اقلیمی از فضاهای اقلیمی نظیر
نورخان شوند.

 (Sick building syndrome) SBS 1در یک ساختمان که ساکنین آن نشانههایی از بیماریهایی را دارا هستند که به سپری کردن زمان زیاد در آن ساختمان
نسبت داده میشود .معموالً وجود اشکال در گرمایش ،تهویه و تهویهمطبوع از مهمترین عوامل ایجاد این بیماری میباشد.

2 Heating,Ventilating and Conditioning
)3 IAQ (Indoor air quality

1

تصویر  -1تصویر راست نمونه ای از نورخان در یک آپارتمان [ ]2و تصویر چپ جریان هوا در یک نورخان [ ]8و []9

 -3نورخان
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نورخان که "وید "یا ایرول 1هم به آن گفته شده است معموال در مرکز ساختمان قرار دارد و یک المان معماری غیرفعال است
که برای روشنایی و تهویه طبیعی به کار میرود .نورخان فضایی عمودی است که در میان ساختمانها استفاده میشود( .تصویر )0
امروزه نورخان به بخشی جداییناپذیر از طراحی به خصوص درساختمانهای چند طبقه یا ساختمانهای دارای پالن عمیق تبدیل
شدهاند[ .]0نورخانها در ساختمانها ،مزایایی را برای جنبههای معماری ،محیطزیستی و ساختاری به ارمغان میآورند و با استفاده از
پتانسیلهای محیطی ،فضای زیست داخلی را با انرژی مصرفی کم ،کنترل میکنند .نورخان تهویه طبیعی را تسهیل میکند و
کیفیت مطلوب هوا را در محیط داخلی کنترل میکند و بسته به شرایط محیطی ،اتاقهای مرتبط با نورخان خنکتر میشوند.

تصویر  -2تصویر راست نورخان با حجم منشور و تصویر چپ پالنی از یک نورخان ()8

 -1-3تاثیر هندسه نورخان بر تهویه طبیعی
نتایج مقاله ای از دانیل مکلسف[ ]18که بر ابعاد متفاوتی از نورخان و بنا صورت گرفته است نشان میدهد که با افزایش ارتفاع
ساختمان میزان تهویه طبیعی در اتاق طبقه همکف افزایش مییابد .نتایج دیگر این پژوهش به شرح زیر میباشد -1 :در زمانی که
جهت جریان هوا از بیرون ساختمان به سوی نورخان است نرخ جریان هوا در اتاق هم جهت باد ،واقع در طبقه همکف ساختمان،
باال است-0 .نرخ جریان تهویه 0در همان اتاق ،با افزایش ارتفاع نورخان افزایش مییابد  -8میزان کاهش نرخ تهویه در بافت
متراکم شهری ،برای ساختمان های مشابه با تناسبات ارتفاع به عرض نورخان یک و پنج  ،بسیار بیشتر از ساختمانهای مستقر در
محیط باز است .نرخ تهویه درنتایج بهدستآمده از این پژوهش برای مناطق متراکم شهری پایینتر از حد استاندارد مورد نیاز است.
لذا در مناطق شهری باید تدابیر الزمه دیگری برای تامین نرخ تهویه مناسب اندیشیده شود.

1 air well
2 ventilation flow rates

3

تصویر  :3تصویر راست سرعت عادی باد در جهت افقی برای موارد  H/W=1و  H/W=3و  H/W=5و ارائه نتایج آنها
از مقطع عرضی پالن یک [ ]13و تصویر چپ پالن مورد نظر []13
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فخریه و همکارانش در پژوهشی[ ]14در مالزی نشان دادند که با افزایش عرض نورخان (با افزایش تناسب عرض به طول
نورخان از  8 :1به تناسب  ،) 0 : 1تاثیر قابل توجهی در بهبود عملکرد تهویه طبیعی در ساختمان چندطبقهای به وجود آورده است
(تصویر .)4همچنین همخوانی زاویه باد با راستای طول نورخان باعث افزایش میزان تهویه در تمام فضاهای مرتبط در تمام طبقات
با افزایش میانگین نرخ تهویه کل به میزان  ٪42.20شده است .بااینحال ،با تغییر  40درجهای زاویه باد نسبت به راستای نورخان ،با
یک تاثیر جزئی ،به بیشترین میزان نرخ تهویه در تمام طبقات (با افزایش میانگین کل به میزان  ).٪8.44دست یافتند .توصیه
میشود که سایر تنظیمات نورخانها و زاویههای باد در مطالعات آینده برای شناسایی بهترین پیکربندی نورخانها برای افزایش
عملکرد تهویه طبیعی در ساختمانهای چند طبقه ،مورد بررسی قرار گیرد.

تصویر  :4شکل مدل  Aساختمان موجود و مدل  Bبا افزایش  ٪05ازمساحت سطح خالی موجود .منبع []14

امینا ...احدی و همکاران[ ]10در مطالعه موردی در تهران مشخص نمودند در نورخان مربع شکل با حداقل ابعاد  4×4متر و
نورخان مستطیل شکل  4×8متری می تواند نوردهی کافی ساالنه را به اتاقهای متصل به نورخان تا  4طبقه پایینتر را تامین کند.
نتایج شبیهسازیها نشان داده که این نورخانها میتوانند در طول سال ،میزان تهویه مناسب اتاقهای متصل را هم فراهم کنند .در
سطوح پایینتر ،میزان تهویه در نورخان مستطیلی  4×8متری بهتر از نورخان  4×4مترمربعی است ،درحالیکه عملکرد نوردهی
نورخان  4×4مترمربعی بهتر از نورخان مستطیل شکل است .با توجه به این نتایج ،یک نورخان اصالح شده (تصویر  )0برای
نوردهی بهتر پیشنهاد شده است که در آن عملکرد تهویه طبیعی در فرمهای پالن و برش بهبود یافته است .در شکل اصالح شده
از نورخان  ،طرح نورخان ترکیبی از طرح های مستطیلی و مربعی است و محل ورود هوا و خروجی هوا برای یک الگوی جریان
هوای بهتر ،تغییر کرده است .هم چنین ،برخی از مجراهای جدید عمودی برای ورود هوای تازه در نظر گرفته شده است .در راستای
عرضی نورخان ،برای عملکرد بهتر نور روز ،با جایگزینی پنجرههای عمودی با افقی و چرخاندن پنجرهها در محور افقی آن ،برای
دریافت نور مستقیم و نور بازتابی ،تغییراتی ایجاد شده است .این تغییرات توانسته ،نور روز مناسب را تا  0طبقه پایینتر بیاورد .دمای
متوسط اتاقهای متصل به نورخان در طرح بازنگری شده به اندازه  0درجه سانتیگراد کمتر از هوای بیرون است .این در حالی است
که در طرح اولیه مورد بررسی ،دمای متوسط در اتاقهای متصل به نورخان  4درجه سانتیگراد بیشتر از دمای هوای بیرون بوده
است.

4

جهت فلش ()10

آبل تبادا و همکارانش[ ]16در پژوهشی بر روی فضاهای داخلی ساختمانهای مرکز تاریخی قدیمی هاوانا درکوبا (تصویر ،)6
مشخص کردند اتاقهای روبه نورخانی که صرفا دارای تهویه طبیعی هستند ،نرخ تهویه هوا در درون آنها بسیار پایین است .در
همان شرایط در صورت ارتباط همان اتاقها با بیش از یک نورخان (یا معبر) و استفاده از تهویه عبوری ،1تهویه مناسبتری را برای
این اتاقها به وجود میآورند .این نتایج برای هر کدام ازطبقات ساختمان سه طبقه متفاوت است .مطالعات تبادا نشان داد در باب
آسایش حرارتی ،خنک شدن اتاقهای همکف همیشه مستقل از جهت و سرعت جریان هوا در طبقات باال است و با توجه به
شبیهسازی حرارتی ،در اتاقهای تهویهای یکطرفه ،در شرایط محافظت جدارههای اتاقها از تابش خورشید(سایهاندازی) و وجود
فضای سبز در نورخان ،نقش مهمی در ایجاد دمای آسایش حرارتی در فضاهای داخلی دارد ،حتی اگر دمای هوای بیرون باالتر باشد
و در این اتاقها با نرخ جریان هوای بسیار کمتر ،به بهبود آسایش حرارتی کمک میکند که در صورت دسترسی به تهویه دوطرفه
روبه روی هم ،با توجه به جریان باد بیشتر ،بهبود آسایش حرارتی در اتاقهای طبقه باال مشهودتر است.
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تصویر  :0مراحل بازنگری فرم برش و پالن از نورخان برای ارتقا نور روز و عملکرد تهویه طبیعی دودکشی به ترتیب

تصویر . a :6بلوک شهری معمولی با ساختمان های حیاط دار هاوانا قدیم .bبرشی از بناها .جریان هوا در دو حیاط داخلی و اتاق
پنجره باز []16[ ]11

چاوبین ژوآ و همکارانش[ ]13در پژوهشی در منطقه چانگ کینگ  0چین ،یک استراتژی بهینهسازی سه مرحلهای برای تهویه،
شامل هندسه و طرح همسایگی ،هندسه و طرح پالن  ،هندسه و طرح اتاق ،برای بهینه سازی عملکرد تهویه طبیعی ارائه کردهاند.
با بررسی تاثیر فاصله و جهتگیری ساختمانها نسبت به یکدیگر(در مجتمعها) ،نتایج نشان داد با ایجاد فاصله میان ساختمانها
(ایجاد نورخان) و کاهش زاویه بین ساختمان و جهت باد (تصویر  ،)0پتانسیل تهویه طبیعی افزایش مییابد .در نورخان هرساختمان،
با ایجاد گشودگیهایی در بر نورخان که منجر به یک مسیر باد عمود بر مسیرهای بادهای محیطی شد سرعت تهویه در راهروهای
1- Cross ventilation
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داخلی و بههمین ترتیب در اتاقهای مجاور به نورخان بهبود یافته است .برای ایجاد مسیرهای باد در فضاها و بهرهگیری ازتهویه
عبوری ،اکثر اتاقها دارای دو پنجره بیرونی متعامد ( یکی به نورخان و دیگری به گشودگیها) شدند و حداقل یک پنجره بیرونی به
طور مستقیم در هوای آزاد در معرض جریان هوا قرار گرفت .در طراحی بهینه شده ،زمان تغییر هوا در یک طبقه (مورد مطالعه)
کمتر از  6دقیقه در  ٪92از اتاقها شده است ،درحالیکه قبل ازآن 82 ،دقیقه به میزان  ٪02از اتاقها با طراحی متعارف بود.
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تصویر  :1ایجاد نورخان کشیده در ساختمان عمیق .منبع []18

پریا سعادتجو و همکارانش[ ]19در پژوهشی بر چند ساختمان دو طبقه در ایران مشخص کردند هرگونه تغییر کوچک در
پیکربندی فیزیکی نورخانها نظیر تناسبات 1بر الگوی جریان هوا و راندمان تهویه طبیعی تاثیر خواهد گذاشت .در این پژوهش بنای
دارای نورگیر مرکزی  0طبقه ،با  0ابعاد مختلف بررسی شده است .ابعاد فضای بسته و باز در این مدلها ،متغیر بود در حالی که
مساحتشان و نسبت ابعاد 0ثابت بود .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که تناسبات نورخان ،به رغم مساحت ثابت و نسبت ابعاد ،به
شدت ،سرعت جریان هوا در حیاط و در نتیجه سرعت جریان هوای فضای داخلی را تحت تاثیر قرار میدهد .در همین مطالعه
مشخص شد که یک نورخان مستطیلی با حداقل رعایت کردن جهت باد ،عملکرد خوبی با تهویه باد بهصورت طبیعی حاصل
میشود ( جهت جریان هوا از خارج به سوی داخل نورخان است).
بهطورکلی میتوان گفت که نورخان نقش مهمی در بهبود عملکرد تهویه طبیعی در ساختمانهای طبقاتی ،برای آسایش
حرارتی دارد .پژوهشی [ ]02نشان داد که حفرههای افقی در طبقات میانی و همکف ساختمان ،نقش مهمی در بهبود عملکرد تهویه
طبیعی در درون فضاهای بسته چند طبقه ایفا میکنند .درحالیکه ،پژوهش فخریه و همکارانش [ ]0نشان میدهد که ترکیبی از هر
دو حالت عمودی و افقی در ساختمان چند طبقه میتواند بیشتر مورد بررسی قرار گیرد .همچنین ،تاکید میکند که ارتفاع مختلف
ساختمانها نیز ممکن است بر اثرات حفرهها تأثیر بگذارد ،که نیازمند مطالعات بیشتر است .همچنین ،در پژوهشهای آتی ،بررسی
پیکربندیهای متفاوتی از حفرهها و زاویههای باد توصیه شده است.

 -2-3سرعت جریان هوا در نورخان
در پژوهش موردی تهران ،توسط امین ا ...احدی[ ،]10نتایج  CFDنشان داد که سرعت جریان هوا در حفره خالی (،عمودی یا
افقی) ،به شدت تحتتأثیر سرعت جریان هوا در سطوح باالیی نورخان قرار دارد .با اصالح محل ورود هوا و خروجی هوا برای یک
الگوی جریان هوای بهتر ،نتایج بهدستآمده مشخص کرد که با پیکربندی پنجرههای روبهروی هم که در دو سطح ارتفاعی متفاوت
قرار گرفتهاند عملکرد نورخان از لحاظ سرعت جریان هوا بهبود مییابد و در این صورت کاهش دمای هوا در نورخان پدیدار
میگردد (تصویر  )3در این فرم اصالحشده ،جهت جریان هوا به سمت باالی نورخان است .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که فرم
اصالحشده نورخان میتواند نیروی شناوری قویتری را برای تهیه هوای کافی تازه به اتاق متصل به این فضا را با سرعت و الگوی
جریان هوای مطلوب ،فراهم کند.

1 proportions
2 aspect ratio
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تصویر  :8تصویر راست خطوط پهنتر به معنی جریان اصلی با سرعت باال است منبع ( )22و تصویر چپ شرایط
حرارتی و الگوی جریان هوا داخل نورخان مطلوب هستند و سرعت کم دارند تجدید شده و اتاق های متصل به آن ،در 1
ژوئیه در ساعت  9صبح ،دمای هوای بیرونی در این زمان  29.85درجه سانتیگراد بود .منبع []10
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در پژوهش آبل تبادا و همکارانش [ ]16بر روی مرکز تاریخی هاوانا ،اثر مثبت جریان هوا با سرعت باال در آسایش حرارتی
تایید شده است ،حتی اگر درجه حرارت هوا چند درجه باالتر از حد باالی منطقه آسایش باشد .همچنین برای اتاقهای طبقه
همکف ،سرعت هوای باالتر ،بهبود شرایط فیزیکی و روحی را در شرایط گرم و مرطوب نشان میدهد .بااینحال ،برای اتاقهای
محافظت شده طبقه باال (از تابش مستقیم و غیرمستقیم تابش خورشید) ،سرعتهای باالتر هوا چندان موثر نبود.
شفت تهویه (نورخان بلند)  ،نوعی استراتژی است برای بهحداکثررساندن سرعت هوای داخلی در فضایی بسته ،که معموال به
صورت یکطرفه تهویه می شود .این فضا در سطح مقطع کمی نسبت به ارتفاعش دارد و از این فضا صرفاً برای تهویه استفاده
میشود .در اتاق مرتبط با شفت تنها یک پنجره خارجی وجود دارد .در پژوهشی درباره شفت[ ،]88مجموعهای از داالنهای عمودی
در قسمت عقب اتاق ،مقابل ورودی واحد ایجاد شد .پیشبینی سرعت هوا در اتاق مرجع (اتاق بدون شفت) و اتاق با شفت(تصویر
 ،) 9تحت شرایط مختلف باد مقایسه شد .نتایج نشان داد که اثربخشی این استراتژی برای افزایش سرعت هوای داخلی ،با متوسط
سرعت هوای داخلی که  ٪0-8از سرعت هوای خارجی 1در اتاق مرجع بوده ،در شرایط خاص باد ،به  ٪32-62سرعت هوای خارجی
در اتاق آزمایش،افزایش می یابد .لذا درصد ساعات آسایش در اتاق مرجع به ترتیب از تابستان و زمستان به ترتیب از  ٪10و  ٪60به
 ٪46و  ٪33در اتاق مورد آزمایش افزایش یافت و شفت تهویه پیشنهادی میتواند یک استراتژی تهویه موثر طبیعی برای ایجاد
حداکثر سرعت هوای داخلی و افزایش آسایش انسان در ساختمانها ،در هوای گرم و مرطوب باشد.

تصویر . a :9اتاقی که فقط یک پنجره دارد(اتاق مرجع).b .اتاقی با دو پنجره ،که یکی از پنجره ها به شفت باز می
شود .تصویر سمت چپ تهویه عبوری ازیک اتاق به سوی شفت را نشان می دهد .منبع []33

 -3-3تهویه شبانه در نورخان
بهرهوری از تهویه شبانه با سه پارامتر اصلی مرتبط است ،الف  -تفاوت نسبی دمای محیط داخلی و فضای باز ،ب -سرعت
جریان هوا ج -ظرفیت حرارتی ساختمان .استفاده از تهویه شبانه در ساختمانهایی که به دلیل شرایط رطوبت محیطی باال ،به ٪02
از رطوبت نسبی میرسد میتواند درجه حرارت سطح داخلی را تا  8.9درجه سانتیگراد کاهش دهد و آسایش حرارتی بیشتری را
1- Vout
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فراهم کند[ .]80درشرایط آبوهوایی خشک مشخص شده است که تهویه شبانه بهطورکلی مفید است و درصورتی که ساختمان
کامال در معرض خورشید باشد و تمام چهار طرف و سقف بدون عایق حرارتی داخلی یا خارجی باشند ،تهویه طبیعی در طول روز
کماثر است ،اما تهویه برای تعویض هوا و تغییر شرایط محیطی به عنوان یک پدیده بهداشتی ،ضروری است[.]08
مطالعات در ساختمان دایاساری[ ]04در محوطه دانشگاه ماالیا ) (UMدر پایتخت مالزی نشان داد ،تهویههای روزانه و تمام
روز ،میتواند شرایط محیطی بهتر را به همراه کاهش دما در اتاق های مختلف ایجاد کند .بااینحال ،تهویه شبانه به دلیل مقادیر
میانگین دمای پایین ،موثرترین روش شناخته شد .مقادیر دمای ثبت شده کمتر از  82درجه سانتیگراد و مقادیر رطوبت نسبی بیش
از  02درصد بود .درنتیجه ،رتبهبندی اثربخشی انواع تهویه در یک ساختمان چندطبقه(در این منطقه)؛ که با حیاط داخلی آرایش
یافته است ،به ترتیب اثربخشی کارا به کماثر به شرح زیر است :تهویه شبانه ،تهویه روزانه ،تهویه کامل روزانه و بدون تهویه)04(.
تهویه شب همچنین برای خنک کردن جرم حرارتی در معرض باد در شبهای تابستان مفید است ،بنابراین بارمصرفی در سیستم
خنککننده مکانیکی در روز ،بعد از ماه ژوئن تا اواسط ماه سپتامبر کاهش مییابد .حضور چشمانداز سبز طبیعی ،محیطی بهتر را در
نورخان و همچنین در اتاقهای مشرف به نورخان را فراهم میکند.

 -4-3ترکیب سیستم دودکشی 1و نورخان در ساختمان
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زیاد شدن تعداد بازشوها در نورخان موجب افزایش دما تقریبا در نواحی باالیی و هم چنین کاهش میزان جریان هوای تازه از
طریق هر بازشو میشود .همچنین بدیهی است که بازشوهایی که در دهانههای باالتر قرار گرفتهاند ،جریان هوای تازه در آن
بازشوها کمتر است .میتوان گفت که دهانههای باالتر برای تهویه در نورخان در معرض خطر هستند[ .]00پیشبینی سرعت جریان
هوا در همه شرایط ممکن نیست .اما ناهماهنگی دمایی در نواحی بازشو نورخان ،مشکلی دارد که منتج از سیستم دودکشی نورخان
است (البته نورخانی که فاقد حفره افقی خروج هوا باشد) .با ایجاد سیستم دودکشی مجزا و مکمل نورخان میتوان هوای نامطلوب
را تخلیه کرد و در نورخان هوای تازه تزریق کرد[.]00
تهویه طبیعی پیشرفته 0در سالهای اخیر یک راه پیشرو ارائه میدهد که بازتاب این نگاه ،ساختمانهای خاص با تهویه
دودکشی شده است .یعنی ساختمانهایی که در آن از دودکشهای بلند ،نورخان و یا میانسرای سربسته برای استفاده از هوای تازه
استفاده میشود .از آنجا که جریان شناوری ،باعث جریان هوا میشود ،اگر به درستی طراحی شده باشد ،حجم جریان هوا افزایش یا
کاهش مییابد درحالی که افزایش یا کاهش در داخل به درجه حرارت هوا در خارج از هوا بستگی دارد .بنابراین اگر گرمای داخلی
افزایش یابد و موجب افزایش دمای فضا شود ،جریان هوای تازه به طور طبیعی افزایش مییابد (یعنی بدون هیچ مداخلهای از طرف
کاربران و بدون نیاز به تنظیم کنترل لولر یا تنظیم دمپر[ .]00کتابخانه لنچستر 8در دانشگاه کاونتری پالنی عمیق و حجمی بسته
دارد(بدون پنجره درنما) و درعینحال با استفاده از نورخان به طور طبیعی تهویه میشود و از نور روز استفاده میکند و از
دودکشهای محیطی برای تامین هوای تازه برای چهار طبقه کتابخانه و فضای مطالعه بهره میبرد (تصویر  .)12این ساختمان از
استراتژی پرهیز از جذب حرارت و تهویه شبانه ،بهره میبرد .به این ترتیب روزهای گرم موجب افزایش حداقلی در دمای داخلی
میشود .حتی در گرمای طوالنی مدت ماه جوالی که دمای هوا بیرون تا دمای  80.4درجه سانتیگراد بود ،دمای داخلی از دمای
 06.4درجه سانتیگراد فراتر نرفت .انرژی مصرفی این کتابخانه  01درصد کمتر از یک ساختمان معمولی با تهویه مطبوع است و 80
درصد کمتر از یک ساختمان معمولی تهویه شده به صورت طبیعی است[.]06
4
ساختمانهای تهویه طبیعی پیشرفته با استفاده ازسیستم و جریان دودکشی می توانند به یک فرم هیبریدی موقتی تبدیل
شوند ،که به تهویه هوا غیرفعال مجهز باشد .پژوهشی[ ]00نشان داد چگونه در حالت تهویه طبیعی با نورخان ،با عایقبندی حرارتی
مطلوب و سایهاندازی و جرم حرارتی جداره داخلی اکسپوز ،همراه با تهویه شبانه می توان دمای خشک 0داخلی را بیش از دو درجه
سانیگراد به زیر دمای هوا محیط آورد ،حتی در روزهای گرم متوالی ،اتاقها را ،کامل خنک نگه داشت .مدلسازی  CFDاز نیمی
از این کتابخانه تایید کرد که تهویه مطلوب در هر دو فضای باز و فضاهای بسته بهدست میآید .با قرار دادن فضاهای بسته در
پیرامون ساختمان ،میتوان از پنجرههای بازشو 6برای استفاده کمتر از تاسیسات مکانیکی بهره برد .طراحی نهایی کتابخانه با
1 Stack ventilation
2 ANV advanced natural ventilation
3 Lanchester librery

 4تهویه هیبریدی به عنوان سیستمهای فراهمکننده محیط آسایش داخلی که هم از تهویه طبیعی و هم از سیستمهای مکانیکی استفاده میکنند
اما در زمانهای مختلف روز یا در فصلهای مختلف سال از شکلهای متفاوت سیستم بهرهمند میشوند توصیف شدهاند .تفاوت اصلی بین
سیستمهای تهویه مرسوم و سیستم های هیبریدی این است که دومی سیستم کنترل هوشمندی دارد که به صورت خودکار بین حالت مکانیکی و
طبیعی به منظور کمینه کردن مصرف انرژی جا به جا شود.

5 DRT dry resultant temperature

operable windows
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افزایش ارتفاع سقف در طبقه باالیی و پنجرههای بازشو قابل استفاده برای افزایش جریان هوا با استفاده از سیستم دودکشی (تصویر
 )11است .همچنین این ساختمان ،دارای یک سیستم مدیریت برای کنترل دامپرها در دودکشها است و بنابراین جریان هوا و
عملکرد آن بهتر از آنچه که توسط مدلهای شبیهسازی پیشبینی شده است ،خواهد بود.
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تصویر  :15پالن و برش از ساختمان ترکیبی نورخان و برج دودکشی در ساختمان کتابخانه لنچستر منبع ()26

تصویر  :11تصویر راست پالن طبقه  2کتابخانه جودسون ). (1تامین هوای نورخان؛ ) (2داکت خروج هوا که در نما
جانمایی شده است ) (3داکت هوای برگشتی از سقف؛ ) (4داکت تامین هوای سالن مطالعه از جنوب غربی تا شمال
غربی )(5دودکش خروج هوا برای سالن منبع [ ]20و تصویر چپ برشی که ویژگی های کلیدی طراحی کتابخانه
جودسون را نشان می دهد )(1ورود هوا به کانال؛ )(2دسترسی آسان و بدون محدودیت؛ )(3به تمام چهار طرف
نورخان باز می شود (4به عنوان دودکش تهویه هوا عمل می کند؛ )(5ورودی به طبقه با کنترل خوب و دستگاه پیش
گرم؛ )(6واشر شفاف ،درزبندی برای جلوگیری از نشت هوا؛ )(7تراس باز که جریان هوا را در سراسر سقف ایجاد می
کند؛ )(8باالترین خروجی به دودکش؛ )(9عایق بندی دودکش؛ ) (10کانال به آرامی جریان آزاد هوای شناوری گرم را
وارد می کند؛ )(11کالهک برای حفاظت دودکش از باد و باران؛ )(12پنجره های کاربردی قابل استفاده )(13اختصاص
داده شده به فضای اطراف اتاق (خارج از شکل پالن)؛ )(14پنجره بازشو یک گزینه ،که بهره بردار ورودی هوا را کنترل
می کند؛ )(15از اتاق نشیمن تا طبقه اول؛ )(16کف شیشه ای ورورد نور روز از سطح پایین را اجازه می دهد .منبع []20

 -5-3ارزیابی اقلیمی نورخان
اندازه گیریهای شاخصهای اقلیمی در فضاهای نورخان در ساختمانهای تهران[ ]03نشان داد که توزیع دما و رطوبت در
طبقات نورخانهای روباز متفاوت بوده و به میزان جذب حرارت داخلی و خارجی و ابعاد نورخان بستگی دارند .میزان رطوبت نسبی
در نورخانها ،به طور کلی ،در مرز آسایش قرار داشته و با افزایش طبقات از میزان آن کاسته میشود .با وجود تاثیر شرایط بیرون بر
شاخصهای دمایی و رطوبتی ،طبقات فوقانی و تحتانی نسبت به عملکرد تهویه مطبوع ،تاثیر نشان نمیدهند .بااینحال ،در
نورخانهای با ابعاد کوچک ،طبقات تحتانی نسبت به وجود ورودی ساختمان و عملکرد سامانه تهویه تاثیر میپذیرند .براساس
1
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نمودار زیستاقلیمی ساختمانی نورخانها ،میزان رطوبت نسبی در پائین مرز آسایش بوده و نیازمند رطوبتزنی در تمامی ماهها،
بهویژه در اواسط روز و استفاده از گیاهان با توانائی تبخیر باال هستند .این نیاز در نورخانها با حجم هوای کم و بار داخلی باال،
منجر به استفاده از سامانه الکتریکی در ماه خرداد شده است .با توجه به عدم وجود بازشو در جداره نورخانها (بنا به دالیل متعدد
ازقبیل اینکه صرفا به عنوان نورگیر مورد استفاده قرار گرفتهاند یا بهرهگیری از تهویه و سرمایش مکانیکی ،آلودگی صوتی درون
نورخان و  ،)...تهویه طبیعی درون نورخانها وجود نداشته و ماندگاری هوا تاثیر حرارت را بر محیط داخلی نورخانها تشدید میکند.
در ساعات ابتدای روز دمای سطوح به دمای هوا نزدیک شده و تابش حرارت بر دمای داخلی نورخان میافزاید .ازاینرو میتوان
نتیجه گرفت که فضاهای نورخان موجود در ساختمانهای شهر تهران نه تنها عملکرد اقلیمی قابل قبولی ندارند بلکه باعث اختالل
در آسایش انسانی میشوند .با این حال بهکارگیری روشهای ایستا مانند ایجاد سایهاندازی ،رطوبتزنی ،و برقراری تهویه شبانه
میتواند عملکرد اقلیمی نورخانهای ساختمانها را تا حد قابل توجهی بهبود بخشد.
1
مطالعه مقایسهای توسط یانگ[ ،]09بین ساختمان با طراحی اقلیمی ساختمان بلند یومینو مینارا و ساختمان بلند و فرمال
متعارف انجام شد .نتایج نشان داد که مصرف انرژی مورد نیاز برای دستیابی به آسایش حرارتی و روشنایی در ساختمان یومینو
بهطور قابلتوجهی کاهش مییابد .مطالعات نشان داد که ساختمان بلند یومینو با بهرهگیری از نورخان و از طریق باز کردن مجرای
هوا در طبقه پیلوت و جلوگیری از گردش چرخان هوا در مقطع عمودی در مداری بسته ، 0توانسته است در یک ساختمان عمیق،
تهویه و نور طبیعی مطلوب را تسهیل و به حداکثر برساند.

تصویر  :12نمایش سرعت هوا به سمت باال (شکل چپ) و نمودار دما( 3شکل راست) در برشی از نورخان ساختمان
یومینو .منبع[]29

بر اساس فرضیهای از اصل اثر ونتوری ،زمانیکه سیال از طریق یک سطح محدود عبور میکند ،سرعت سیال افزایش مییابد
و فشارسیال کاهش مییابد[ .]80درپژوهشی بر روی آب و هوای گرم و مرطوب مالزی نشان داده شد که کاهش اندازه مساحت
نورخان ،فشار باد را در ناحیه میانی کاهش میدهد که اصل اثر ونتوری آن را تایید میکند .با کاهش فشار باد و افرایش سرعت باد
در ناحیه میانی ،میزان تهویه فضاهای مورد مطالعه افزایش مییابد .در نتیجه ،سطح آسایش بیشتری را برای ساکنان ساختمان
فراهم میکند[.]88
از جمله مشکالتی که درمعماری نورخان وجود دارد این است که برای حفظ زیباییشناسی ساختمان ،مهندسان معماری
همیشه توصیه میکنند کندانسورهای اسپلیت را در فضاهایی نظیر نورخان پنهان کنند .افزایش درجه حرارت اطراف کندانسورهای
اسپلیت ،دمای و فشار خازن  ACرا افزایش میدهد که منجر به مصرف برق باال و ضریب عملکرد پایین میشود .عالوهبرآن این
کار باعث گرمای شدید هوای داخل نورخان میشود و پرتاب باد گرم جدارهها و شیشههای نمای نورخان را گرم میکند و امکان
تعویض هوای اتاقهای مرتبط با نورخان را از بین میبرد .و تهویه طبیعی در معرض خطر قرار میگیرد توصیههای زیر میتواند از
این پدیده جلوگیری کند:
الف) کندانسورها صرفا در طبقات باالیی نورخان نصب گردند ب) استفاده از تهویه مکانیکی با به کارگیری کانال خروج هوا و
یا تهیه هوای تازه برای نورخان ،مشکل گرمای بیش از حد کندانسورهایی که در نورخان نصب شده اند را می تواند حل می
کند[.]84
1 Menara UMNO
2 inverted double pitched roof wind scoops
3 temperature gradient
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نتیجه گیری
نتایج حاصله از مقاالت متعدد بر مفید بودن تهویه طبیعی تاکید دارند .استفاده ازنورخان به عنوان یک استراتژی غیرفعال در
جهت رسیدن به تهویه مطلوب مطرح شده است .ولی این به تنهایی کفایت نمی کند و توجه به سایر پارامترهای اقلیمی و طراحی
میتواند به کارایی این ایده کمک کند .از جمله این موارد میتوان به نقش هندسه و ابعاد وتناسبات نورخان یا استفاده از گیاهان
سبز ،رطوبت زنی در محیط های خشک و  ...برکارایی آن اشاره کرد .نسبت ارتفاع به عرض نورخان ،موردی دیگر است که در مورد
تهویه واحد طبقه همکف بررسی شده است و در نتیجه هر چه تعداد طبقات بیشتر باشد تهویه مطلوبتری در طبقه همکف اتفاق می
افتد و عکس آن در طبقات باالیی ،جریان هوا از سرعت کمتری برخوردار است و حتی هوای آلوده در نواحی باالتر تجمع میکند .با
استفاده از حفرههای افقی (حفره در طبقه پایین و در طبقات میانی) که به عنوان مکمل حفرههای عمودی (نورخان) است میتوان
سرعت یکنواخت جریان هوا و دسترسی به هوای تازه را در نورخان ایجاد کرد .نورخان برای مناطق شلوغ و پر و سر و صدا و آلوده
شهری ایده مطلوبی است درصورتیکه مکش و جریان هوا در این فضاها به خوبی انجام شود که درغیرآنصورت میتواند عواقب
بدی برای استفادهکنندهها داشته باشد در این شرایط یک شیوه مکمل دیگر میتواند سیستم دودکشی باشد که با ترکیب نورخان با
آن ،حتی در روزهایی که سرعت مطلوب هوا وجود ندارد میتوان به تهویه هوای نورخان و فضاهای مورد استفاده کاربران امیدوار
بود .عالوه بر آن تهویه شبانه بهخوبی میتواند در این فضاها انجام گیرد و مفید باشد .حتی در ساختمانهای با سطح اشغال باال ،با
انجام بررسی دقیق و طراحی نورخان ،میتوان به عملکرد مثبت اقلیمی دست یافت زیرا سطح اشغال باال درسایت طراحی ،لزوما به
ناراحتی های حرارتی منجر نخواهد شد و یا کل ساختمان را از حالت غیرفعال به حالت خنککننده مکانیکی تبدیل نمیکند .هم
چنین در فضای نورخان از قراردادن دستگاههای مکانیکی که ایجاد حرارت و آلودگی و سرو صدا میکنند باید پرهیز کرد و در
صورت استفاده ،تمهیدات الزمه اندیشیده شود .در برخی از یافتهها بر تاثیر مثبت کشیدگی نورخان در راستای جهت موافق باد اشاره
شده است ولی عملکرد اقلیمی نورخان بهطورکلی چندان متاثر از جهت باد نیست و پژوهشها فارغ از جهت باد موضوع را بررسی
کردهاند.
با این وجود حلقه مفقوده بین مقاالت زیاد است .عملکرد اقلیمی نورخان ،متفاوت از شرایط پیرامونی و متاثر از آن بوده و در
کاهش نیاز به سرمایش ،گرمایش و تهویه مکانیکی نقش قابل توجهای دارا است مطالعات اخیر نیز آشکار کرده است که این رفتار
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در نظرسنجی [ ]3که از ارزیابی شرایط محیطی واقعی فضای نورخان انجام شد نتایج نشان داد که اگرچه محیط تقریبا
رضایتبخش است .با این حال ،معلوم شد که تفاوتی بین ذهنیت (ساکنان) چهار ساختمان مورد بررسی در نوع رضایتمندیشان وجود
دارد و به نظر میرسد این به دلیل شرایط کالبدی ساختمانهای آنها است .ایجاد محیطی درخشان (نورانی) ،با ابزارهایی که برای
به کارگیری نور روز و یا تابش خورشید در داخل نورخان استفاده شده است ،افزایش رضایت کاربران را سبب شده است و بدون آن
ابزارها و تکنولوژی ،نور محیط نامطلوب است .تغییرات ایجاد شده در کیفیت نور ،برای ساکنان قسمت باالیی نورخان مهم نیست.
در طول شب ،محیط تقریبا رضایتبخش است.هوای تازه با کیفیت در هر ساختمان تقریبا در دسترس است .در زمان نبود تهویه
کافی ،حساسیت بو ایجاد میشود و باعث ناراحتی کاربران میشود .اما نتایج ارزیابی حرارتی ،چهاچوب مشخصی ندارد و به نظر
می رسد که احساس حرارتی به طور مستقیم به شرایط فیزیکی بستگی دارد و محیط فیزیکی چهار ساختمان با ساخت و محل آنها
کامال متفاوت است .با این وجود ارزیابی های حاصل از نظرسنجی می تواند با استفاده از شبیه سازی ها یا آزمایش های تجربی،
قابل درک شود.
به نظر می رسد سروصدای تولید شده در نورخان هم به عنوان یک مشکل باشد .کاربران سر و صدای گفتگو ،تردد و
بازیگوشی کودکان را به عنوان بیشترین منبع آلودگی صوتی میدانند .لذا برای کاهش میزان نویز باید برخی از استراتژی ها را
انجام داد .برای مساحت مطلوب محیط نورخان ،نیازی به تعیین عددی ثابت نیست ،ولی میتوان با تقریب ،حداقل مساحت نورخان
در سطح اشغال ساختمانی معین را تعیین کرد .از سوی دیگر ،مطالعات بیشتر بر ارتباط نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فیزیکی برای
مشخص کردن وضعیت فیزیکی نورخان متمرکز خواهد شد.
بهطورکلی میتوان گفت که عملکرد اقلیمی نورخان متفاوت از شرایط پیرامونی و متاثر از آن بوده و در کاهش نیاز به
سرمایش ،گرمایش و تهویه مکانیکی نقش قابلتوجهای دارا است مطالعات اخیر نیز آشکار کرده است که این رفتار نورخانها در
همه اقلیمها یکسان نیست و پدید آمدن ریزاقلیم در یک ساختمان به ویژگیهای متعدد کالبدی و محیطی بستگی دارد .بسیار مهم
است که تنظیمات نورخان در ساختمانها برای افزایش تهویه طبیعی ،مخصوصا برای بناهای بلندمرتبه ،مورد توجه قرار بگیرد.
امروزه در اکثر ساختمانها بر عملکرد تهویه طبیعی ،برای دستیابی به محیط زندگی سالم و راحت ،کنترل خوبی وجود ندارد.
دشواری کنترل و پیش بینی تهویهطبیعی در ساختمان به دلیل پیچیدگی و بیثباتی باد است .با استفاده از نورخان و ترکیب آن با
ابزارهای پیشرفته ،میتوان به تهویه و نور مطلوب دست یافت.
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نورخانها در همه اقلیمها یکسان نیست و پدید آمدن ریزاقلیم در یک ساختمان بستگی به ویژگیهای متعدد کالبدی و محیطی
 سرعت، از جمله پارامترهای تاثیرگذار بر کارایی تهویه طبیعی نورخان در شرایط مختلف میتوان به شکل هندسی بنا و نورخان.دارد
 در معرض تابش، میزان رطوبت محیط، درجه حرارت هوا و میزان اختالف شبانهروزی دمای محیطی،و جهت جریان هوای محیطی
 کاربری فضاهایی که در بنا وجود دارد و، بافت کالبدی پیرامونی بنایی که نورخان در آن قرار دارد،مستقیم بودن یا نبودن نورخان
 عوامل و وسایلی که به طور مستقیم بر کیفیت هوای نورخان تاثیر میگذارند و این که آیا از،در ارتباط مستقیم با نورخان میباشد
. را نام برد...  استفاده میکنند یا خیر و...  فن ها و،سیستمهای مکمل نورخان نظیر سیستم دودکشی
نتیجتاً این که آیا میتوان این پژوهشها را به شرایط آب و هوایی متفاوت تعمیم داد و چگونه در هر شرایط اقلیمی میتوان به
.کارایی مطلوبی از نورخان رسید سوالی است که میتواند در پژوهشهای آتی جواب داده شود
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فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز
سال ششم ،شماره ( 3پیاپی ،)15 :پاییز  ،5311جلد یک

رعایت اصول رویکرد زمینهگرا در طراحی مراکز اقامتی و گردشگری،
پاسخی بر چگونگی معرفی خصوصیات منطقهای و جذب توریسم در
استان گیالن
ندا قنبری نژاد ناصری* ،1فرزانه اسدی ملک

تاریخ دریافت99/50/28 :
تاریخ پذیرش99/50/35 :

جهان2

کد مقاله22322 :

چکـیده
امروزه به دلیل رشد روز افزون جمعیت و شهر نشینی و به طبع آن تغییر در الگوی کار و زندگی و فاصله گرفتن از طبیعت
به عنوان بستری برای تأمین آسایش و آرامش روحی و فکری در زندگی مدرن امروزه ،نیاز به تفریح و مسافرت را بیش از
پیش افزایش داده است .از این رو توسعه مراکز اقامتی و گردشگری ضروری بوده و امری مهم در راستای حیات اجتماعی
و فرهنگی شهرها میباشد .از طرفی دیگر در طراحی این مراکز توجه به رویکردهای خاص معماری میتواند در میزان
موفقیت آنها در جذب گردشگر تاثیر گذار باشد .امروزه یکی از مهمترین مباحث در معماری ،طراحی بنا براساس زمینه
میباشد .این زمینه میتواند دارای ابعاد مختلفی از جمله اقلیمی ،تاریخی ،فعالیتی ،فرهنگی–اجتماعی و  ...باشد .رویکرد
زمینه گرا در معماری عالوه بر پیوند طرح و زمینه و همچنین معرفی بهتر خصوصیات منطقه ،منجر به جذب گردشگر
بیشتر خواهد شد .در این مقاله هدف ارائه اصول زمینه گرایی و انطباق آن با معماری بومی گیالن بوده است تا در نهایت
بتوان به جذب گردشگر در منطقه کمک کرد .روش تحقیق به صورت پژوهشی بوده و پس از شناخت رابطه و پیوند میان
مراکز اقامتی و گردشگری و معماری زمینه گرا به بیان اهمیت و مزیت احداث چنین مراکزی با رویکرد زمینه گرایی
پرداخته میشود .با شناخت اصول زمینه گرایی میتوان از آنها در هر منطقهای ،مطابق با شرایط اقلیمی ،فرهنگی و
اجتماعی استفاده نمود .یکی از مهمترین نتایج به دست آمده از این مطالعات ،بررسی رابطه میان چگونگی طراحی مراکز
گردشگری و اقامتی و میزان تأثیر آن بر جذب گردشگر میباشد.که در نهایت این امر کمک شایانی به افزایش ارتباطات
اجتماعی و زندگی گروهی و ثبت و انتقال فرهنگها میکند.

واژگـان کلـیدی :زمینه گرایی ،معماری زمینه گرا ،گردشگر ،مراکز اقامتی و گردشگری.

 -2کارشناس ارشد معماری ،دانشگاه علم و فرهنگ ،موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت (نویسنده مسئول)
Nega.ghanbarinejad@gmail.com

 -2استادیار ،عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
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امروزه به دلیل ازدیاد جمعیت و ماشینی شدن شهرها ،آلودگی هوا و در نتیجه پایین آمدن وضعیت سالمت جسمی و روحی
شهروندان توجه به راهکارهایی برای ارتقاء سطح سالمت جامعه امری ضروری میباشد .در زمینه گرایی عالوه بر توجه به
جنبههای کالبدی به جنبههای انسانی نیز توجه میشود زیرا در غیر این صورت باعث به وجود آمدن بناهایی می میگردد که هیچ
ارتباطی با کاربران خود برقرار نکرده و آثار جبران ناپذیری در پی خواهد داشت .در واقع در دنیای امروزی به علت تبادل سریع
اطالعات و پیشرفت روز افزون ماشینی شدن زندگی ،شهرها جلوه یکسانی گرفتهاند و رابطه انسان با طبیعت را جدا کرده است .این
امر سیمای شهرها را عمومی و بدون توجه به زمینه تبدیل کرده است .در معماری رویکردی به نام زمینه گرایی پاسخی برای رفع
این مشکل میباشد .در واقع معماری زمینه گرا به دنبال تقلید صرف از بافت موجود در طراحی و یا مانع طراحی نوآورانه و خالق
نیست .بلکه هدف آن ایجاد ارتباط بهتر بین معماری و زمینه است که جنبههای زیبایی شناختی و معنایی در آن بسیار حائز اهمیت
است .تا در نهایت بتوان به بناهایی رسید که باعث حفظ تداوم هویت پیشین شوند (ایمانی ،الناز  .)2391،یکی از راههای کاربردی
برای بهبود وضعیت جامعه و جلوگیری از فراموشی هویت شهرها ،ایجاد شرایطی برای تشویق به مسافرت میباشد .به این منظور
باید به فکر ساختن مکانهایی برای اقامت مسافران بود .یکی از این مکانها هتلها هستند .در این میان معماری نقشی بسزایی در
طراحی هتلهایی دارد که عالوه بر نقش کاربردی باید هماهنگ با فرهنگ ،اقلیم ،اقتصاد و معیشت اهالی آن منطقه باشد زیرا
تجربه نشان داده که انسانها در فضاهایی که هویت آنها را زنده نگه میدارد حس مطلوبتری دارند .زمینه گرایی به این نکته
توجه میکند به طوری که ساختمانها در این رویکرد هماهنگ با بافت بستر خود طراحی شده و عالوه بر تاثیر گرفتن از زمینه خود
بر عناصر موجود در بستر نیز تاثیر میگذارد .در این مطالعه تالش برای بررسی چگونگی ارتباط طراحی مراکز اقامتی و گردشگری و
رویکرد زمینه گرایی در معماری استان گیالن می باشد .تا بتوان در نهایت به جذب گردشگر در استان کمک کرد.

 -2مفاهیم پایه
 -1-2مفهوم زمینه و زمینه گرایی
زمینه بستری میباشد که اجزا در درون آن شناخته میشوند و زمینه گرایی دیدگاهی رایج در معماری است .در زمینه گرایی
یک پدیده به صورت مجزا قابل شناسایی نیست و تنها در محیط و بستر خود قابل درک خواهد بود .در این دیدگاه پدیده و محیط
اطرافش دارای تاثیر متقابل برهم میباشند .به عبارت دیگر معماری زمینه گرا عالوه بر احترام به سایت در پی رسیدن به طرحی
میباشد که هم خصوصیات فیزیکی و هم شخصیت فرهنگی و روحی بوم را در بر بگیرد و هماهنگ با ویژگیهای بومی منطقه
باشد (دربندی،احمدی ،علیدوست ماسوله ،رحیمی آتانی .)2391،به بیان کلی معماری زمینه گرا بیان تازه وکارآمدی از هویت اصلی
زمینه در بنای جدید است .به طوری که هویت بستر طرح زنده نگاه داشته شود .این یعنی استفاده از معماری بومی منطقه اما
متناسب با نیاز امروز (.)Gates،1980

 -2-2معماری زمینه گرا
زمینه گرایی روشی است که به تعامل سایت ،معماری و زمینه میپردازد .معماران زمینه گرا سعی دارند که نکات مثبت هر
سایت را پیدا و درطرح خود استفاده کنند .زمینه گرایی نوعی معماری است که به شرایط خاص محیط خود پاسخگو است .در واقع
زمینه کلی یکپارچه است که معنا بخش اجزای مختلف بنا میباشد (امامی نائینی  ،شهبازی  ،دیماری .)2393،به بیانی دیگر زمینه
گرایی شیوهای نوین برای پاسخ به ساخت و سازهای جدید موافق با بستر اطرافش به جای ویران کردن آن است ( .(sotodeh et
 al,2013در این گونه معماری ابتدا باید محیط را دقیق شناخت و پاسخی مناسب برای ترکیب بهتر بنا با زمینه پیدا کرد .از اصولی
که باید در طراحی با رویکرد زمینه گرایی به آنها توجه نمود عبارتند از:
 خصوصیات فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخی و اقتصادی افرادی که از آن ساختمان استفاده میکنند. خصوصیات شهری ،خیابان ،میدان ،کوچه ،مغازه شرایط اقلیمی ،رطوبت ،سرما ،گرما ،جنگل ،صحرا نحوه زندگی روزمره اهالی ساختمان ،نیازهای آنها ،عادات آنها ،طرز استفاده و پیش زمینههای ذهنی آنها دررابطه با فرمهای زیستی (قبادیان.)2381،255،
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 -3-2مقیاس زمینه گرایی
هرچند واحد زمینه گرایی را محله میدانند اما زمینه گرایی در دو مقیاس خرد و کالن سبط مییابد .در مقیاس کالن به منطقه
و در مقیاس خرد به بنا میرسد .اما اهداف کالن معماری زمینه گرا گاه بعد جهانی مییابد .بنابراین زمینه گرایی میتواند اهداف
خود را در محدوده کره زمین بگستراند (شیرازی ،محمد رضا،2383،بهار).

 -3اهداف معماری زمینه گرا
 -1-3اهداف کالن

 -2-3اهداف خرد
اصول زیبایی خاصی که توسط طراحان ارایه میشود باید تابع هدف بزرگتر و عالیتر ،یعنی خلق سیمای شهری مطلوب ،و
منسجم بصری (نه لزوما با سبک همگون) باشد .به طوری که بدون توجه به اصلوب خاص زیبایی شناختی جدید ،معماری مدرن به
شکلی سازگار با معماری قدیم تلفیق شده باشد.
هدف نه احیای سبکهای تاریخی ،بلکه احیای یک نگرش عمیق به کل زمینۀ معماری و تغییراتی که در محیط میدهیم
است .از سویی معماری زمینه گرا خواستار حفظ وضع موجود نیست .هر چند در مواردی این امر مطلوب باشد (مطالعات شهری
سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران).

 -4ابعاد گوناگون زمینه گرایی
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بهسازی و باز زنده سازی بافتهای تاریخی برای مقاصد گردشگری و اقتصادی
حفظ بافت تاریخی و تداوم روح بافت
آشنایی با روشهای ایجاد ارتباط بصری سازگار میان ساختمانها
حفظ و تداوم هویت پیشین (خاطرههای ساکنین و )...
آگاهی طراحان در هر سبکی و یا شیوهای که کار میکنند از اینکه حاصل کار آنها به عنوان بخشی از یک زمینۀ کلیتر مورد
سنجش و ارزیابی قرار میگیرد.
آگاهی بیشتر نسبت به زمینه ودرک موضوع تداوم بصری.

زمینه گرایی در معماری دارای ابعاد گوناگونی است که عناصر شهری درون آن شناخته میشوند .در ابتدا این عناصر صرفا در
جنبه کالبدی مطرح میشد اما به مرور زمان به حوزه ابعاد انسانی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی تاریخی و اقلیمی گسترش یافت
( .)stokols1987-15-18ابعاد زمینه گرایی در چهار دسته قرار میگیرند که عبارتند از:
 زمینه گرایی کالبدی زمینه گرایی اجتماعی -فرهنگی زمینه گرایی تاریخی -زمینه گرایی اقلیمی (توالیی)2385،25،

 -5توضیحاتی در خصوص انواع زمینهها
 1-5زمینه کالبدی
در زمینه گرایی اجزای شکل شهر به صورت مجزا بررسی و مطالعه نمیشوند بلکه در بستر گستردهتر محیط قرار میگیرند.
بنابر این شهر سازان در ساخت و ساز در مجموعه موجود در تالشند تا نو و کهنه را به نحوی در هم بیامیزند که یک کل زنده و
مطلوب به وجود بیاورند .به شکل کل از قبل موجود ،زمینه کالبدی گفته میشود که عناصری چون فرم ،شکل ،هندسه ،رنگ،
بافت ،مصالح ،مقیاس ،تناسبات ،توپوگرافی ،دسترسیها ،جهت گیری ،پرسپکتیو ،خط آسمان و زمین ،وضعیت پوشش گیاهی،
خیابان و پیاده راه ،تراکم ،ترکیب احجام ،همجواریها وپیوند نو و کهنه با یکدیگر را شامل میشود.
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 -2-5زمینه تاریخی
زمینه تاریخی به میزان ،نظم و رابطهی اجزای شهر در طول زمان گفته میشود .به گفته تاریخ گرایان شهرسازی کنونی نشأت
گرفته از درسهای گذشته است.

 -3-5زمینه فرهنگی-اجتماعی
به ارزشها و اهداف مشترک گفته میشود .اعتقاد زمینه گرایان اجتماعی و فرهنگی بر آن است که فرهنگ یک منطقه
قواعدی را ایجاد میکند که شکل ساخته شده بازتابی از آن است .در واقع مردم با وجود ارزشها ،باورها و فرهنگ خود یک فضای
خالی را به مکان تبدیل میکنند .معماران و شهر سازان امروزی باید با استنفاده از فرهنگ و وضع موجود یک منطقه به ساخت اثر
معماری جدیدی اقدام کنند تا بتوانند تکنولوژی عصر خود را نیز در آن به عرصه نمایش بگذارند (ایمانی ،الناز.)2391،

 -4-5زمینه اقلیمی
سال ششم ،شماره ( 3پیاپی ،)15 :تابستان  ،5311جلد یک

توجه به زمینه و فاکتور های اقلیمی که در آن اقدام به معماری می کنیم میتواند ما را رد رسیدن به یک بنای پایدار نزدیک
نماید .این امر می تواند استفاده از نیرو های فسیلی را به حد اقل رسانده و استفاده از نیروهای طبیعی را افزایش دهد.همچنین می
توان با رد نظر گرفتن فاکتور های اقلیمی منطقه نطیر باد ،باران ،تغییرات دمای هوا در طی روز و شب و  ...در معماری به درک
روشن تری از شیوه معماری بناهای بومی رسید و این امر در معماری زمینه گرا ضروری می باشد (فاضلی حق پناه ،ابوالفضل،
)2390
کالبدی

عناصری چون فرم و شکل – مقیاس – تناسبات – جزئیات مصالح –
بافت – رنگها – هندسه – دسترسی ها و ...

تاریخی

توجه به گذشته معماری و شهرسازی در توازن با محیط زیست و
رسیدن به پایداری بوم شناختی و اجتماعی

انواع زمینه گرایی
اقلیمی

توجه به فاکتورهای اقلیمی منطقه نظیر خصوصیات اقلیمی هر زمینه
باد ،بارن  ،تغییرات دما در شب و روز و...

فرهنگی

توجه به ارزشهای فرهنگی در هر زمینه و بکارگیری آنها

نمودار .1انواع زمینه گرایی و اجزاء هر کدام (منبع  :قنبری )22 :1131 ،

 -6دسته بندی زمینه در معماری بر اساس مدل مریل گینس
بر اساس نظر مریل گینس در سال  2985زمینه در معماری تحت سه موضوع کلی ،الگوهای فرمی ،الگوهای اقلیمی و
الگوهای فعالیتی دسته بندی میشود.

 -1-6الگوهای فرمی
الگوهای فرمی همان فضا ،مقیاس و تناسبات ،شکل ،مصالح ،بافت و رنگها را شامل میشود .این عناصر در دو بعد زمان و
جغرافیایی برای ارتباط معماری و بسترش مورد استفاده قرار میگیرند.
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 -2-6الگوهای فعالیتی
الگوهای فعالیتی شامل گردش در سایت ،رفتار و عکس
العمل افراد و گروه ها میباشد که میتوانند بین بنا و زمینهاش
ارتباط ایجاد کنند (قنبری  ،ناصر.)2393 ،

 -3-6الگوهای اقلیمی
الگوهای اقلیمی خود را در مصالح  ،رنگها ،فشردگی
احجام ،فرم  ،بازشوها و  ...نشان میدهند .هنر و حساسیت و
میزان درک معمار از سایت یا همان حس مکان به معمار این
امکان را میدهد تا رابطه میان اقلیم و معماری را بهتر بشناسد و
درک این ویژگیهای اقلیمی میتوانند سایت را از آنچه که
هست به انچه که باید باشد تبدیل کند (.)Gaines،2985

نمودار .2دسته بندی زمینه در معماری بر اساس مدل
مریل گینس ( منبع  :قنبری )13 :1131 ،

زمینه شامل توپوگرافی ،بافت شهری ،میزان تراکم بناها ،خیابانها و پیاده راهها و نسبت آنها با یکدیگر ،ترکیب بندی مصالح،
جنس مصالح جغرافیای منطقه ،وضعیت پوشش گیاهی و...میباشد .در طراحی زمینه گرا نیازی به حضور همه این عناصر در طرح
نیست .در واقع نظریه پردازان این رویکرد به دنبال تقلید فرمی و جزبه جز نیستند بلکه در پی خلق یک اثر معماری خالقانهاند که
در بستر محیطی خود قابل درک بوده و از محیط اطراف خود تاثیر پذیرفته و بر آنها تاثیر بگذارد (برولین.)2380،

 -8نکات طراحی در رابطه با معماری زمینه گرا
 -1-8تداوم و انسجام بصری
این عامل دلیل موفقیت طرحهایی شده است که به نظر زیبا میآیند .پیشنهاد مناسب نوعی انتخاب روشنفکرانۀ التقاطی نیست
که سبکی را بدون توجه به محیط پیرامون آن برگزیند بلکه نگاهی وابستهتر به ویژگیهای بصری است تا در انتخاب به طراح
کمک کند .یک روش طراحی به دلیل الهام از روحیه ی مکان ،موجب تقویت هویت محله شود.
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 -7عناصر موجود در زمینه

 -2-8نقش آرایهها وجزییات
نمونههای تاریخی نشان دادهاند که شباهتهای کلی درایجاد ارتباط سازگارممکن است کمتر از آنچه پنداشته میشود ،اهمیت
داشته باشد .به نظر میرسد که آرایهها ،بافت بصری و تداعی حاصل ازآنها غالبا روش مطمئنتری برای ایجاد رابطۀ بصری
سازگار میان ساختمانها است .هرچه ساختمانی از ساختمانهای مجاورخود به لحاظ مصالح ،مقیاس ،تناسبات ،ارتفاع و موارد
مشابه دیگر تقلید بیشتری کند ،حذف آرایههای خاص ساختمان مجاور در ساختمان جدید کاری نابجاتر بوده ،به طوریکه ساختمان
جدید عریان به نظر میرسد.

 -3-8تشابه خانوادگی
تاریخ نشان داده است که سبکهای مختلف معماری میتوانند در کنار یکدیگر شکل گرفته و در عین حال ،هویت خاص
زیبایی شناسی خود را نیز حفظ کنند .این امر تنها مستلزم ارزیابی آگاهانه و دقیق عالئم بصری زمینه و وجود طراحانی است که از
مهارت برای خلق ساختمانهای سازگار و پاسخگو بهره جویند .اینکه این امر آیا با کپی برداری معمولی انجام شده و یا ازآخرین
ابتکارات معماری جدید برخورداراست ،نبایست مورد توجه باشد .آنچه اهمیت دارد تشابه خانوادگی است .چشم بایستی حس کند که
پدیدهای متجانس به محیط افزوده شده است .هرچند نیل به این تشابه خانوادگی ،بویژه هنگامی که طراح محدود به فرهنگ لغات
مدرنیسم است ،دشوار میشود.
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 -4-8بررسی عناصر مؤثر بر هویت معماری زمینه
برای پیوندی مستحکم با ساختمانها مجاور؛ اقتباس از مایۀ اصلی یا فرمها اجتناب ناپذیر است .این ارتباط میتواند به چند
روش انجام شود:
 کپی برداری نزدیک از مضمون اصلی طرح موجود استفاده از اساس فرمهای مشابه ولی با چیدمانی جدید ابداع فرمهای جدیدی با همان تأثیر بصری فرمهای قدیمی -انتزاع فرمهای اولیه

 -5-8تعامل و ارتباط دستاندرکاران
ارتباط نزدیکتر معمار با کاربران ساختمان و کارفرما ،با به کارگیری نمادهای آشنای فرهنگی نیز ،بخشی اساسی از طراحی
یک زمینۀ خاص است (مطالعات شهری سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران).
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 -9توصیف معماری سنتی گیالن و عوامل تاثیر گذار بر آن
معماری شهری گیالن بسیار متنوع میباشد و دلیل آن هم الگوهای معماری مرتبط با اقلیم و محیط و فرهنگ و معیشت این
شهر میباشد .با توجه به پالنهای عمومی میشود به تاثیر معماری قبل از مدرن بر آنها بیشتر پی برد .از عوامل اقلیمی متاثر بر
معماری بومی گیالن میتوان به شرایط اقلیم و فرهنگ معیشت ساکنان آن اشاره کرد.

 -1-9شرایط اقلیمی و فرهنگ و معیشت گیالن
اقلیم معتدل و مرطوب :از ویژگی های اقلیم رطوبت باالی هوا و درجه حرارت متعادل آن است .دمای هوا در تابستان بین 20
تا 35درجه سانتی گراد ،شبها بین  25تا  23میباشد .در زمستان معموال باالی صفر است .از خصوصیات آب و هوایی منطقه گیالن
میتوان موارد زیر را نام برد:
 نبود زیر زمین در بنا رطوبت نسبتا باال تاثیر رطوبت و نیاز به کوران هوا در گیالن باعث اختالف ناچیز درجه حرارت بین روز و شببافت شهری با خصوصیات زیر شده است
 پوشش گیاهی متنوع بافت باز و گسترده بارندگی زیاد در همه فصلهای سال فضاهای شهری وسیع تاثیر رطوبت و بارش باال بر فرم معماری این منطقه محوطههای با دیوار کوتاه بالم شیب دار کوچههای عریض ایوان در اطراف بنا فرهنگ و معیشت ساکنین گیالن فرم برونگرا ساخت بنا بر روی سکو یا باالتر از سطح زمیننوع فعالیت گیالنیها به صورت دسته جمعی و خانوادگی در مزارع و باغات و یا درون کارخانجات تهیه ابریشم میباشد .همین
امر باعث دوشادوشی زنان و مردان در محیط کار میباشد و در نهایت باعث برخوردهای اجتماعی باال و افزایش سطح آگهی تمام
اعضای خانواده میشود .چنین زندگی اجتماعی گستردهای باعث بروز معماری برونگرا در گیالن میشود .برونگرایی و شفافیت در
معماری بومی گیالن برای پاسخگویی به نیاز اقلیمی و معیشتی مردم این منطقه بوده و مخالف با مذهب مردم آن نمیباشد (یاران،
علی .مهران فر،ارس،پاییز و زمستان.)2391
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 -11توریسم و جهانگردی
لفظ توریسم در التین به معنای سیاحت در داخل و خارج از کشور میباشد و معادل آن در زبان فارسی همان جهانگردی است.
جهانگردی از عرصههای جدید میباشد که به علت فراوانی از جمله اقتصادی ،فرهنگی – اجتماعی از اهمیت باالیی برخوردار شده
است .در واقع جهانگردی باعث ارتباط بین ملتها و تبادل فرهنگی بین آنها میشود .صنعت جهانگردی در هر کشور باید با توجه
به تأثیرات اقتصادی و فرهنگ و ارزشهای کشور خود پذیرای مهمانان دیگر باشد .امروزه در صنعت گردشگری همانند سایر
فعالیتهای دیگر اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی تحوالت بزرگی اتفاق افتاده است و این تحوالت متأثر از پیشرفت تکنولوژی و علم
میباشد .اما همچنان گردشگری و توریسم در کشورها به عنوان یک عامل توسعه بکار گرفته میشود و از آن برای درآمدزایی و
اشتغال بهره میجویند.
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جدول .1جمع بندی شاخصههای معماری مسکن بومی گیالن به همراه علل پیدایش آنها (همان)
علل پیدایش
شاخصههای مسکن بومی گیالن
رطوبت زیاد اقلیم ،نوع معیشت و پیوند آن با طبیعت پیرامون ،فرهنگ کار زنان و مردان در
برون گرایی
کنار یکدیگر
کارگیری مصالح نباتی ،پیوند معیشتی و بصری با طبیعت
ارتباط با طبیعت
معیشت روزانه با طبیعت ،نیاز به نظارت بر اموال محوطه ،ارتباط با فضای عمومی ،ارتباط
شفافیت پیوند
بصری با طبیعت پیرامون
استفاده از زیبایی طبیعی مصالح ،عملکرد گرایی
عدم تزئینات
لزومی معیشتی برای دسترسی سریع به مزارع و باغات ،فرم خاص بنا به صورت تنها در دل
تندیس گونگی بنا
طبیعت ،فرم روستاوار شهرها
ارتفاع گرفتن از سطح زمین ،وجود الیه سبک ایوان به دور خانه ،عدم کاربرد تزئینات
سبکی
پله به عنوان المان خاص در نما
المان گونگی عناصر
عدم به کاربری تزئینات فراوان و وفاداری به شکل طبیعی مصالح
بروتالسیم
محدودیت سازه چوبی و بعدها سازه آجری
طراحی مدوالر پالن
وفاداری به طبیعت ،عدم تزیینات ،برونگرایی
صداقت گرایی
عدم تزئینات ،مبنای عملکردی اجزاء ،ادغام خالصانه با طبیعت
سادگی
عدم تزئینات ،مبنای عملکردی اجزاء
عملکردگرایی
تاثیر مفاهیم جهان بینی قومی در طراحی مسکن
نمادگرایی

 -11تاریخچه جهانگردی و گردشگری ایران و جهان
صنعت جهان گردی از دهه  2905میالدی بعد از پایان جنگ جهانی دوم توسعه یافت .عالقهمندی و کنجکاوی مردم از
سراسر دنیا به بازدید از مناطق ناشناخته و آشنایی با نحوه زندگی ملیتهای مختلف باعث ارتقا سریع و قابل توجه صنعت
جهانگردی شد .سازمان جهانی جهانگردی معتقد است این صنعت پیشروتر از صنعت ماشین سازی و نفت میباشد.ایران به دلیل
قدمت تاریخی و موقعیت جغرافیایی خود از گذشته تا کنون مورد توجه گردشگران دنیا قرار داشته است و صحت این مطلب را
میتوان در سفرنامهها ،کتب و مقاالت متعدد یافت .اما از آنجا که صنعت گردشگری امری نو میباشد و استفاده از آن به عنوان یک
منبع درآمدزایی به سال  2321بر میگردد .در این زمان سازمانی به نام اداره امور جهانگردی در وزارت کشور تاسیس یافت .و به
مرور و طی تغییراتی در سال  2331به سازمان جلب سیاحان تغییر یافت .و در نهایت در سال  2308از ادغام شرکت سهامی
تاسیسات جهانگردی و وزارت اطالعات جهانگردی و سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی با تشکیالت وسیعتر و اعتبارات بیشتر
به وجود آمد (ابراهیم زاده آسمین ،حسین ،زمستان.)2311. ،

 -12آثار اقتصادی گردشگری(توریسم)
صنعت گردشگری از از جنبههای گوناگونی مورد اهمیت است اما در بین تمام موارد تأثیر آن در اقتصاد کشور مهمتر از بقیه
جنبههای آن است .زیرا باعث افزایش رشد ارزی کشور و پایین آمدن نرخ بیکاری میشود .اما این آثار در همینجا ختم نمیشود .از
دیگر آثار اقتصادی جذب توریسم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
15

 تاثیر مثبت درآمد ملی انتقال ثروت و درآمد از مناطق اعزام کننده گردشگر به مناطق هدف پیدایش بازارهای تبعیضی یا همان دوگانه آثار توزیعی درامد حاصل از جهانگردی بین عوامل تغییر الگوی مصرف ناحیه میزبان فشار به سطح قیمتهای داخلی افزایش ارزش پول داخلیبنابراین در این شرایط توصعه صنعت گردشگری و تامین زیر ساختهایی برای ارایه خدمات بهتر به مسافران داخلی و
اللخصوص خارجی میتواند از این آسیب پذیری کاسته و باعث ایجاد شغلهای جدید و درآمدزایی بیشتری برای کشور شود .یکی
از راههای جذب توریسم تامین زیرساخت برای پذیرایی از آنها ساخت و ساز هتلها و مجتمعهای اقامتی مناسب با استانداردهای
جهانی ،با کاربریهای متنوع و متناسب با اقلیم ،فرهنگ و تاریخ هر منطقه برای بیشتر کردن جذابیت مراکز اقامتی میباشد
(همان).
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 -13نتیجه گیری
مهمترین هدف در به وجود آوردن تعامالت اجتماعی و باال بردن سطح فعالیتهای تفریحی و فرهنگی یک جامعه ایجاد
شناختی جامع در خصوص تعامل انسان با محیط اطرافش و تاثیر فعالیتهای وی بر آن میباشد .در این راستا نقش معمار ایجاد
مکانهایی متناسب با بافت فرهنگی ،اجتماعی ،اقلیمی ،کالبدی و تاریخی در یک محیط میباشد تا بتوان باعث ثبت و شناساندن
خصوصیات گوناگون یک جامعه به مسافران شود .در واقع معماران میتوانند با طراحی مکانهای اقامتی و از طریق حفظ الگوهای
معماری و فرهنگی یک منطقه و ترکیب آن با معماری معاصر متناسب با نیاز جامعه امروزی ،نیل به رضایتمندی اجتماعی را فراهم
آورند .اینجاست که نقش رویکرد زمینه گرا در معماری پررنگتر میشود .زمینه گرایی و ارتباط عقیق آن با اقلیم ،فرهنگ ،تاریخ و
دیگر خصوصیات یک منطقه دستیابی به این مهم را فراهم کرده است.
امروزه به دلیل ازدیاد جمعیت و رشد روز افزون نیازهای آنها مخصوصا نیاز به تفریح ،معماران را بر آن داشته که فضاها و
مکانهایی برای اقامت و سفر مردم طراحی کنند .مکانهای اقامتی تنها منوط به یک ساختمان نیستند بلکه مکانی میباشند که از
همهی جنبهها روح و روان آدمی را شارژ نموده و باعث بازدهی بهتر او در محیط کاری و زندگی روزمرهاش میشوند .یک تفریح
خوب برای آنکه اثری مطلوب تر ایجاد کند باید درست اتفاق بیوفتد .به همین منظور در طراحی هتل و به طور کلی مراکز اقامتی
عالوه بر فضاها ،امکانات ،تجهیزات و ...یکی از مهمترین جنبهها نوع طراحی معمارانه است .که باید به آن توجه ویژهای شود.
تجربه نشان داد که طراحی همساز با طبیعت و بافت یا به نوعی طبیعت گرایی آرامش بیشتری را به مسافران میدهد.بنابراین در
طراحی مراکز اقامتی توجه به زمینه و بستر طرح میتواند کمک شایانی به جذب توریست کند و در نتیجه فرهنگ ،اقلیم ،آداب و
رسوم ،نوع اقتصاد ،فنون محلی معماری ،اقتصاد و معیشت یک منطقه را به مسافران انجا معرفی نماید .در غیر این صورت و با
طراحی بدون در نظر گرفتن زمینه باعث عدم ارتباط بین فرد و محیط میشود.
الگوی طراحی بناهای بومی برحسب طبیعتشان غیر تخصصی و متفاوت از شکل بناهای بسته هستند .بر خالف بناهای صاحب
سبک که اعمال تغییرات و توسعه باعث از بین رفتن مفهوم و ظاهر آنها میشود ،امکان تحمل تغییرات و گسترش در بناهای بومی
وجود دارد .و همین ویژگی باعث شده است تا در معماری بومی مناطق مختلف گونههای مختلفی دیده شود .یکی دیگر از دالیل
تعدد گونههای مسکن انطباق معماری آنها با شرایط اقلیمی و عملکرد ساکنان آن منطقه است که در هماهنگی مطلوب با بسترش
میباشد که به حفظ آسایش روانی و فیزیولوژیکی در فضای معماری منتج میشود .در این مقاله سعی بر آن شده که با یادآوری
رابطه میان طراحی مراکز اقامتی و رویکرد زمینه گرایی و در نتیجهی آن ایجاد رضایتمندی برای ساکنان و یکی از راههای معرفی
خصوصیات معماری منطقهای بیان شود .همچنین تالش شد تا با معرفی اصول کلی زمینه گرایی و انطباق آن با معماری بومی
گیالن بتوان از این راهکارها در طراحی مراکز اقامتی و گردشگری در زمان حال استفاده نمود .این خصوصیات میتوانند به معماری
حال و هوا ببخشند و در نهایت باعث تقویت حس مکان در مواجه با فضاها شود و همین امر در نهایت موجبات جذب گستردهتر
گردشگران را فراهم مینماید .هم اکنون باید به فرهنگ بومی به عنوان روندی نگاه کرد که امروزه هست و مستعد پرورش و
گسترش میباشد.
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Observance of the principles of restrictive approach in the design
of advertising and tourism centers, a response to how to provide
regional services and the head of tourism in Guilan province

Abstract
Today, due to the growing population and urbanization, and by its nature, change in work and
life patterns and distance from nature as a bed to provide comfort and peace of mind in modern
life today, the need for recreation and travel more than ever. Has increased. Therefore, the
development of accommodation and tourism centers is necessary and is important for the social
and cultural life of cities. On the other hand, in designing these centers, paying attention to
specific architectural approaches can affect their success rate in attracting tourists. Today, one of
the most important topics in architecture is building design based on context. This field can have
different dimensions such as climatic, historical, activity, cultural-social and ... The contextoriented approach in architecture, in addition to linking the design and context, as well as better
introducing the characteristics of the region, will lead to attracting more tourists. In this article,
the aim is to present the principles of contextualism and its adaptation to the native architecture
of Guilan in order to ultimately help attract tourists to the region. The research method is
descriptive-research and after recognizing the relationship between accommodation and tourism
centers and context-oriented architecture, the importance and advantage of constructing such
centers with contextual approach is discussed. By knowing the principles of contextualism, they
can be used in any region, according to climatic, cultural and social conditions. One of the most
important results obtained from these studies is the study of the relationship between how to
design tourism and accommodation centers and the extent of its impact on tourist attraction. It
transmits cultures.

Keywords: Contextualism, contextualist architecture, tourist, accommodation and tourism
centers.
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ارتباط هنر و هندسه در معماری و اهمیت نظام سازهای در طراحی
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چکـیده
در سیستم سازهای ،4ساختمانها بایستی با نمای خود و سایر ساختمانها همخوانی داشته باشند .این سیستم عملکرد
ساختمان را از طریق فهمیدن ابعاد هندسه سهبعدی فضا و ادراک آن از طریق روابط درون متن مشاهده میکند .در بررسی
تاریخی سبکهای معماری ،پیوستگی بین معماری و هندسه ،در دورههای کالسیک و تاریخی اروپا بسیار مشهود است.
این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است .هدف از این پژوهش آن است که نشان دهد معماری و هندسه از
طریق تاریخ به هم پیوند خورده و بسیاری از سبکهای معماری به خصوص معماری اروپا متأثر از آن بوده است .در این
پژوهش نمونههای متقاعدکنندهای از توسعه هماهنگ هندسه و معماری در سبک رنسانس و مقاطع زمانی پس از سده
هجدهم مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

واژگـان کلـیدی :سیستم سازهای ،هندسه ،معماری ،تاریخ ،ساختمان.

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند (نویسنده مسئول) hosseinraeeprs@gmail.com

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند
 -3استادیار گروه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند
 -4عبارت  the stractural systemبه معنای سیستم سازهای یا نظام ساختاری است ولی شاید واژه مناسبتر «روند ساخت» باشد .این
اصطالح را اینگونه میتوان تعریف کرد « :در ساختوساز ساختمان ،روش خاصی برای مونتاژ و ساخت عناصر ساختاری یک ساختمان است؛
بهگونهای که آنها را بدون حمایت از بارهای وارده در بخشهای ساختمانی ،بارهای وارد شده را به سادگی به زمین انتقال دهند .انواع اصلی
سیستمها شامل دیوارهای قاب ،غشاء و سیستم تعلیق است .آنها در سه دسته اصلی قرار میگیرند :طبقه پایین ،میانی و بلند .سیستم ساختمان-
های بلند (فضاهای بدون ستون بیش از  30متر) شامل سیستمهای تنش و فشردهسازی (در معرض خم شدن) و سیستمهای مفصلی هستند که
برای تجربه یا کشش یا فشردهسازی خالص شکل گرفتهاند .سازههای خمشی شامل شبکههای تخته و دوطرفه میباشد .سازههای مفصلی شامل
سازههای کابل ،سازههای غشایی ،طاقها و گنبدها است».
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شاید این ادعا صحیحتر است که معماری برجسته همیشه منعکس کننده درک هندسه است .اگر معماری را در وسیعترین
مفهوم در نظر بگیریم ،همانند لوکوربوزیه یا فرانک لوید رایت ،1ممکن است نظریاتی راجع به معماری و هندسه مشاهده گردد؛ مثل
این نظریه که معماری یعنی دست بردن در فضا برای استفاده انسانی است (توجه کردن به این موضوع که چگونه طراحی معماری،
ساختارهای مهندسی ،برنامهریزی محیطی و  ...هر آنچه زیر یک سقف است را برجسته و مهم جلوه میدهد) .هندسه از مطالعه
ویژگی و ارتباط ابعاد در فضا شناخته میشود .پس در این تعریف ملموس ادعای ما این است که هندسه از ابزارهای الزم االجرا
برای معمار است .از آنجایی که معمار روی فرم کار میکند و از طرفی هندسه زبان فرم است ،از این رو یک معمار خالق بایستی
زمینه و اطالعات وسیع مفاهیم هندسی را داشته باشد.
ادعای ما بر مبنای جامعترین عقیدهای است که سبب اتحاد بین ریاضیات و هنر است .این یکپارچگی ریاضیات و هنر هم در
دانش ریاضیات و هم در هنرمندان مشاهده میشود که با توجه به مهارتهایشان به دنبال جستجو نظم در جهان هستند .توانایی
برای دیدن و ارائه کردن طرحهایی که سبب ایجاد فرم و ساختارهای طبیعی هستند ،نشانه دستیابی و تسلط آنها به هر دو حوزه
ریاضیات و هنر است .تزئینات روی ظروف سفالین ،بافندگی و سبدبافی از ده هزار سال پیش ،نشان می دهد که انسان های دوره
نوسنگی ،طرح های هندسی ایجاد میکردند .با توجه به اینکه تزئینات اولیه (همانند نقوش هندسی) مفاهیمی مثل تناسب و تقارن
را به نمایش گذاشته اند .ما تحت فشار این موضوع هستیم که کاری که میبایست درست باشد ،به عنوان ریاضیات یا هنر مورد
مالحظه قرار گیرد .جاذبههای زیبایی شناسی طرحها ،موجب میشدند ،هنرمندان و تزیینکاران با دقت تمام ،طرحهای متقارن را در
سطوح مختلف طراحی کنند .فدروف ثابت کرد که تا .1۹91م فقط هفده طرح وجود داشته است .در واقع ،تمام هفده طرح در
ساختمان الحمرا .1130م به کار رفته است (تصویر .)1
همچنین آشکار به نظر میرسد که خالقیت هنرمندان و ریاضی-
دانان از حسی شبیه حس آرامش در آفریننده و احساس مشترک جاذبه
زیباییشناسی در چشمان ببننده استخراج شده است ،احتماال این چیزی
است که منجر شده بیرخوف 1مقادیر کیفی "ابعاد زیباییشناسی" را به
شکل فرمول برای کارهای هنری ایجاد کند.
3
گیرایی تقارن در هنر و طبیعت هرمانویلی را (در موافقت با پالتو)
به این تئوری که ریاضیات خواستگاه مشترک هر دو است ،سوق داد.
قوانین ریاضیات منشا تقارن در طبیعت است و فهم شهودی هنرمندان
این قوانین؛ منشا تقارن در هنر است(ویلی .)1951این هنرمندان جزئی از
ریاضیات هستند .از طرفی دیگر ،هاردی 4مدعی است که ریاضیدانان
تصویر  -۱بخشی از حمام کاخ الحمرا،
مانند یک نقاش یا یک شاعر ایجاد کننده طرح هستند .اگر طرحشان
گرانادا(غرناطه) ،اسپانیا ،سده .۱۱م
پایدارتر از آنهاست ،به این علت است که با اندیشه ایجاد شده است
)(Rubin,1979:13
) .(Hardy,1967:55-56به عبارت دیگر علم ریاضیات قسمتی از هنر
است.
تالش ما این نیست که تمام ارتباط بین ریاضیات و هنر را نشان دهیم؛ اما میبایست درعوض توجهمان را بر روی روابط بین
هندسه و معماری متمرکز کنیم .این روابط متقابل توسط شواهد و مدارک تاریخی مشخص شده است .در تمامی دورههای معماری،
پرسپکتیوهای هندسی ویژه و غالبی مشاهده میگردد .در دوران خالقیت منحصر به فرد که به معماری و هندسه مرتبط میشده
است ،تناسبات در سبکهای یونان ،معماری آنها را متمایز کرده است؛ مهارت هندسی بناها ،فرم کلیساهای گوتیک را مشخص می
کند .هندسه تصویری ،اعتقاد فضایی مردم رنسانس و معماری بعد از آن را تحت تاثیر قرار داد .دوران برنولسکی ،لئوناردو داوینچی،
آلبرتی ذوق و استعداد انسانیت را نشان میدهد .دزارگ 5که بر روی هندسه تصویری کار میکرد"مشهورترین ریاضیدان خالق
قرن .10م بود" .نیوتون ،کریستوفر ورن ،0معمار کلیسای سنت پُل را تواناترین هندسهدان دوران خود خطاب کردهاند .نیکوالی
لوباچوفسکی 0،یکی از بنیانگذاران هندسه نااقلیدسی ،معماری را فرا گرفت تا بر ساختمانهای اضافه شده در دانشگاه کازان (جایی
1- Frank Lloyd Wright
2- Birkhoff
3- Hermann Willy
4- G.H Hardy
5- Deszarg
6- Christopher Wren
7 - Nikolai Lobachevsky
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که او رئیس بود) نظارت کند .در دوران ما گنبد باک مینیستر فولر 1یک ساختمان معماری است که بر اساس هندسه و تئوری
مکانشناسی ساخته شده است). (Pevsner,1942:25
هندسه نقشهای دوگانهای برای معماری ایفا میکند :فولر به حسهای فرمال و تکنیکی کمک میکند .به عبارت دیگر،
هندسه طرح های بصری و تکنیکی را تحت تاثیر قرار میدهد .ویترویوس 1وقتی که او سه الزام معماری ایستایی(سازه)،
کارایی(عملکرد) و زیبایی را ارائه کرد ،این مطالب را می دانست .اگرچه که بطور قطع یک ساختمان باید؛ کارایی ،استحکام و دید
متحرک را تطبیق دهد .دیدگاهمان این است که ساختارهای ساختمانی باید با ظاهر آن سازگار باشند و هردوی آن ها باید عملکرد
ساختمان را منعکس کنند ) .(Vitruvius,1950در بررسیهای تاریخیمان متوجه شدیم که همیشه هندسه تناسبات ساختمان را
مشخص میکرده است .ساختار ،معنای غیرمستقیمی (ابهام برانگیزی) مییافت ،همانند کلیسای(کاتدرال) گوتیک؛ ترکیب نظام
ساختاری و تناسبات هندسی ،تاثیرات بصری قدرتمندی را ایجاد میکرد .از دوره رنسانس به بعد ،بیشتر تفکرات معماری ،در زمینه
ایستایی و مکانیک ساختمان ،متمرکز شده بود .تا این که در قرن .10م آکادمیهای معماری تاسیس شدند؛ هنوز سازندگان بر روی
تجربیاتشان تکیه میکردند و این همان مبحثی بود که والتر وایتلی" تحت عنوان3هندسه واریخته یا هندسه وارونه "4از آن نام برد؛
یعنی سیستمهای هندسی که مدتها قبل از آن که نامگذاری شوند به کار برده میشدند .از اواسط قرن  ،19بعنوان رویکردهای
تجربی اغلب کافی؛ برای سازههای چوبی و سنگی که عمومیت داشت ،آنچنان حیاتی نبود .هر چند پس از انقالب صنعتی ،انسان
پیشرفت زیادی در دانستن و کاربرد مصالح و تئوری ساختار به دست آورد .از این گذشته معماری به تقاضاهای پیچیده صنعتی شدن
جامعه پاسخ داده است .با این حال ،پژوهشهای هندسی معاصر میتواند به هندسه و ساختار درست زمانی که معماری به هندسه و
ساختار آن نیاز دارد ،بپردازد .تحقیقات هندسی معاصر میتواند در زمینه ساختار کمک کند .با درنظر داشتن این مغایرت ها ممکن
است به نظر رسد؛ معماری مدرن ،به هندسه مدرن بیتوجهی میکند .از این رو معماری خود را خارج از خود و خارج از علم خود
قرار داده است ).(Emmerich,1970
ما مایل هستیم شما را به طور گذرا به معماری-هندسه
جهان ،در بعضی دورهها ببریم .در این پژوهش به دو موضوع
متمرکز میشویم .موضوع نخست آن است که روی توسعه
غرب و همینطور بی توجهی فوقالعاده به غنای هندسی
معماری شرقی متمرکز میشویم(.)Saarinen,1985:87
عالوه بر این ،ما ازجنبههای بصری طرح های دو بعدی و
سهبعدی معماری ایرانی دوران اسالمی که از مثال های بسیار
قابل توجه کاربرد هندسه درمعماری است را مورد پژوهش قرار
میدهیم (تصویر .)1موضوع دوم؛ تنها راه برای تکریم معماری
تصویر -۲طرح از مسجد جامع اصفهان ،کتیبه کوفی
این است که بصورت شخصی به آن نگاه کرد.
بنایی )(Rubin,1979:14

 -2تمدن کهن
در مقدمه؛ ما اشاره می کنیم به واقعیتی که انسانهای اولیه ،از تزئینات مشخص در هر دوی مهارت های هندسی و هنرمندانه
استفاده میکردند .در اینجا ما بررسی می کنیم که؛ چگونه ساختمانهایشان پیوند طرح و سازه را بازتاب می دهد .خانههایشان که
دارای هندسه طبیعی بود ،روی قسمتهای مشخص و تعیین شده با مصالح موجود بنیان شده بودند .بعنوان مثال ما خانههای
ساخته شده از نی را در حدود 4000سال قبل از میالد داریم .درختچههای مستحکم بلند نی رود فرات ،بعنوان اجزا و مصالح سازهای
استاندارد مورد استفاده بوده است .اینها در گروههایی دستهبندی میشدند و به یکی از فرمهای دایرهای و قوسهای تیزهدار شکل
میگرفتند .حصیر نی بعنوان فیلتر یا صافی استفاده میشد و تمامی خانهها با گل پوشانیده می شدند .همچنین ساختمانهایی با
هندسه ساده ،تمام عناصر سازهای کلیساهای رومانسک یا گوتیک را نیز در بر میداشتند).(Sandstorm,1970:22-23
حدودا در همان زمان(هزاره4پ.م)  ،مصریان ،رود نیل را تحت کنترل در آوردند و در نتیجه شهر را بر مبنای حکومت اشرافی،
به اطراف نیل گسترش دادند .هندسه مصریان بواسطه مسئله اندازه گیری بعد از طغیان رودنیل و سنجش میزان نوسان آب و دبی
آن توسعه یافته بود .در واقع هرودوت از کلمه"هندسه" به معنای اندازهگذاری زمین استفاده می کند .اشتیاق مصریان به اشکال
هندسی ،در مقبره فرعون اهرام ثالثه مشاهده میگردد).(Tons,1967:78-90
1 - Buckminster Fuller
2 - Vitruvius
3 -Walter Whitley
4 - Residual geometry
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اهرام و دیگر ساختمانهای باستانی ،کوشش انسانها را برای مدل-
سازی انسانی جهانی در "نظم کیهانی" نشان می دهند ،برای این که
پایداریشان را به تصویر بکشند .هندسه عمیقا به علم نجوم و اعتقادات
مرتبط بوده و برای بیان این نظم کیهانی استفاده می گردید .تن برونز 1در
جلد دو اثرش"رازهای هندسه باستان" ،معماری باستان را بر اساس
سیستم هندسی که بر تمام آثار معماری چیرگی دارد و آن را"هندسه
کهن" مینامد ،توضیح میدهد .این سیستم هندسی که اندازه گیری ،ابعاد
و تناسباتی که مقدس و منطقی بود توسط کاهنان مذهبی و به منظور منبع
قدرت مورد توجه بوده است .برونز ادعا می کند که این سیستم بطور
صحیح ،از اواسط دوره میانی حفظ شده بود و در کلیسای جامع کلن آشکارا
به کار رفته است(قرن  .)15به هر حال مفهوم"هندسه باستان"درست
است ،برونز در نشان دادن ساختمان معابد کهن که بر روی طرح های
ساده هندسی مشخص پایه گذاری شده اند ،موفق بوده
است)(Rubin,1979:14-5

تصویر -۱اهرام جیزه ،مصر ،هزاره سوم
پ.م)(Rubin,1979:15

 -3دوره کالسیک یونان
در هزاره نخست پیش از میالد به خصوص در دوران تسلط پریکلس
در قرن پنجم پیش از میالد ،یونان به بیشترین پیشرفت علمی رسید.
فرهنگ یونان با تاکید بر وضوح فرم و کمک ریاضیات و هنر که اساس
تمدن شرقی است ،بنیان گذاشته شده بود .تفکر یونان بر مبنای عقلگرایی
ایونیایی بود ،این پرسش مطرح است که چرا اولین پرسش معماری مدرن
عقلگرایی بوده است؟ یونانی ها به دنبال مکان انسان در جهان با مفاهیم
منطقی بودند .آنها باور داشتند که طبیعت منطق در نظم شکلهای
هندسی بیان میشود .اگرچه آنها؛ معماری و مجسمه سازی را در درجات
باالتری نسبت به نقاشی قرار داده بودند.

تصویر -۴معبد دلفی ،سده۵پ.م
)(Rubin,1979:15

نمونه معماری یونانی در ساختمان معابد دیده میشود(تصویر  .)4معماری یونانی بر سکوهای بلندی ایجاد شده ستونهایی دور
بنا را احاطه کرده بود .یونانیان سازههایی با مقیاس انسانی میساختند؛ مصالح ساختمانی خوبی را در معابد به ظاهر مجسمهای
شکل میساختند و استفاده درست و دقیقی از تکنیک اندازه گیری هندسی داشتند و به کار میگرفتند)(Rubin,1979:15
یونانیها در ابتدا در ساخت سازه ،روش استفاده از تیرهای چوبی قدیمی را به کار می گرفتند ،اما بعد از مدتی آن ها با
آشناشدن با مصالح سنگی که دوام و استحکام خوبی داشتند و از سویی امکان تغییر فرم در آنها میسر و پایدار بود ،این شناخت
منجر به تفکرات زیبایی شناسی جدید آنها شد .در این مرحله هر دو اجزا سازه و تزئینات ساختمانی استاندارد شده بود .قاعدهمندی
فرم و پالنها منجر به توسعه سبک سرستونهای یونانی؛ ایونیک ،دوریک وکورنتی گردید که همراه با تناسبات دقیق ریاضی بود.
ستون های باریک شده دوریک ظاهر فریبنده ای را نشان میدادند که آنها برای تقویت ظاهر کارهایشان استفاده میکردند(تصویر.)5
همینطور یونانی ها ،قادر بودند بطور غیر قابل محسوس خطوط اصلی ساختمان را برای بیاثر کردن حالت پرسپکتیو و تجسم شکل
در عمق بچرخانند .جستجویشان برای تناسبات ،آنها را به رویکرد مدوالر ساختمانی سوق داد :یک مدول برابر با کمتر از نصف قطر
ستون ،اساس اندازهگذاری اجزا بخشهای ساختمان بود .همچنین معماری مدرن هم به دنبال سیستم مدوالر(در مقیاس و در
بخشهای متفاوت) و برای حل کردن بعضی از مشکالت معماری معاصر بود .ممکن است که به نظر رسد ،هندسه یونان بیشتر در
کاربرد تناسبات و حالت های بصری در توسعه سیستمهای ساختمانی به نمایش گذاشته میشد .فیثاغورث از اعداد رمزآلود و طرح
های هندسی استفاده میکرد .افالطون بر این باور بود که هنرمندان از فالسفه پایینتر هستند ،او معتقد بود ،هندسه روح را بسمت
"حقیقت"میکشاند ،در حالی که هنر "دروغ"را نمایان میکند .معابد یونان که جایگاه خدایان بودند ،به تناسبات هندسی که برای
ارائه این کمال مطلوب بود ،وابسته بودند .از این نقطه نظر ،ساده است تا متوجه شویم ،چرا معماری یونان ،بجای تمرکز بر سیستم-
های ساختمانی ،سعی در استفاده بیشتر از مصالح ساختمانی به خصوص سنگ تمرکز یافته بود)( Pacey,1992:43-50
1 - Tons Brunes
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لوین انتقاد قابل توجهای به هر دوی هنر و هندسه یونان
کرد )(lvins,1964و ادعا کرد که یونانیان در هندسه شان،
بسیاری از روابط بین اندازه گذاری خطوط ،زوایا ،مساحت و
اندازه را حل کردند .اما آنها خصوصیات ساختارهای زیر بنایی
خطوط را از دست دادند .در نتیجه هرگز به ایدههای دوگانه
اصلی و پیوستگی هندسی نرسیدند .همینطور در هنرشان هرگز
حرکات و سازماندهی فضایی را مورد مطالعه قرار ندادند.
تصویر  -۵تولوس در دلفی ،یونان ،سده۴پ.م
)(Rubin,1979:15

 -4دوره گوتیک
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در انگلستان و فرانسه در سدههای دوازدهم و سیزدهم میالدی ،ساختن ساختمان به سرعت در حال توسعه بود .دستیابی
تکنیکی و تاثیرات بصری کلیساهای گوتیک ،چنین شکلها و طرح های غنیای که این ساختمان ها را "معماری هندسی" مینامند،
نشان می دهد .تجارب فنی و ابتکارات استادانه هنرمندان ،با دانش ریاضیات یونان که توسط مسلمانان کسب شده بود ،توسط
معماران به اروپا آورده شد .مهارت های تکنیکی در دوره ای طوالنی با ساخت ساختمان های مذهبی زیادی در این عصر به کار
رفت .بین سال های 1150و 11۹0حدود  ۹0کلیسا در فرانسه ساخته یا بازسازی شده بود .نفوذ اعراب و تحوالت ریاضیات یونان از
دو طریق اتفاق افتاد :جنگهای صلیبی و تسخیر اسپانیا توسط اروپائیان در قرن دوازدهم ،این حوادث مصادف با معماری جدید
گوتیک در فرانسه اتفاق افتاده بود ،یعنی در زمانی که ترجمه التین هندسه اقلیدسی به آنجا رسیده بود)(Rubin,1979:17
دستاوردهای تکنیکی دروه گوتیک ( )Gothicبطور مختصر شامل این موارد است.1 :تفاوت بین ستون باربر و دیوار غیرباربر
.1کاربرد قوس تیزه دار .3کاربرد پشتبند تکیهگاهی طاق  .4توسعه پشتبندهای معلق .5کاربرد وسیع شیشه و پنجره مشبک .در
قرن سیزدهم بناها توانسته بودند مشکالت ساختمانییشان را بواسطه آنالیز نیازهای مهندسی مدرن حل کننند ،اما با آزمایشات و
خطاهای آگاهانه؛ آنها تجارب و قاعده نقوش هندسی را دنبال کردند .طرحها بسیار بستگی به اشکال هندسی داشت ،هندسهای که
در کاربرد محاسبه بار نیروها از اجزا سازهای محسوب میشوند .بجای پرداختن به نظریه ساختاری ،فرمول و قاعده های هندسی با
فرم و ترکیببندی ،بر پایه شناخت سازه و مصالح آن استوار و متمرکز شده بود.در نتیجه کلیساهای چارترز ،1امین و رنس،
میتوانست مورد تکریم باشد(تصویر.)0
فالسفه ،بر جهانی را که با ریاضیات شروع شده بود و در
این فلسفه برای بیان معانی الوهی که توسط سنت آگوستین
متمرکز شده بود از ریاضایات استفاده میشد .آنها برای روابط
اعداد ترجمه ساده ارائه داده بودند؛ بعنوان مثال عدد  3تثلیث و
همچنین خدا را نشان می دهد .عددشناسی سنت اگوستین به
شدت در ساختمانها به کار می رفت؛ برنارد کلوور 1حدس
میزند که این اعداد مقدس برای تشخیص تناسبات کلیسای
سیسترن استفاده شده است.
تصویر -۶کاتدرال رایمز ،Rhiemsسده.۱۲م ،سبک
گوتیک فرانسه)(Rubin,1979:17

عالوه بر این فالسفه به عالقهمند کردن در هندسه میاندیشندند .چارترز مرکز تحقیقات هندسه شد و برای مدتی مهمترین
مکتب ریاضیات در غرب محسوب می شد .هنرمندان ،استادکاران و معماران مذهبی ارزشهای کاربرد هندسه را در کارشان می-
دانستند و اغلب در مکاتب کلیسایی ثبت نام و آموزش می دیدند (تصویر  .)0همچنین معماران کلیساها انسانهای با سوادی بودندکه
التین میدانستند و کامال قادر بودند با آکادمی های هندسی ارتباط برقرار کنند.

1-

Chartres Churches
- Clairaux
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تصویر -۷طرحی از تزیینات بناهای قرون وسطایی)(Rubin,1979:17

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی ،)52 :تابستان  ،2311جلد یک

 -5رنسانس
پیش از رنسانس ،به ویژه با کار پِتراچ ،1دانته و جیوتو ،شکوفایی کامل رنسانس که در قرن  15آغاز شد ،زمینه سازی گردید.
جنبش رنسانس از سطح محققانه ای شروع شد اما با تغییرات تکنولوژیکی ،کلیسایی و اقتصادی در ارتباط بود .رشد ثروت در
شهرهای شمالی ایتالیا (فلورانسِ ،جنوا ،پیزا ،میالن و غیره) محرک قدرتمندی برای پیشرفت هنر و مهندسی زیبا محسوب میشد.
این پیشرفت ،توام با نگاه و بازگشت به دنیای کالسیک یونان و روم بود .اومانیسم(انسانگرایی) ،با مطالعه فرهنگ کالسیک ،عالقه
انسان را از دین به خود تغییر داده است .اومانیسم مانند پیشینیان یونانی خود در صدد یافتن نظم جهان بود .معماری رنسانس بیانگر
قطع عالقه از سبک گوتیک و احیای سبک کالسیک را نشان میدهد.
این واکنش دوره رنسانس نسبت به دوره سابق خود ،موضوعی متداول در تاریخ معماری است و از دوره رنسانس در فواصل
بیشتر اتفاق می افتد .رنسانس "بیثبات بودن ،بینهایت بودن و توهم فضاهای گوتیک" را رد کرد ( )Zevi,1957و به دنبال یک
نظم متحد ،یک نظم و انضباط بود .عالوه بر این ،آنچه که رنسانس را از قرون وسطایی جدا میکند ،در نظر گرفتن انسان به عنوان
خالق -انسان در مرکز جهان است (تصویر  .)۹در سبک گوتیک ،ساخت یک کلیسای جامع ،گاهی دو قرن طول می کشد تا تکمیل
شود .در رنسانس طراح یک نفر است .نکته ظریف وجود دارد ،آن این است که در سبک گوتیک نام ساختمان را میشناسیم ولی نام
معمار را نمیشناسیم ،در حالی که در سبک رنسانس نام معمار و نام بناهای ساخته شده توسط آن معمار را می
شناسیم(Myers,1959:93).
فیلیپو برونلسکی ( )1440-1300مهندس معماری بود که با
شروع معماری رنسانس هم عصر بود .مهارت عملی او از طریق
بسیاری از اختراعات فنی وی نشان داده شده است .به عنوان مثال،
وی تکنیکهای خاصی را برای ساخت گنبد کلیسای جامع فلورانس
ابداع کرد .او خرابه های رومی را مطالعه کرد و تکنیکهای ساخت و
ساز رومی را در ساختمان خود گنجانید .جستجوی او برای نظم ،وی
را به سمت طراحی نخستین ساختمانهای رنسانس سوق داد:
بیمارستان فوندیلینگ ( )1419و کلیسای سن لورنزو ( )1410در
فلورانس از آثار اوست .قابل توجه است که برونلسکی نیز باید کاشف
هندسه نظری 1از پشت پرسپکتیو مرکزی بوده باشد .توسعه هندسه
تصویری( 3اصطالحات مدرن برای پرسپکتیو) رویدادی بود که از نظر
تصویر -۸مرد ویتروین ،لئوناردو داوینچی ،مرد
هندسی و معماری دارای اهمیت بوده است.
در مرکز جهان)(Rubin,1979:17
توسععه پرسععپکتیو ،نمونععه ای از مهععارتهععای فنعی اسععت کععه منجععر بععه پیشععرفت فکععری معی شععود .در قععرن چهععاردهم،
نقاشععان ،بععه وی عژه در اطععراف دره پععو ،در هنععر هندسععه و در مهععارت هععای نقاشععی بسععیار پیشععرفت کردنععد .کععار آلتچیععرو 4و

1 - Petrach
2 -Theoretical geometry
3 -projective geometry
-Altichiero
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آوانگو 1در اوارتویی جیورجیو 1نشان معیدهعد کعه دیعدگاههعای آنهعا چقعدر اصعالح شعده اسعت .بعا ایعن حعال ،برونلسعکی بعا
بهععرهگی عری از متععون کالس عیک اٌپتی عک و کاتپریععک 3توانسععت بععه خععوبی در کارهععایش از آنهععا اسععتفاده کنععد .واسععاری 4در
اثرش "زندگی نقاشان ،"5بر درگیر شدن بسیاری از هنرمندان قرن.14م با هندسه جامد تأکید میکند.

 -6لئون باتیستا آلبرتی
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لئون باتیستا آلبرتی ( )1401-1414نمونهای از "مهندس -هنرمند" رنسانس بود که در تئوری پرسپکتیو بسعیار کمعک کعرد.
آلبرتی از یک خانواده اشرافی فلورنتی بود .او رساله «ده کتاب در معماری» که مراحلی از مهارت یک معمار را نشان میدهعد را در
سال .14۹5م منتشر کرد .این کتاب شامل مباحث مربوط به برنامهریزی شهری ،فاضالب ،پلهعا ،حمعل و نقعل کشعتی ،بعاالبر و
آبرسانی میباشد .در رابطه با مکانیک و نقشه برداری ،وی مینویسد" :طراحی من این است کعه دربعاره ایعن چیزهعا (مکانیعک و
نقشهبرداری) صحبت کنم ،نه مثل یک ریاضیدان ،بلکه شبیه یک کارگر ".این مطابق با عمل ماسونهای(بناهعای) دوره گوتیعک
است که از دانش تجربی نیز در ساخت و ساز استفاده میکردند .بار دیگر ،بر خالف معماری گوتیک ،در برخورد با نسبت معماری ،او
بسیار نگران ریاضیات است که اسرار طبیعت را آشکار میکند .مردم دوران باستان که از ماهیت چیزهعا آگعاه بودنعد  ...در آثارشعان
عمدتاً تقلید و بازنمایی از طبیعت را به عنوان بزرگترین هنرمند مطرح کردند.
آلبرتی برای یافتن نسبتهای مناسب برای معماری پیشنهاد ،مطالعه تقارن و نسبتهای چهره انسانی را توصیه کرد .البته الزم
به ذکر است که عالوه بر مفهوم یونانی زیبایی در تناسبات ریاضی ،یک معمار به نام رِنالْسانْسْ 0جاذبههای رومی را نیز به مهندسی
افزود .در حالی که برای تز افالطون ،به عنوان هنر "تصویر یک تصویر "0است ،این مبحث یک ایده اصلی در ریاضیات بعود .ایعن
موضوع اومانیستی و بازتاب قانون طبیعی و یک منبع همیشگی برای مطالعه بود .اگر هندسه بر یونانیان حاکم بود ،طبیعت و توجعه
به اصول و قوانین طبیعی بر انسان عصر رنسانس تسلط داشت .پرسپکتیو ،ساختار هندسی برای نشان دادن طبیعت بود .آلبرتعی در
کتاب " رساله نقاشی(.1443م) "اولین نظریه منسجم "علم تصویری" را ارائه داد .اگرچه تکنیعک "سعاخت و سعاز مشعروع  "۹او
دست و پا گیر بود (بر اساس یک طرح دو برابر) ،اما وی با ارائه یک نقشه هندسی برای به تصویر کشعیدن اشعیاء در یعک فضعای
متحد موفق شد .وی نقاشی را به عنوان تقاطع توسط یک تخته با "هرم تصویری" تعریف کرد :چشم هنرمند در رأس قعرار دارد و
شیء در پایه قرار دارد)(Rubin,1979:18
معماری آلبرتی نشان می دهد که چگونه او تئوری خود را به کار بست .جستجوی او برای نظم و دانش وی در مورد معمعاری
رومی ،منجر به سبک معماری بسیار کالسیکی شد ،مانند پاالزو روسال.1440( 9م) در اثر فلورانس (تصویر  .)9این نمونه ای از آنچه
است که برونو زِوی "کنترل فکری انسان بر فضای معماری" نامیده است (.)Zevi,1957
قعوانینی کععه بععرای حععاکم کعردن فضععا در رنسععانس دیعده
مععیشعععود ،ناشععی از نظریععه پرسعععپکتیو اسعععت .پرسعععپکتیو
سععاختمان سععهبعععدی را بطععور عین عی ثابععت کععرد و بععه بیننععده
فرمععان مععی دهععد .پرسععپکتیو بععا فلسععفه انسععانگرایانععه فععرد و
انسععجام سععازگار بععود .لئونععاردو داوینچعی نوشععت" :ایعن منظععر
نشان میدهد کعه پرتوهعای خطعی بعا توجعه بعه شعرایط قابعل
نمععایش چگونععه متفععاوت هسععتند ،بنععابراین بای عد پرسععپکتیو در
درجععه نخسععت بععین همععه علععوم و نظععمهععای انسععان قععرار
تصویر -۹فلورانس ،۱۴۴۶ ،طرح از روسال
مععیگیععرد ،بععرای آنکععه ریاضععیات بععه انععدازه علععوم طبیعععی در
)(Rubin,1979:18
رأس نیست ".
از ای عن رو جععای تعجععب نیسععت کععه هععم هنرمنععدان و هععم هندسععهدانععان در توسعععه پرسععپکتیو نقععش داشععتهانععد .ب عین
سالهای سالهعای  1000-1550تمرکعز بعه هندسعه تغییعر یافعت ،همعانطور کعه در رسعاله هعای کاممانعدینو ،دانتعی ،اوبالعدی
مشهود است)(Rubin,1979:18-9
1 -Avango
2 - Oratory of S. Giorgio
3 - Catoptrics
4 -Varsar
5 -Lives of the Painters
6 - Renalssance
7 -image of an image of an image
8 - costruzione legittima
9 - Palazzo Rucellal
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بعد از سبک رنسانس سبکهای متعددی شکل گرفتند ،هرکدام سبک خود را به چالش می کشیدند ،هر یک برای دورهای
تسلط داشتند ،سپس در چالش با سبک بعدی تسلیم می شدند .بنابراین رنسانس جای خود را به منریسم داد ،مِنِریسم جای خود را
به باروک ،باروک به روکوکو ،روکوکو به نئوکالسیک داد .نئوکالسیکگرایی به التقاطگرایی ،التقاطگرایی به جنبش مدرن و جنبش
مدرن به "پست مدرن" .در دورههای رنسانس ،باروک و منریست بود که هنر و ریاضیات هنوز ارتباط نزدیکی باهم داشتند .بنابر
این مثالهای ما در اوایل پس از رنسانس متمرکز شده است .ما برونلسکی و آلبرتی را به عنوان طراحان شاخص رنسانس می-
شناسیم .ما اکنون به معماری متشکل از وینگوال ،یک معمار منریسم می پردازیم.
جیاکومو دِ ویگنوال ،)1503-1500( 1معماری بود که پرسپکتیو را مورد مطالعه قرار داد .او هم روش دادرسی مشروع 1و هم
روش "نقطه -فاصله "3را (که ابتدا توسط او کشف شد) ،آموخت و نشان داد که هر دو تکنیک ،نتایج یکسان را به دست میآورند.
او به عنوان یک نظریه پرداز مورد توجه بود و نظریه قانون پنج سفارش در معماری 4را مطرح کرده بود .نمونه یا کار فرانسیس
وینگوال کاسْتِلو 5نمونه ای بسیار کپی شده از منریسم بود .زیرا هدف آن نمایش یک چهره "تصنعی" بوده است .وینگوال همچنین
در سنتپیتر نقش داشته است .با این حال ،این کار ،مهمترین اجرای او در رم بو ه است(.تصویر،)10
بنایی که کامالً نشانگر گذار از منریسم به باروک است و در
بسیاری از کلیساهای کاتولیک رومی دوره باروک تأثیر داشت" .
وینگوال ،یکی از طراحان سن پیتر و مهمترین بنایی که طراحی
کرده گِزو 0در رم نام دارد؛ وی بایستی یکی از استادان بزرگ
پرسپکتیو نظری بوده که اصل فضایی و شخصیت باروک را
تاسیس کرده است " (.)Ivins,1964
همانطور که سامِرسون 0اشاره میکند "هیچ مقولهای
مانند" باروک اصیل "وجود ندارد .این فقط یک کلمه است و
بدان معنا نیست که یک جوهره خالص برای مطابقت با آن
وجود دارد" )" .)Summerson,1964:82باروک" در ابتدا
نشانگر شکل های عجیب و غریب بود که معماران ایتالیایی در تصویر -۱۱کلیسای گِسو ،Gesuرم ،سبک باروک ،شروع
قرن هفدهم با شکل متقارن از کالسیک گراها ساخته بودند،
ساخت (Rubin,1979:13)۱۵۶۸
اکنون از این نام برای توصیف آثار هنری در آن قرن استفاده
شده است.
ما به فرانسیسکو بورومینی ( )1099-1599روی میآوریم
نه به این دلیل که او در هندسه نظری دستی داشته است ،بلکه
به این دلیل که کار او نشان می داد چگونه هندسه معماری
باروک ایتالیایی را خاتمه داده است .بورومینی به عنوان یک
صنعتگر شروع به کار کرد .او یک سنگتراش ساده در سن پیتر
بود و بعداً خود را به کارلو مادرنا ۹معرفی کرد که او را همیشه
استاد خود مینامید و در نزد او شاگردی کرد .برومینی تجربه
عملی در کارهای معماری را با نظریهای که از خواندن زیاد به
دست آورد و با استعداد هنری که از طریق طراحی مداوم به
تصویر -۱۱سن کارلو اَله کوآترو فونتانه ،رم،
وجود آورد ،برای آموزش خود به عنوان یک معمار ،ترکیب کرد.
شروع ،۱۶۱۸برومینی ،سردر آن شاخص باروک است
نخستین اثر مهم وی ،کلیسای سن فونتانه( 9شروع  )1033بود
)(Rubin,1979:19
که استعداد او را در ترکیب فضایی نشان میدهد (تصویر.)11
1- Giacomo de Vignola
2- Consus- truzioni legittima
3- distance point
4- Regola delle Cinque Ordini d'Architettura
 5- Castello Farnese Vignola6- Geso
7- John Summerson
8- Carlo Maderna
9 - St. Carlo al Quattro Fontane
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مضععمون بیضععی کععه او بععرای کععم کععردن احسععاس
حرکععت در فضععا از آن اسععتفاده مععیکععرد ،شععکلی اسععت کععه
اغلععب در معمععاری بععاروک مععورد اسععتفاده قععرار مععیگیععرد
(ممکن اسعت نظریعه کپلعر در توسععه نظریعه بیضعوی شعکل
خععود در مععورد حرکععت سععیارات در ابتععدای قععرن هفععدهم،
تععاثیری در اسععتفاده از خطععوط بیضععوی در طراحععی برومینععی
داشته است) .دراین بعاره پیشعنهاد معیشعود کتعاب پورتعوگزی
کععه دربععاره برومینععی و کععاربرد هندسععه درطراحععی و درک
بصری از باروک ایتالیایی است مطالعه گردد (تصویر.)11
یکی از شاگردان بورومینی ،گوارینو گوارینی (سال -1014
)1014که بیشتر در تورین کار میکرد ،کاربردهای افراطی و تصویر  -۱۲سان لورنزو ،تورین ،شروع ،۱۶۶۸گوآرینی،
پیچیدگی هندسی گنبد را نشان میدهد
انعطاف پذیری را برای کار خود به ارمغان آورد .گوارینی معمار،
)(Rubin,1979:19
هنرمند تئاتر ،فیلسوف و ریاضیدان بود.
کلیسعای او لعورنزو در تعورین . 1000م بعرای نمونعه نشعانگر تعامعل تخیلعی از قسعمتهای مقععر و محعدب اسعت کعه درک
آنها فقط با کمک یک چشم یا زاویه دیعد ،آسعان نیسعت و گعوارینی 1بعه احتمعال بسعیار از دیعدگاه هنعر نعه از منظعر ریاضعیات
به این موضوع عالقهمند بوده است.
1
یکی از معماران کعه تعأثیر بیشعتری بعر جهعان ریاضعی نسعبت بعه دنیعای معمعاری گذاشعت ،جعرارد دسعارگوئس (-1001
 .)1000او یععک هندسععهدان خودآمععوز بععود کععه معیخواسععت تعععداد زیععادی از قضععایای نامتناسععب هندسععی را بععه صععورت فععرم
فشععردهای بسععازد تععا در دسععترس هنرمنععدان ،مهندسععین و سععنگتراشععان قععرار بگیععرد .اصععطالحات مهندسععی او"ریشععه،" 3
"گره" و موارد مشعابه آن در نوشعتار علمعی وی بعه احتمعال بعرای جعذب افعراد غیرمتخصعص علمعی بعوده اسعت ،امعا ممکعن
است در عوض تأثیر ریاضیدانان متخلعف را داشعته باشعد .گرچعه کعار او بعه هعر دلیلعی در قعرن.19م از بعین رفعت ،ولعی ارزش
کارش زمانی یافت شعد کعه چاسِعل 4بعه طعور تصعادفی در یعک کتعاب فروشعی نسعخهای از نسعخه خطعی تهیعه شعده توسعط
الهیر 5را پیدا کرد).(Coolidge,1963:13-18
انتشعار ریاضعیات دسعارگیوس ،0توسععه دهنعده هندسعه تصعویری ،بعه عنعوان مطالععه خصوصعیات کیفعی یعا معوقعیتی بعه
جای متریعک بعود .ععالوه بعر "قضعیه دسعارگیوئس" در پرسعپکتیو مثلثعات ،او روی نقطعه در بعینهایعت ،پیچیعدگی و قطبیعت
کار کرد .آنچه به ویژه ما را نگران میکنعد ایعن اسعت کعه هندسعه از نظعر معمعاری آنقعدر اساسعی اسعت کعه یعک معمعار معی
تواند زمینههای هندسه غیر متریک را فراهم آورد (تصویر.)13

تصویر -۱۱نمایی از هال(تاالر) ،تورین ،۱۹۴۹ ،نِروی ،جزییات سقف نشان دهنده تزیینات سازه است
)(Rubin,1979:22

1- Guarino Guarini.
2- Gerard Desargois
3- stump
4- Chasle
5 - La Hire
6 - Desargues
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ایععن پععژوهش بععه ایععن نتیجععه مععیرسععد کععه معمععاری کنععونی در تحقععق رویاهععای جنععبش مععدرن هسععت .در حععالی کععه
درگذشته کاربرد سنگ ،الگو و مدل سعاختمانهعای اسعتاندارد ارائعه معیشعد و تزئینعات توسعط ابععاد ،نعوع بعرش سعنگ تعیعین
می گردید .امروزه در معماری معدرن امکعان سعاخت یعک چنعد وجهعی محصعور فضعایی ،بعه عنعوان الگعو اساسعی وجعود دارد.
این حجم یا چند وجهی ،ساختار و تزئینعات طعرح را تعیعین معیکنعد  .وحعدت فعرم و سعاختار بعا اسعتفاده از بتعون مسعلح ،پعیش
از ایعن توسعط مهندسعینی چعون مورانعدی ،کانعدِال و نِعروی نشعان داده شعده اسعت .در پعروژههعای مسعکن ،فرمالیسعتهعایی
مانند هِکِر و عملکردگراهایی مانند سَعفدیه پتانسعیل هندسعی غنعی از طراحعی معدوالر را نشعان دادهانعد .ایعن پعژوهش بعر ایعن
اعتقاد است که معماری باید از کارهای اکتشافی چنین افرادی پیروی کند.
گرچه محدودیت منابع طبیععی بعا تقاضعای افزونگعر اقتصعاد در طراحعی مشعاهده معیشعود .صعنعتی شعدن کعه در صعنایع
اتومبیل و آیرودینامیک مورد استفاده قرار گرفتعه ،ابعزاری قدرتمنعد بعرای معمعاری؛ بعه منظعور کعاهش هزینعههعا و طراحعی بعا
مدول مکانی است .تعدیل ،تولید انبعوه و پعیشسعاخته؛ همعه ایعن معوارد محعدودیتهعایی را در طراحعی ایجعاد معیکننعد .بنعابر
این باید معمعار بعرای درک آنهعا آمعوزش ببینعد .بععالوه ،اضعافه کعردن معدولهعا و پیوسعتن بعه تکنیعکهعا ،نیعاز بعه بیعنش
سهبعدی در ذهن طراحان دارد .هر یعک از ایعن ویژگعیهعای طراحعی در معمعاری ،خواسعتههعای دقیقعی را در معورد هندسعه و
همکاری بین هندسعه و معمعاری ایجعاد معیکنعد .در بررسعی تعاریخی نمونعههعای مختلفعی از سعبکهعای معمعاری مشعاهده
گردید .این آثار معموالً کلیساها ،ویالها و معمعاریهعای خعاص بودنعد .ولعی ایعن آثعار ،سعاختمانهعایی نبودنعد کعه بعر زنعدگی
روزمره مردم عادی تأثیر گذاشته باشعند .امعروزه معمعاری چهعرهای بسعیار عمعومیتعر و مردمعیتعری را بعه نمعایش معیگعذارد.
تودههای مردم برای ایجعاد محیطعی کعه در آن زنعدگی و یعا کعار معیکننعد ،معوثر هسعتند .از آنجعا کعه محعیط انسعان تعأثیر
تعیععین کننععدهای بععر وضعععیت جسععمی و عععاطفی او دارد ،معمععاری مسععئولیتهععای عمیععق اجتمععاعی دارد .ایععن نوشععته بععر ایععن
اعتقاد دارد که نیاز به تحریک نفسعانی بعرای انسعان چنعان حیعاتی اسعت کعه سعاخت یعک محعیط سعازهای متنعوع سعهبععدی،
یک ضرورت محسعوب معیشعود .بعه طعور خالصعه ،فرمالیسعم در طراحعی از اهمیعت کعاراتری برخعوردار اسعت .بعا اسعتفاده از
تخیععل در طراحععی فضععایی ،شععکل و سععاختار در طراحععی مععیتوانععد یکپارچععه گععردد .یکپععارچگی از مفععاهیم اساسععی اسععت کععه
امروزه از آن به عنوان حس تعلق به مکان استفاده میشود.
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فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز
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بررسی راهکارهای بهینهسازی سامانههای گرمایشی ایستا در رسیدن به
معماری پایدار

زینب

تاریخ دریافت99/07/09 :
تاریخ پذیرش99/00/12 :

مشهور1

کد مقاله20002 :

چکـیده
هرچند امروزه مبحث پایداری مورد توجه معماران و شهرسازان قرار گرفته است ،اما مشاهده اجمالی معماری عصر حاضر
نشان میدهد در عمل ،ساختمانها با تکیه بر توان تکنولوژی به دنبال رفع نیازهای انسان هستند و قابلیتهای اقلیم و
محیط زیست در رفع نیازهای انسانی در احداث بناها مغفول مانده است .لذا در این پژوهش با توجه به نقش سامانههای
ایستا در کاهش مصرف انرژی که عمده هدف معماری پایدار میباشد و همچنین تالش در جهت تطبیق معماری با اقلیم
منطقه ،با تکیه بر منابع کتابخانهای و اسنادی به معرفی این سامانهها پرداخته و با محدود کردن پژوهش به متداولترین
سامانههای گرمایشی ایستا (پنجره آفتابی ،دیوار ترومب و گلخانه) ،مزایا و معایب آنها را مورد بررسی قرار داده است .از
آنجایی که معایب و محدودیتهای این سامانهها سبب کاهش اقبال در استفاده از آنها به عنوان سیستمهای پایدار و
دوستدار محیط زیست میشود ،تالش در جهت رفع آنها میتواند نقش موثری در ترغیب طراحان و کارفرمایان در
بکارگیری این سامانهها داشته باشد .لذا در ادامه به روش تحلیلی-اسنادی به ارائه راهکارهایی در جهت رفع محدودیتها
و بکارگیری گستردهتر آنها پرداخته است .یافتههای پژوهش نشان میدهد ،میتوان به روشهای مختلف از جمله،
ترکیب سیستمها ،استفاده از مصالح نوین و همچنین خالقیت در طراحی و قابلیت بخشی به فضاهای موجود در بنا،
راهکارهایی در جهت بهینهسازی و بکارگیری عامتر این سامانهها ارائه نمود.

واژگـان کلـیدی :سامانه های ایستا ،گرمایش ایستا ،معماری پایدار ،انرژی ،طراحی اقلیمی

 -1مربی :دپارتمان معماری ،آموزشکده فنی و حرفه ای دختران اهواز ،دانشگاه فنی و حرفهای استان خوزستان ،ایران
E-mail:zs_mashhoor@yahoo.com
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بشر امروزی با صنعتی شدن و کشف منابع سوختهای فسیلی و تغییر در سبک ساختمانسازی ،با تکیه بر منابع انرژیهای
تجدید ناپذیر ،آسایش حرارتی بنا را تامین نموده و این امر پیامدهای ناگواری از جمله آلودگی محیط زیست را در پی داشته است .با
افزایش مشکالت دنیای مدرن ،سامانههای پایدار در اولویت سیاستهای کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است .کشورهای در
حال توسعه مانند ایران نیز هم اکنون در پی اجرای این سیاستها در جهت حل مشکالت مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،زیست
محیطی و با در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی هستند (ولی زاده اوغانی و موحدی  .)1290کاربرد مفاهیم پایداری و اهداف توسعه
پایدار در جهت کاهش اتالف انرژی و آلودگی محیط زیست در معماری ،مبحثی به نام معماری پایدار به وجود آورده است .در این
نوع معماری ،ساختمان نه تنها با شرایط اقلیمی منطقه ،خود را تطبیق میدهد بلکه ارتباط متقابلی با آن برقرار میکند (موالنایی و
سلیمانی .)19 :1291 ،در سالهای اخیر استفاده از سامانه های ایستا؛ به عنوان سیستمی که به دنبال تامین نیازهای گرمایشی،
سرمایشی و نوررسانی به صورت طبیعی و همساز با اقلیم است؛ (قیابکلو )1291 ،و همچنین به عنوان یکی از راهحلهایی که به
توسعه و نصب سیستمهای ساخت و ساز پایدار در ساختمان سازی جدید و موجود کمک میکند (قدیری مقدم و همکاران)1290 ،؛
اهمیت دو چندان یافته است .استفاده از این سامانهها برای گرمایش و سرمایش ساختمانها راهکار جدیدی نیست و طی قرنهای
متمادی بشر از آنها استفاده کرده است .جذب مستقیم نورخورشید از طریق یک پنجره معمولی با جهتگیری جنوبی ،سادهترین
نوع این سامانههاست (وکیلی نژاد ،و همکاران .)109 :1292 ،هر چند هزینه اولیه سامانههای ایستا در مقایسه با سامانههای پویا
بسیار کمتر بوده و در دراز مدت سبب صرفهجویی مصرف انرژی میشود ولی به دالیلی از جمله عدم شناخت این سامانهها و واقف
نبودن بر اهمیت آنها ،هزینه اولیهای که بر ساختمانسازی تحمیل میکند ،محدودیتهای این سامانهها و غیره ،کمتر مورد
استفاده قرار گرفته است .لذا اگر پتانسیلهای سامانههای ایستای خورشیدی در ایجاد آسایش زیستی مطلوب در طرحهای معماری
امروزی به درستی معرفی و به کار گرفته شود میتواند نقش بسیار ارزندهای در حوزه معماری پایدار با حداقل تمهیدات تجهیزاتی با
بازده باال ایفا کند .مقاله حاضر با تاکید بر نقش طراحی صحیح اقلیمی بر کاهش مصرف انرژی و تاکید بر سهولت استفاده از این
سیستمها و نقش آنها در رسیدن به اهداف معماری پایدار ،با محدود کردن پژوهش به سامانههای گرمایشی ایستا و با هدف
معرفی پتانسیلهای این سامانهها و تالش در رفع موانع و محدودیتهای آنها ،با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانهای ،مزایا و
معایب متداولترین سیستمهای گرمایشی ایستا (پنجره آفتابی ،دیوار ترومب ،گلخانه) را مورد بررسی قرار داده و سپس به روش
تحلیلی-توصیفی با تکیه بر مطالعات اسنادی ،به بررسی راهکارهای بهینهسازی سیستمهای گرمایشی در جهت رفع موانع و
محدودیتها و استفاده سهلتر از آنها پرداخته است.

 -2معماری پایدار
طبق تعریف کمیسیون جهانی سازمان ملل در زمینه محیط زیست ،توسعه پایدار آن نوع توسعهای است که نیازهای امروز را
بدون لطمه زدن به تواناییهای نسلهای آینده در برآوردن نیازهایشان برآورده سازد .از نظر این کمیسیون ،طراحی پایدار برای
زیست بوم و بقاء کره زمین یک گزینه نیست بلکه یک اجبار است که چهار رویکرد مهم آن عبارتند از :کاهش ،1باز مصرف،2
بازیافت 2و بازآفرینی .0هدف عمده پایداری تمرکز بر روی کاهش است (یوسفی تذکر و همکاران.)1297 ،
کاربرد مفاهیم پایداری و اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش اتالف انرژی و آلودگی محیط زیست در معماری ،مبحثی به نام
معماری پایدار به وجود آورده است .در این نوع معماری ساختمان نه تنها با شرایط اقلیمی منطقه خود را تطبیق میدهد بلکه ارتباط
متقابلی با آن برقرار میکند و در یک تعریف اجمالی می توان گفت معماری پایدار معماری است که در آن طراح ،کاربر بنا را به
سمت استفاده اندک از منابع تجدیدنا پذیر و همسازی با اقلیم با بیشترین بهره ،توأم با حداقل آسیب به محیط زیست و زمین سوق
میدهد (موالنایی و سلیمانی.)19 :1291 ،
امروزه تعاریف ،خوانش ها ،راهکارها و راهبردهای گوناگونی در سراسر جهان از این سبک وجود دارد .اما در همگی آنها به
دنبال به کمینه رساندن تاثیرات منفی انسان ،شیوهی زندگی او و ساخت و ساز مصنوع بر روی محیط زیست و طبیعت است و با
معتدلسازی و کارآ مدسازی استفاده از انرژی و منابع ،مواد و مصالح و فضای معماری ،تطبیق خود با محیط ،زیست بوم ،اقلیم و آب
و هوا ،استفاده از انرژیها و عوامل طبیعی ،استفاده از وسایل کممصرف ،ایجاد بنای خودبسنده ،شیوهها و راهکارهای منحصراً
ساختمانی و معماری ،اقتصـادی بودن در کلیهی ابعاد و مراحل چرخهی حیات بنا (طراحی ،استقرار در محل ،ساخت و ساز ،کارکرد،
نگهداری ،بازسازی و ترمیم و تخریب) و استفاده از مواد بدون ضرر برای انسان و محیط ،این اهداف را پیگیری میکند تا ساختمانی
1 . Reduce.
2 .Re- Use.
3 . Recovery.
4 . Regenerate.
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را ایجاد کند که به انرژی مصنوعی و هرگونه وسیله الکتریکی یا مکانیکی ،هر شکلی از تاسیسات و اتصال به شبکههای شهری،
بینیاز باشد و حتی انرژی مازاد خود را اندوخته کند (درودیان.)127 :1292 ،
با توجه به تعاریفی که از سامانههای ایستا در دسترس است ،در سامانههای ایستا و غیر فعال خورشیدی ،ساختمانها به
گونهای طراحی میشوند که نیازهای گرمایش ،سرمایش و نور رسانی در آنها به صورت طبیعی و همساز با اقلیم تأمین میگردد و
به این دلیل سامانه غیر فعال یا ایستا نامیده میشودکه نیاز به فعالیت تجهیزات گرمایشی و سرمایشی را به حداقل ممکن میرساند
(قیابکلو ،)117 :1291 ،لذا با توجه به اهمیت این سامانهها در کاهش مصرف انرژی که عمده هدف معماری پایدار میباشد و
همچنین تالش در جهت تطبیق معماری با اقلیم منطقه ،بکارگیری هرچه بیشتر آنها در معماری ،امری ضروری در رسیدن به
اهداف معماری پایدار میباشد.

 -3سامانه های ایستا در معماری

 -4سامانه های گرمایشی ایستا
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به روشها و ابزارهایی که با استفاده از انرژیهای رایگان قابل حصول از خورشید ،آسمان ،هوا و باد به گرمایش و سرمایش
ساختمان به طور طبیعی کمک میکنند ،سامانهی ایستا اطالق میشود .در حقیقت با استفاده از سامانههای ایستا ،ساختمان بدون یا
با مقدار ناچیز مصرف انرژی فسیلی قادر به ادامهی فعالیتهای خود میباشد .در صورت استفاده از این سامانه ،کیفیت و چگونگی
معماری ساختمان مهمترین عامل اثرگذار بر سرمایش و گرمایش میباشد ،زیرا سامانهی ایستا چیزی جز خود ساختمان نیست و
این اجزاء و ارکان یک ساختمان است که در این شرایط با ایفای نقش چندگانه در گرمایش و سرمایش ساختمان نیز اثرگذار خواهد
بود .بنابراین بکارگیری سامانههای ایستا مستلزم طراحی سنجیده برای این منظور است .این سامانهها به دو دسته سامانههای
گرمایشی ایستا 1و سامانههای سرمایشی ایستا 2قابل تفکیکاند (خلیل زاده اقدمی و مفیدی شمیرانی.)1292 ،
گرمایش ایستا بر پایه استفاده از انرژی حرارتی خورشید و سرمایش ایستا بر پایه استفاده از کاهندههای گرمایی مختلف استوار
هستند (وکیلی نژاد ،و همکاران .)1292 ،با توجه به تاکید سامانههای ایستا بر استفاده از انرژی خورشید و کاهش مصرف
سوختهای فسیلی و همچنین کاهش هزینههای مربوط به لوازم گرمایش و سرمایش و تعمیر آنها ،نقش این سامانهها در رسیدن
به معماری پاسخگو و پایدار بسیار حائز اهمیت است .لذا بازنگری و استفاده از این سامانهها در بنا نقش موثری در تحقق اهداف این
معماری دارد .در ادامه با محدود کردن پژوهش به سامانههای گرمایشی ایستا ،با تاکید بر سهولت استفاده از این سامانهها،
متداولترین آنها مورد بررسی قرار گرفته و سپس با بررسی معایب این سیستمها به معرفی برخی راهکارها ،در بهبود عملکرد این
سیستمها پرداخته است.

روشها و ابزارهایی که به گرم کردن ساختمان به طور طبیعی و با استفاده از عوامل طبیعی مانند خورشید و خاصیت مصالح
میپردازند و وابستگی به انرژیهای فسیلی را برای گرمایش کاهش میدهند ،سامانههای گرمایشی ایستا گفته میشود .در طراحی
ساختمان با روش ایستا باید ذات ساختمان هماهنگ با هدف گرمایش ایستا باشد (خلیل زاده اقدمی و مفیدی شمیرانی.)1292 ،
متداولترین سامانههای گرمایشی ایستا عبارتند از :پنجره آفتابی ،دیوار ترومب و گلخانه ،که به ترتیب به روش جذب مستقیم،
جذب غیر مستقیم و جذب مجزا عمل میکنند (مور 1202 ،و خلیل زاده اقدمی و مفیدی شمیرانی .)1292 ،در ادامه هر یک از این
روشها مورد بررسی قرار میگیرد:
الف -جذب مستقیم :معمولترین سیستم خورشیدی ایستا ،دریافت مستقیم نامیده میشود .در این روش نور خورشید از
پنجرهها و نورگیرهای سقفی رو به جنوب وارد ساختمان میشود (نسیمسبحان و خان محمدی .)1290 ،این نوع جذب خورشیدی یا
قسمتی از نیازهای جاری گرمایشی ساختمان را برآورده میسازد و یا در جرم حرارتی ذخیره میشود تا نیازهای گرمایشی آتی را
برطرف کند .اغلب ساختمانهای جذب مستقیم اجزای زیر را در خود دارند (شکل ( )1مور :)1202
 پنجرههای بزرگ دیواری یا سقفی رو به جنوب (برای هدایت نور خورشید زمستان به داخل ساختمان) جرم حرارتی در داخل جدارهای از عایق (برای کاهش نوسانات دما) پیشآمدگی محاسبه شده در باالی شیشههای جنوبی (سایهاندازی شیشه در تابستان) -عایق شبانه (برای کاهش دفع گرما در شب)

1- Passive Heating Systems.
2- Passive Cooling Systems.
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شکل :1مقطع شماتیک از ساختمان خورشیدی ایستا با سیستم جذب مستقیم (منبع  :مور.)1831 ،
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ب -جذب غیر مستقیم :در جذب غیر مستقیم ،ذخیره کنندهها ،حائل بین نور خورشید و فضای داخلی هستند .سیستم
دیوار ترومب ،دیوار آبی و حوضچههای سقفی از نوع جذب غیر مستقیم عمل میکنند .در این پژوهش با توجه به متداولتر بودن
دیوار ترومب ،در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت:
دیوار ترومب :سیستمی جهت ذخیرهسازی انرژی حرارتی خورشیدی است که متشکل از یک دیوار ساخته شده از مصالح
ساختمانی با سطح تیره و یک جدارهی شیشهای با فاصله کمی از آن است که در ضلع جنوبی ساختمان (سمت آفتابگیر در
زمستان در نیمکره شمالی) قرار میگیرد .حرارت جذب شده توسط دیوار ترومب در فضای بین دیوار و جدارهی شیشهای محبوس
شده و از طریق پدیدههای انتقال حرارت ،هدایت حرارتی ،جابجایی و تشعشع به هوای داخل منتقل میشود .وجود دو دریچه در
پایین و باالی مقطع ارتفاعی دیوار باعث ایجاد جریان هوا بین این دو مقطع میشود .هوای سرد از دریچهی پایینی وارد محفظه
بین دیوار و جداره شیشهای شده و بر اثر گرمای خورشید گرم میشود .هوای گرم شده به دلیل اختالف چگالی به سمت باال حرکت
کرده و از دریچه باالی دیوار خارج میشود .شمای کلی از دیوار ترومب و نحوه عملکرد آن در شکل ( )2نشان داده شدهاست .دیوار
آبی نیز عملکردی شبیه دیوار ترومب دارد ،در دیوار آبی به جای مصالح توپر ساختمانی به عنوان توده انباشت حرارت ،از مایعاتی
چون آب استفاده می شود .سیستم دیوار آبی و دیوار ترومب ( دیوار بنایی) یکی است با این تفاوت که دیوار آبی از طریق جابجایی و
دیوار بنایی بطریق هدایت ،حرارت را منتقل میکنند (اسدی و بامداد.)1291 ،

شکل ( :)1شمای کلی دیوار ترومب و نحوه عملکرد آن (منبع(Yen Chan & ets, 2010 :

جذب مجزا :در این سامانه ،چون عمل گردآوری ،جذب و ذخیرهی انرژی در فضایی مجزا از فضای زندگی صورت میگیرد،
جذب مجزا نام دارد .فضای خورشیدی به عنوان نوعی سامانهی جذب مجزا تحت نامهای گلخانه ،سوالریوم ،آتریوم یا اتاق
خورشیدی نیز شناخته میشود .نوع دیگری از سامانههای جذب مجزا بستر سنگی است که از طریق چرخهی جابجایی هوا ،گرمای
جمع شده از طریق جمع کنندهی خورشیدی را به فضای درون بنا نتقال میدهد(خلیل زاده اقدمی و مفیدی شمیرانی 1292 ،و مور،
 )1202در این پژوهش ،گلخانه به عنوان متداولترین سامانه جذب مجزا مورد بررسی قرار گرفته است.
گلخانه :به طور کلی سه شیوه متفاوت برای ارتباط کالبدی گلخانه خورشیدی با ساختمان وجود دارد که بر مبنای میزان
محصوریت ،به انواع مختلف متصل یا الحاقی ،نیمه محصور و محصور ،دسته بندی میشوند .گلخانهها یا به صورت اتاقکهای
شیشهای به جبهههای جنوبی بنا متصل میشوند که به آن گلخانه متصل یا الحاقی گفته میشود ،یا بخشی از آن بیرون و بخش
دیگر به داخل بنا نفوذ نموده که به آن گلخانه نیمه محصور گفته شده و یا اینکه کامال در درون بنا محصور شدهاند و تنها از سقف
نور میگیرند که در این صورت به آنها گلخانه محصور گفته میشود و مانند آتریوم عمل میکند (شکل  .)2از آنجا که عمل جذب
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حرارت و ذخیره انرژی هر دو در یک فضای جداگانه مانند گلخانه صورت میپذیرد ،از این جهت به سیستم گلخانهای ،سیستم
دریافت مجزا گفته میشود (قیابکلو.)1291 ،

شکل( )8ارتباط انواع گلخانه با ساختمان (منبع :مدیر روستا.)1838 ،

در باال سیستمهای متداول گرمایش ایستا معرفی گردید .هر یک از این سیستمها دارای مزایا ،معایب و محدودیتهایی
هستند که در جدول ( )1جمعبندی و ارائه شده است:
جدول ( :)1سامانههای گرمایشی ایستا (مزایا ،معایب و محدودیتها) ،منبع :نگارنده
اجزا

جذب مستقیم

پنجرههای
رو به
جنوب

جذب غیرمستقیم

دیوار ذخیره
ساز حرارتی
(دیوار
ترومب)

جذب مجزا

فضای
خورشیدی
(گلخانه و
آتریوم)

-

پنجره رو به جنوب
جرم حراتی
پیشآمدگی و سایبان
عایق شبانه

 فراهم بودن نور طبیعیبرای ساختمان
 امکان دید به جنوب -هزینهی کم اجرا

-

شیشه
جرم حراتی با رنگ تیره در
سمت آفتابگیر
پیشامدگی و سایبان
منفذ و دریچه کنترل کننده

 تأخیر حرارتی مناسب -عمکرد گرمایشی مناسب

-

 عمکرد گرمایشی مناسب امکان نگهداری و نظافتمناسب شیشهها و دیوار
مشترک

 اشغال فضای زیاد نیازمند شرایط خاص در بنا از نظر جهت گیری وقابلیت های سایت و فضاهای مجاور آن

-

 شیشه جرم حرارتی -سایبان

-

عدم وجود نور و دید و منظر
سنگین شدن بنا
اتالف فضا
سختی تعمیر و نظافت
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نوع

مزایا
-

محدودیتها و معایب
محدودیت در استفاده از مبلمان و پوششهای
تزئینی در کف و دیوار
نور زیاد و ایجاد مشکالت بصری
ایجاد اختالل در حریم خانه
در صورتی اجرای ناصحیح مشکالتی نظیر
برافروختگی بنا ،عدم وجود تاخیر حرارتی و
همچنین دفع حرارت شبانه به وجود میآید

 -5بهینهسازی سیستمهای گرمایشی ایستا
همانگونه که در جدول ( )1ارائه شده است ،هر یک از سامانههای گرمایشی غیر فعال خورشیدی دارای مزایا ،معایب و
محدودیتهایی هستند .این محدودیتها سبب کاهش اقبال در استفاده از آنها به عنوان سیستمهای پایدار و دوستدار محیط
زیست میشود .در کنار معرفی این سامانهها ،تالش در جهت رفع محدودیتهای آنها میتواند نقش موثری در افزایش بکارگیری
این سامانهها داشته باشد .این پژوهش نیز در راستای بهینهسازی عملکرد و کاهش یا رفع موانع و محدودیتهای آنها ،با مطالعه
در این زمینه به معرفی برخی راهکارها پرداخته است.
جهت بهینهسازی و بازدهی بیشتر سامانههای گرمایشی ایستا در مرحله اول باید عوامل اولیهی شکلگیری و استقرار این
سامانهها مد نظر قرار گیرد .عواملی نظیر شرایط اقلیمی منطقه ،موقعیت وجهت استقرار ساختمان و سامانههای ایستا ،هندسه و
کالبد ساختمان و سطح جدارهها (جدول ( )2نسیمسبحان و خان محمدی .)1290 ،پس از آن باید به رفع موانع و محدودیتهای
آنها پرداخت .راهکارهای رفع محدودیتهای این سامانهها را میتوان در  2دسته بررسی نمود:
الف -ترکیب سامانههای گرمایشی ایستا با تکیه بر مزایای هر سیستم
ب -استفاده از مصالح نوین
ج -قابلیت بخشی به فضاهای موجود در بنا
موارد سه گانه فوق در ادامه شرح داده شده و نتایج حاصل از آن در جدول ( )2ارائه شده است:
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الف -ترکیب سامانههای گرمایشی ایستا :با ترکیب سامانههای گرمایشی ایستا میتوان با تکیه بر نقاط قوت هر
سامانه ،شرایط بهینهتری ایجاد نمود و در جهت رفع معایب سامانههای منفرد برآمد .این اقدامات میتواند متناسب با هر پهنه
اقلیمی و شرایط آب و هوایی انجام شود .ترکیب دیوار ترمب و جذب مستقیم یکی از راهکارهای ترکیبی است که بر تقویت نقاط
قوت و حذف نقاط ضعف در هر سامانه تأکید دارد.
قرارگیری توده حرارتی مابین شیشه و فضای زندگی ،به عنوان یک نقطه ضعف در دیوار ترومب ،جلوی نور و دید را خواهد
گرفت .به همین دلیل در مکانهای بدون نیاز به نورگیری مانند آمفی تئاتر ،سینما و یا ساختمانهایی که امکان استفاده از سامانه
جذب مستقیم به عللی وجود نداشته باشد ،استفاده میشود (قیابکلو .)160 :1291 ،ترکیب دیوار ترومب و جذب مستقیم ،به عنوان
یک راهکار ایده آل ،با تاخیر در زمان انتقال گرما از جرم حراتی دیوار ترومب ،موجب خواهد شد گرما در فاصله زمانی بیشتری
نسبت به حالت جذب مستقیم از طریق پنجرهها در فضا آزاد شود و نتیجه حاصل از این امر ،جریان یکنواخت گرمای خورشید به
داخل فضا میباشد (مور .)166 :1202 ،عالوهبر این نور ،دید و منظر مورد نیاز از طریق پنجرهها به راحتی تامین میگردد(.شکل.)0
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شکل ( :)4تلفیق دیوار ترمپ و سیستم جذب مستقیم (منبع :خلیل زاده اقدمی و مفیدی شمیرانی)1838 ،

ب-بکارگیری مصالح نوین :شیشه و جرم حرارتی دو جز اصلی سامانههای گرمایشی ایستا محسوب میشوند .لذا هر
گونه پیشرفتی در صنعت مصالح که منجر به بهبود عملکرد این دو جز اصلی گردد تاثیر مستقیمی بر عملکرد این سامانهها خواهد
داشت .در ادامه نقش صنعت ساختمان در بهبود عملکرد این دو جز اصلی پرداخته می شود:
بهبود عملکرد جرم حرارتی در سامانههای گرمایشی ایستا :یکی از مشکالت جرم حرارتی در سامانههای
گرمایشی ایستا ،وزن و ضخامت زیاد و اتالف فضا میباشد .استفاده از مواد تغییر فاز دهنده  ،(PCM)1با ایجاد تاخیر حرارتی
مناسب ،وزن و ضخامت کمتر ،میتواند به تنهایی یا در ترکیب با سایر مصالح ،جایگزین مناسبی برای جرمهای حرارتی سامانههای
گرمایشی ایستا باشد .در واقع مواد تغییر فاز دهنده نسل جدیدی از اجرام حرارتی میباشند .این مواد ترکیبات عالی یا معدنی
هستند که قابلیت جذب و ذخیرهی پنهان مقادیر زیادی از انرژی گرمایی را درون خود دارند که در هنگام دریافت انرژی ،با تغییر
فاز ،آن را به صورت انرژی نهان در خود ذخیره میکنند و در زمان مورد نظر با برگشت به فاز اولیه ،انرژی ذخیره شده را در
اختیار محیط پیرامونی خود قرار میدهند .استفاده از مواد تغییر فاز دهنده جهت کاهش مصرف انرژی در هر دو سیستم گرمایشی
و سرمایشی مورد توجه میباشد .از نظر گرمایشی مواد تغییر فاز دهنده که در سیستمهای ذخیره کنندهی انرژی حرارتی بکار
میروند ،در هنگام روز انرژی حرارتی را از سیستمهای الکترونیکی ،مکانیکی (روش فعال) و همچنین منابع طبیعی از جمله
خورشید (روش غیرفعال) جذب کرده و دمای داخلی خود را در حدود معین و ثابتی تنظیم میکنند و در هنگام شب انرژی ذخیره
شده را به محیط پیرامون خود پس میدهند (منصوری و همکاران 1290 ،و آرامی و مختاری یزدی .)1292 ،در روش غیر فعال که
موضوع اصلی این پژوهش است مواد تغییر فاز دهنده بخشهایی از جدارههای پوسته خارجی ساختمان را تشکیل میدهند .از این
مواد میتوان در ترکیب با دیوار ،سقف ،کرکره های پنجر و  ...استفاده کرد .یکی از کاربردهای این مواد ترکیب آن با دیوار ترومب
است که سبب باالتر رفتن بازدهی و سبکتر شدن آن میگردد.
در صورت استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در دیوار ترومب ،عالوه بر گرمای محسوس میتوان از مزایای گرمای نهان نیز
استفاده کرد .انرژی خورشیدی در طی روز از شیشه عبور کرده و با ذوب مواد تغییر فاز دهنده در این دیوار ذخیره میشود .در هنگام
شب با کاهش دما این گرما به فضای داخل پس داده میشود که این مساله به نوبهی خود سبب انجماد مواد تغییر فازدهنده
میشود .گرمای ذخیره شده در مواد تغییر فازدهنده با آزاد شدن در طول شب ،دمای خانه را در شرایط آسایش نگه میدارد .برای
مقدار معینی از گرما ،دیوار ترمب متشکل از مواد  PCMنسبت به نوع معمولی فضای کمتری احتیاج دارد و وزن سبکتری دارد.
نمکهای هیدراته و هیدروکربنها گزینه مناسبی برای استفاده در دیوار ترومب است (منصوری و همکاران 22 :1290 ،و
)shokat.co

بهبود عملکرد شیشه در سامانه های گرمایشی ایستا :از جمله مسائلی که کاربرد شیشه در سامانههای گرمایشی
ایجاد میکند ،تاثیر نامناسب و معکوس در فصل تابستان است که سبب انباشت گرمای زیاد و برافروختگی ساختمان میگردد.
1 . Phase Change Material.
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ج -قابلیت بخشی به فضاهای موجود در بنا :با توجه به قیمت باالی زمین ،اتالف فضا به عنوان معایب برخی
از سامانههای گرمایشی ایستا مطرح میشود .با ایجاد فضایی منعطف و قابلیت بخشی به فضاهای موجود در بنا میتوان با استفاده
چندگانه از فضاهای موجود در طرح ،از این فضاها در راستای اهداف معماری پایدار ،استفاده بهینه نمود .در زیر به برخی از این
موارد اشاره میشود:
 -1طراحی تراس و بالکنهای جنوبی در مناطق سردسیر به عنوان گلخانه و فضای خورشیدی در فصل زمستان :از این
طریق میتوان با ایجاد فضایی منعطف ،عالوهبر استفاده بهینه از تراس و بالکن ،از آن در جهت رفع نیازهای گرمایشی بنا
استفاده نمود .بیشترین مشکل این فضاها گرمایش بیش از اندازه در تابستان است .برای حل آن میتوان از شیشههای ریلی
با درزبندی کامل ،جهت باز بسته شدن در فصول مختلف سال و متناسب با نیازهای اقلیمی استفاده نمود (شکل  1و .)6

شکل :6کاربرد شیشههای ریلی در تراس و بالکن

شکل  :5کاربرد شیشه های ریلی در تراس و

 : aزمستان ،شیشه در حالت بسته و درزبندی شده

بالکن (منبع)https://ramadoor.com :
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عالوهبر این مسئله تمیز کردن شیشهها ،گاهی دسترسی به فضای پشت شیشه جهت تعمیرات و بر هم زدن حریم خصوصی در
برخی موارد از جمله مسائلی هستند که در این سامانهها مطرح میگردد .امروزه صنعت شیشه چه در ساخت قطعات و اتصاالت و
چه در زمینه هوشمندسازی و استفاده از نانو ذرات پیشرفت قابل توجهی داشته است .ظهور فناوری نانو زمینهساز استفاده از نوعی
شیشههای نوین هوشمند در ساختمان شده است .شیشههای ضدآفتاب ،ضد انعکاس ،شیشههای خودتمیزشونده و شیشــه
ضدآتــش نمونهای از شیشههای هوشمند هستند (شرکت توسعه نانو فناوری افشار .)1296 ،در ذیل برخی کاربردهای پیشرفت
قطعات و اتصاالت و تکنولوژیهای نوین صنعت شیشه ،در سامانههای گرمایشی ایستا معرفی شده است:
 استفاده از شیشههای متحرک و ریلی در دیوار ترومب ،مشکالت این سیستم جهت تعمیر ،تمیز کردن سطح شیشه ورنگآمیزی سطح جذب کننده را مرتفع مینماید .در فضاهای خورشیدی (گلخانه) نیز با توجه به عملکرد شیشه در تابستان
و گرم شدن بیش از اندازهی فضای پشت شیشه ،میتوان با استفاده از شیشههای ریلی و متحرک ،مشکالت بر افروختگی
در فضای گلخانهای در تابستان را حل نمود و عالوهبراین فضایی منعطف متناسب با شرایط اقلیمی منطقه ایجاد کرد.
 از موارد دیگر میتوان به قابلیتهای نانو ذرات در تمیز نگه داشتن سطوح شیشهای اشاره کرد .شیشههای خود تمیزشونده 1حاوی محلولهای خود تمیز کننده نانو ،عالوه بر ایجاد خواص آنتی استاتیک که موجب دور نمودن گرد و غبار از
سطوح میشوند ،میتوانند با توجه به خاصیت فتوکاتالیستی خود با جذب آب و نیز با استفاده از نور خورشید )اشعه)UV
سطح را از هر گونه آلودگی پاک کنند که از آن با عنوان خود تمیز شوندگی یاد میشود (ناهیدی آذر و ساعی.)1291 ،
کاربرد این شیشهها در سامانههای گرمایشی ،سبب سهولت استفاده از آنها و حل مشکالت ناشی از آلودگی سطح شیشه
(سختی نظافت و کاهش جذب انرژی در اثر آلودگی) خواهد شد.
 با خلق تکنیکهای جدید در استفاده از شیشههای ساختمانی  ،عملکرد این مصالح تا حد زیادی میتواند نیازهای حوزهیانرژی را نیز مرتفع کند .یکی از این فناوریها که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است ،شیشه های
ترموکرومیک 2میباشد که در گروه شیشههای هوشمند غیر فعال قرار دارد و با عالمت اختصاری  TCنمایش داده میشود.
انتقال حرارت در این نوع شیشهها وابسته به دما میباشد ،به گونهای که در دماهای پایین میزان مشخصی از تابش
خورشید را جذب میکند و با افزایش دما از یک حد مشخص ،شیشه تغییر حالت داده و از شفافیت آن کاسته میشود تا
میزان اشعه قابل نفوذ خورشید به حداقل برسد (شیخی و همکاران .)1290 ،استفاده از این شیشهها در سامانههای جذب
مستقیم ،گلخانه و دیوار ترومب ،سبب کاهش جذب انرژی خورشید در دماهای باالتر و فصول گرم میشود.

 :bتابستان ،شیشه در حالت باز (منبع :نگارنده)

. Self-Cleaning Glass

1

. Termochoromic.
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 -2استفاده از فضای نورگیر و پاسیو و آتریوم در تامین نیازهای
گرمایشی :در بسیاری از بناها ،استفاده از نورگیر و پاسیو ،صرفا با هدف تامین
نور الزم ،مطابق با استانداردهای طراحی مقررات ملی میباشد .طراحی این
فضاها منطبق با سامانههای گرمایشی ایستا میتواند عالوهبر تامین نور
فضاهای داخلی به گرمایش فضاها در زمستان نیز کمک نماید (شکل .)7
بیشترین مشکل آتریومها باال رفتن بیش از اندازهی دما در تابستان است.
گرمای زیاد تابستان میتواند توسط سایبانها ،استفاده از آب ،فضای سبز و
تهویه کاهش داده شود (سما مدیر روستا.)1292 ،

شکل  :7نقش آتریوم در گرمایش
(منبع :مدیر روستا.)1838 ،

جدول ( :)1راهکارهای بهینه سازی سامانههای گرمایش ایستا ،منبع :نگارنده
روشهای
1
توجه به عوامل
اولیه شکل
گیری و استقرار
سیستمهای
ایستا
(نسیمسبحان و
خان محمدی،
.)1290
2

عوامل موثر در کارایی و عملکرد سامانه
شرایط اقلیمی منطقه (عرض و طول جغرافیایی ،متوسط ماهیانه دما ،شدت تابش ،مدت زمان تابش ،سطح انرژی
تابش)
موقعیت وجهت استقرار ساختمان و سامانههای ایستا (وضعیت و مشخصات محیط اطراف بنا ،محل نصب و زوایای
سامانههای ایستا ،محل قرارگیری دیوارهای جاذب و جدارههای شیشهای)
هندسه و کالبد ساختمان (نقش کالبد و فرم ساختمان در میزان و چگونگی دریافت انرژی خورشیدی ،ابعاد و نحوه
قرارگیری جدارههای نورگذر در نما)
سطح جدارهها (قابلیت جذب سطح و میزان ذخیره گرمایی مصالح)

راهکار

سامانهها
هر سیستم

ب-بکار گیری مصالح نوین

رفع موانع و
محدودیت های

فضاهای موجود در بنا

ج -قابلیت بخشی به

01

الف -ترکیب
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بهینهسازی

نمونه ها

ترکیب سامانه جذب مستقیم و دیوار ترومب

به کارگیری مواد تغییر فاز دهنده در دیوار ترومب و اجرام
حرارتی سایر سامانهها
استفاده از شیشههای ریلی و متحرک با درزبندی مناسب در
دیوار ترومب و گلخانه
استفاده از شیشههای ترموکرومیک در روشهای جذب مستقیم،
گلخانه و دیوار ترومب
استفاده از شیشههای خود تمیز شونده در سامانههای گرمایشی
ایستا
استفاده از فضاهای نیمه باز نظیر تراس و بالکن با هدف به
کارگیری سامانههای ایستا در فصل سرما
استفاده از فضاهای محصور نظیر نورگیر و پاسیو با هدف به
کارگیری سامانههای ایستا در فصل سرما و همچنین کمک به
تهویه و خنک سازی بنا در فصل گرما

مزیت
 احیای نور دید و منظر، حفظ حریم سبک سازی تاخیر حرارتی مناسب و جریان یکنواختگرمای خورشید
 بازدهی بیشتر سبک سازی اشغال فضای کمتر دسترسی راحت برای تعمیر و نظافت ورنگ آمیزی دیوار ترومب
 انعطاف فضای گلخانه تبدیل آن بهتراس در فصول گرم
 کاهش جذب انرژی خورشید در دماهایباالتر و فصول گرم
 حل مشکل نظافت سطوح شیشهای وجذب انرژی
 معماری منطف و استفاده از فضای مردهبنا
 استفاده از فضای مرده بنا کمک به گرمایش و سرمایش بنا،متناسب با نیازهای فصول مختلف سال

 -6نتیجهگیری

منابع
-

-

-

-

آرامی ،حمید رضا ،مختاری یزدی ،مطهره (" .)1292ذخیره سازی انرژی در ساختمان با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده"،
نشریه انرژی ایران ،دوره  ،16شماره  ،1بهار .09-102 :92
اسدی ،الهام ،بامداد ،علی (" .)1291کاربرد سامانههای خورشیدی در ساختمان به منظور بهینهسازی انرژی در معماری"،
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی ،لندن -انگلستان.
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صنعت نانو ،گزارش شماره  ،70ویرایش دوم.
شیخی ،مهدی و همکاران (" .)1290مدلسازی رفتار حراتی شیشههای ترموکرومیک و ارزیابی میزان کاهش مصرف
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سال پنجم ،شماره  ،1بهار  ،90جلد .1-12 :1
قدیری مقدم و همکاران (" .)1290ارزیابی عملکرد سیستمهای ایستای انرژی (دیوار ترومب و پدیده گلخانه ای) برمیزان
مصرف انرژی ساختمان در اقلیم سرد" ،نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران ،دوره دهم ،شماره  ،17بهار و تابستان
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قیابکلو ،زهرا" .)1291( ،مبانی فیزیک ساختمان ( 2تنظیم شرایط محیطی)" ،چاپ سیزدهم ،انتشارات جهاد دانشگاهی
واحد صنعتی امیر کبیر.
مدیر روستا ،سما (" ،)1292تحلیل الگوی آتریوم ،دیوار ترومب و گلخانه خورشیدی در بهینهسازی مصرف انرژی"،
چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی ،تهران.
منصوری ،شبنم ،پیر کندی ،جاماسب ،افشاری ،ابراهیم (" .)1290بررسی نقش مواد تغییر فاز دهنده در مدیریت مصرف
انرژی ساختمانها" ،فصل نامه علمی ترویجی انرژی های تجدید پذیر و نو ،سال دوم ،شمار  ،2زمستان .20-20 :90
مور ،فولر (" ،)2531سیستمهای کنترل محیط زیست (تنظیم شرایط محیطی در ساختمان)" .چاپ اول،
ترجمه محمد علی کی نژاد و رحمان آذری ،تبریز ،انتشارات دانشگاه هنر اسالمی تبریز.
موالنایی ،صالح الدین ،سلیمانی ،سارا (" .)1291عناصر با ارزش معماری بومی منطقه سیستان بر مبنای مؤلفههای
اقلیمی معماری پایدار" ،نشریه باغ نظر ،سال سیزدهم ،شماره  ،01مهر و آبان .17-66 :91
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اتکا بر پتانسیلهای اقلیمی در ساخت سرپناه ،پیشنهی طوالنی در معماری تمدنهای مختلف دارد و بشر از دیر باز با تکیه بر
طبیعت و اقلیم در پی رفع نیازهای خود و تامین آسایش حرارتی بوده است .در واقع ،طراحی صحیح اقلیمی با کاهش مصرف
انرژی؛ که یکی از اهداف اصلی معماری پایدار محسوب میشود؛ همراه است .از میان روشهای ایجاد آسایش حرارتی ،سامانههای
ایستا با توجه به استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و عدم ایجاد آلودگی برای محیط زیست و نیز نقشی که در کاهش مصرف انرژی
دارند ،مناسبترین روشها هستند .در این سامانهها گاهی محدودیتها و موانع اجریی ،سبب کاهش استفاده از آنها در معماری بنا
میگردد .این پژوهش با محدود ساختن مطالعات خود بر سامانههای متداول گرمایشی ایستا ،جهت رفع این محدودیتها و
بهینهسازی این سامانهها پیشنهادات زیر را ارائه داده است:
 ترکیب سامانههای گرمایشی ایستا (حذف نقاط ضعف یک سیستم از طریق ترکیب با نقطه قوت سیستم دیگر) بکارگیری مصالح نوین در اجزای اصلی این سامانهها ،جهت بازدهی باالتر و رفع محدودیتهای آنها (کاربرد مصالحنوین در شیشه و جرم حرارتی)
 استفاده چندگانه از فضا و قابلیت بخشی به فضاهای موجود (فضاهایی نظیر نورگیر ،پاسیو ،تراس و  ...میتوانند در کناربرآورده ساختن نقش اصلی خود در تامین نیازهای گرمایشی بنا نیز مشارکت داشته باشند)
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پیام حفاظت معماری در شمای ارتباطی یاکوبسن

داوود امامی

میبدی*1

تاریخ دریافت22/60/92 :
تاریخ پذیرش22/60/69 :
کد مقاله10425 :

چکـیده
مطالعات میانرشتهای که در دوره معاصر بیشتر مورد توجه قرار میگیرد با عنایت به پیوند زنجیرگونه میان علوم مختلف
بوده که این پژوهش هم بر اساس این متدولوژی شکل گرفته است .قرابت بین زبانشناسی و معماری انکار ناشدنی است این
نزدیکی منجر به پدیداری زبانهای معماری گوناگونی شده که یکی از راههای نشانهشناسی معماری بررسی زبانشناسی و
ادبیات موجد آن معماری میباشد .رومن یاکوبسن نشانهشناسی را برآمده از زبان و نشانهشناسی را فرآیند معنیدار شدن بر
اساس متن میداند .یاکوبسن در بهکارگیری نظریه ارتباط در ادبیات قائل به شش مؤلفه ارتباطی است-5 :پیام اثر؛ (-9معنی
معماری)-فرستنده پیام (معمار سازنده-مرمتگر)؛ -3گیرنده پیام (مخاطب-بازدیدکننده)؛ -4رمز (قواعد و هنجارهای بیانی
معماری)؛  -1زمینه ارتباطی (زمینههای تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی و)...؛ -0مجرای ارتباطی (رسانه معماری با
ساختمایهها) .در این مقاله به تأثیر سازندهای ارتباطی پیام حفاظت پرداخته میشود و به تشریح به این نکته میپردازد که
اگر در جریان حفاظت ،تأکید بر هریک از مؤلفههای ارتباطی گذاشته شود ،سمت مرمت به کدام سوی و جهت خواهد بود؟
اینکه محور اصلی در تأکیدگذاری فرایند ارتباط کدام سو میباشد و از میان نقشهای ششگانه زبانی (ترغیبی ،عاطفی،
همدلی ،ادبی ،فرازبانی و ارجاعی) کدام نقش پررنگتر و کدام کمرنگتر محسوب میگردد و نقش این تأکید ارتباطی در
جریان حفاظت کدام نوع مرمت را پیش میکشند؟ نتایج پژوهش نشان میدهد با تعمیم نظریه یاکوبسن به حفاظت معماری،
مرمتهای گوناگونی شکل میگیرد که بر اساس نوع بنا و پروژه تغییر پیدا میکند .حفاظت گر با در نظرگیری شرایط موجود
و تأکید بر یکی از محورهای ارتباطی یک نوع مرمت را انتخاب و اجرایی مینماید.

واژگـان کلـیدی :حفاظت ،شمای ارتباطی ،رومن یاکوبسن

 -5نویسنده مسئول ،کارشناس ارشد مرمت بناهای تاریخیmehraz.emami@ymail.com ،
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مؤلفههای ارتباطی یاکوبسن نسبت به سایر دستهبندیهای ،چهارچوب مشخص و تعریفشدهای از عناصر تشکیلدهنده ارتباط
دارد به همین دلیل به نظر میرسد قابلیت تعمیم در معماری را نیز داشته باشد .این الگو «با توجه به مرزبندی و تفکیک دقیقی که
او میان اجزای تشکیلدهنده یک ارتباط کالمی و نقشهای هرکدام از این اجزا قائل شده است ،در بررسی و تحلیل هر متن و در
کل هر نوع ارتباط زبانی ،کارایی خواهد داشت»( .صراحتی جویباری و محسنی .)20 :5321 ،از نقاط قوت نظریه یاکوبسن میتوان
به در نظر گرفتن عنصر «گیرنده» با توجه به نقش مخاطب در خوانش متن اشاره کرد .تا پیش از نظریه ارتباطی یاکوبسن و نظریه
«مرگ مؤلف» روالن بارت ،متن و معنی در سایه مؤلف قرار داشت .امبرتو اکو معتقد است نشانه شناسان تمام پدیدههای فرهنگی
را بهمثابه نظامهای نشانهای مورد مطالعه قرار میدهند .پس با این فرض ،تمام پدیدههای فرهنگی نظامهای نشانهای هستند یا
فرهنگ را میتوان ابزار برقراری ارتباط تلقی کرد .ماهیت عناصر معماری عملکرد است .ارتباط و عملکرد به یکدیگر مرتبط بوده و
یکی از راههای تجزیهوتحلیل معماری از دیدگاه نشانهای بررسی عملکردهای آن از طریق ارتباط میباشد( .اکو .)942:5320،دیدگاه
اکو در مورد نشانهشناسی معماری از بعد توجه وی به روش بررسی عناصر معماری حائز اهمیت است .وی معماری را ارتباطی
میداند که کارکردهای ضروری عناصر معماری را آشکار میسازد .هدف ما در این مقاله تحلیل حفاظت معماری بر مبانی فرایند
ارتباطی یاکوبسن است ،ما تالش میکنیم بفهمیم که کدامیک از این فرایندهای ششگانه در حفاظت وظیفه خطیر انتقال پیام را
بیشتر از عناصر دیگر بر عهده میگیرد .بنابراین ابتدا از همه باید نظریه فرایند ارتباطی یاکوبسن را بشناسیم .به اعتقاد یاکوبسن
هرگونه ارتباط کالمی از یک «پیام»( )Messageتشکیلشده است که از سوی «فرستنده»( )Senderیا گوینده به مخاطب یا
«گیرنده»( )Receiverمنتقل میشود .هر ارتباط موفّق باید سه عنصر دیگر را همراه داشته باشد« .زمینه» یا
«مدلولی»( )Context,Settingکه مخاطب بتواند آن را بهروشنی درک کند« .کد»( )Codeیا مجموعهای از رمزگان و عالئم که
گوینده و مخاطب آن را بشناسند و سرانجام به «تماس»( )Contactنیاز است؛ یعنی مجرایی جسمی و پیوندی روانی بین گوینده و
مخاطب که امکان برقراری ارتباط را میسّر سازد (یاکوبسن60-66:5302،؛ احمدی.)01-00:5366،

 -2پیشینه نظری تحقیق
پژوهشهای گوناگونی با موضوع حفاظت معماری صورت پذیرفته است اما پژوهشی که به تحلیل نقشهای ارتباطی در
حفاظت بپردازد ،تابهحال صورت نگرفته است و اثر مستقلی در این مورد وجود ندارد ازاینرو وجود چنین تحقیقی و پژوهشی الزم به
نظر میرسید .مطالعات انجامشده در ایران در این حوزه شامل دو بخش میباشد بخش اول که شامل بررسی ادبیات میباشد و
بخش دوم که به حوزه معماری تعلق دارد .آثاری که به بررسی ادبیات میپردازند شامل :نقشهای ششگانه زبانی در ادبیات تعلیمی
با تکیهبر یکی از قصاید سنایی (فیضی)5329،؛ بررسی ساختار ادب غنایی از دیدگاه زبانشناسی با تکیه بر نظریه «نقشهای زبانی
یاکوبسن»( .ایران زاده)5324،؛ یاکوبسن ،وجودی حاضر و غایب (حق شناس)5301،؛ بررسی نظریه ارتباط کالمی یاکوبسن درعلم
معانی (جهاد)5306،؛ تحلیل واژانه بر مبنای الگوی ارتباطی یاکوبسن (احمدی)5326،؛ الگوی ساختاری -ارتباطی حکایتهای حدیقه
(میرزایی)5326،؛ تحلیل رویکرد تعلیمی ابوسعید ابوالخیر بر مبنای نظریه ارتباطات کالمی یاکوبسن (امری)5329،؛ عوامل موثر در
ایجاد نقش ترغیبی با درقصاید ناصرخسرو (صراحتی جویباری .)5321،یکی ازمحدود مقاالتی معماری که درآن به شمای ارتباطی
یاکوبسن درمعماری پرداخته مقاله "عوامل موثر برارتباط و نشانهشناسی درمعماری" نوشته مسعود وفایی میباشد.

 -3روش شناسی تحقیق
ساختار محتوایی این تحقیق با توجه به موضوع مورد مطالعه ،ساختاری کیفی میباشد و رویه مورد استفاده در آن ،بررسی
پیشینه مطالعات پیرامون این مبحث و مبانی نظری مرتبط با موضوع بود که به صورت دادهها و نظریه های مورد نیاز ،به روش
کتابخانه ای گردآوری شد .با توجه به هدف این پژوهش که تبیین مفهوم و جایگاه شمای ارتباطی یاکوبسن در حفاظت معماری
میباشد ،ابتدا سابقه داللت های معمارانه پیام ها مورد مطالعه قرار گرفت و در ادامه به تدقیق و تحدید حوزه پیام بر اساس ارتباط
در حفاظت پرداخته شد .این مقاله با استفاده از نشانهشناسی ،بعنوان روش تحقیق ،سعی در بررسی فرآیند داللت های ارتباطی پیام
بر پیکره مطالعاتی خود دارد .برای این منظور ،از شش مجرای ارتباطی پیام استفاده شده است.

 -4نظرية ارتباطی ياكوبسن
رومن یاکوبسن ،زبان شناس روسی تبار ،در عرصه ی زبانشناسی و ادبیات انتقادی نظریه ی فراوانی دارد .نظریه ی «ارتباط»
او از جمله منسجم ترین طرح های ارتباطی است .با توجه به تنوع نظریه ها و دیدگاهها برای ورود به تحلیل موضوع بایـد از یـک
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 -5ارتباط
ارتباط از موضوعات موردتوجه زبان شناسی و رشتههای گوناگون علوم انسانی و اجتماعی است و تعاریف متعددی برای آن
ارائه شده است .شاید ارسطو فیلسوف یونانی ،نخستین کسی باشد که دربارة ارتباط سخن گفته است .او در کتاب ریطوریقا در این
مورد میگوید« :ارتباط عبارت است از جستجو برای دست یافتن به کلیّة وسایل و امکانات موجود ،برای ترغیب و اقناع دیگران»
(محسنیان راد .)43 :5300،بسیاری از تعاریفی که برای ارتباط بیان شده تا حدودی تحت تأثیر نظریة ارسطو است که بر تأثیرگذاری
تأکید کرده است .به عنوان نمونه ،کلود شنن در کتاب نظریههای ریاضی ارتباط مینویسد« :ارتباط عبارت است از تمام روشهایی
که از طریق آن ممکن است ،ذهنی برای ذهن دیگر تأثیر بگذارد؛ این عمل نه تنها با نوشته یا صحبت کردن؛ بلکه حتی با
موسیقی ،هنرهای تصویری ،تئاتر ،باله و عمالً تمام رفتارهای انسانی عملی است» (همان)44 ،؛ بنابراین ،ابزارهای ارتباط بسیار
گوناگوناند .آدمیان نه تنها به وسیلة نظام زبان و ابزارهای اساسی آن؛ یعنی گفتار و نوشتار ،بلکه به یاری اشارات اندام بدن ،نظام
پوشاک ،نظام خوراک ،نظام نشانه های فرهنگی -از سیماچههای «اقوام ابتدایی» تا نظام نقاشی تجریدی معاصر -با یکدیگر ارتباط
برقرار میکنند (احمدی .)59 :5366،در سال  5206رومن یاکوبسن الگویی از ارتباط گفتاری بینافردی ارایه کرد که از الگوی
ارتباطی اصلی فراتر رفت و بر اهمیت رمزگان و بافتهای اجتماعی درگیر صحه گذاشت .یاکوبسن ذکر میکند که اثربخشی یک
ارتباط گفتاری ،وابسته به استفاده از یک رمز مشترک توسط افراد سهیم در این ارتباط است( .چندلر)5306،
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دیـدگاه قابل اطمینان و بدون خدشه استفاده کرد .نظریـة ارتبـاط رومـن یاکوبـسن هنگامی که نقشهای زبان و روند ایجاد ارتبـاط
را تحلیل میکند ،میتواند برای تحلیل بهترین گزینه باشد .او معتقد است فرستنده پیامی را برای گیرنده می فرستد .این پیام برای
انکه موثر باشد ،باید به زمینه یا مصداقی ارجاع دهد و گیرنده بتواند آن را دریابد .همچنین به رمزی نیاز دارد که تا حدی بین گیرنده
و فرستنده یا به عبارت دیگر بین رمز گذار و رمز گردان مشترک باشد؛ و سرانجام به تماس نیاز است یعنی مجرای فیزیکی و
پیوندی روانشناختی میان فرستنده و گیرنده و پیام که به هر دو امکان می دهد ارتباط کالمی برقرار کنند و آن را ادامه دهند.
(یاکوبسن )14 :5206 ،منظور یاکوبسن از رمز ،نظامی از هنجارها و قواعد زبانی است که اثر بر اساس آن شکل میگیردو درک
خواننده از اثر از طریق آشنایی با این قواعد و نشانه های زبانی مشترک صورت میگیرد .پیام نیز در این الگوی ارتباطی فقط معنا
نیست ،بلکه صورت زبانی اثر ادبی است .ناگفته نماند که «پیام» به تنهایی نمیتواند معنی کنش را تفهیم کند .بخش زیادی از
ماحصل ارتباط به سایر عوامل ارتباطی بر می گردد .یاکوبسن شـش عنـصرتشکیل دهنده فرایند ارتباط یعنی« :گوینده ،مخاطب،
مجرای ارتباطی ،رمز ،پیام و موضوع» را تعیین کنندة نقشهای زبان مـیدانـد .ایـن شـش جـزء فراینـد ارتبـاط ،تعیـین کننـدة
کارکردهای ششگانه ای برای زبان است .در کارکرد عاطفی ،جهتگیـری پیـام بـه سـوی گوینده است .درکارکرد کنشی ،جهتگیری
به سوی مخاطب است .در کارکرد ارجـاعی ،جهتگیری پیام به سوی موضوع و زمینة پیام در درکارکرد فرازبانی جهتگیـری بـه
سـوی رمز و در کارکرد همدلی ،جهتگیری به سوی ایجاد تماس و سرانجام در کـارکرد ادبـی ،جهتگیری پیام به سوی خود پیام
است .از میان این عناصر ،پیام ،فرستنده و گیرنده مورد نظر اغلب نظریه پردازان قرار گرفته است؛ مثال رمانتیکها به نویسنده،
پدیدارشناسـان بـه خواننده و فرمالیستها به خود اثر توجه ویژه ای دارند.

ارجاعی1

اگر جهت گیری «پیام» به طرف «زمینه» باشد ،کار کرد «ارجاعی»« ،صریح» یا «ادراکی» دارد .زمینه یا بافت چیزی شبیه به
مصداق است؛ «وضعیتی که گفته دربارة آن است»(اسکولز .)12:5362،کارکردارجاعی شالودة هر نوع ارتباطی است و روابط میان
پیام وموضوعی را که پیام به آن ارجاع می دهد ،مشخص میکند و هدف اساسی آن «فرمول بندی اطالعات حقیقی ،عینی ،قابل
مشاهده و اثبات پذیر در بابِ مرجعِ پیام است» (گیرو .)96:5306،در بیشتر پیامهایی که به بافت زبانی و برون متنی اشاره دارند،
نقش ارجاعی غالب است .در این کارکرد زبانی عامل «موضوع» بر دگر عوامل ارتباط زبانی برتری دارد .وقتی از موضوعی قابل
درک سخن می گوییم و قصدمان انتقال مفاهیم خاصی به مخاطب است ،با نقش ارجاعی زبان مواجهیم؛ به این معنا که همه ی
عناصر و اجزای یک جمله در جهت تبیین و توضیح موضوع مورد بحث ،ترکیب می شوند؛ و شنونده را به موضوع اصلی ارجاع
میدهند .در این نقش ،زبان به واسطه ی گوینده برای انتقال گزاره هایی درباره ی جهان به شنونده به کار می رود( .صادقی،
 .)522 :5302یاکوبسن معتقد است که پیام برای اثربخشی نیاز به یک بافت دارد .این کارکرد روابط میان پیام و موضوعی که پیام
به آن ارجاع می دهد را مشخص میکند (گیرو .)5329،امبرتواکو معتقد است ارجاع در معماری لزوماً فیزیکی نیست .کارکرد اساسی
نقش ارجاعی ،جلوگیری از بروز هرگونه درهم آمیزی نشانه و شی و ممانعت از در آمیختن پیام و پیام رمزپردازی شده است( .گیرو،
1 - Referential function
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 .)96 :5329به اعتقاد اکو توصیف ما بر نشانه مبتنی است بر معنای رمزگذاری شده که در یک موقعیت فرهنگی مشخصی به یک
حامل نشانه نسبت داده شده است .در واقع اشاره به «زمینه فرهنگی اجتماعی» ازدیدگاه امبرتو اکو جایگزین اشاره به «موضوع»
یاکوبسن میشود .اینکه پیام به چه موضوعی جهت گیری مینماید مبتنی بر قراردادهای فرهنگی و میراث فکری هر گروه و دوره
تاریخی است که با جهان بینیها و ایدئولوژیهای همسوی خود تعیین می شوند .اکو معتقد است که با گذر از گروه انسانی به گروه
دیگر ،با توجه به زمینه فرهنگی اجتماعی و گذر ما ممکن است نشانه دچار زوال ،بازیابی و جایگزینی های گوناگونی شود.
(وفایی)5326،
در حفاظت معماری ارجاع بصورت برون متنی پیام میباشد یعنی ارجاع مستقیم به حقیقت دارد .درحفاظت بانقش حفظ پیام
سعی در ارجاع صحیح ودقیق میباشد این ارجاع به زمینه معموال تاریخی است .پیام مستتر درمتن معماری با ارجاع به زمینه
تاریخی قابل فهم است وحفاظت سعی میکند با بیطرفی ،معنای متن را دگرگون نکند وراه درک نشانه های تاریخی را بازنگه دارد.
درتاکید قراردادن برروی زمینه تاریخی – فرهنگی پیام معماری ،معموال مرمتگر هدف صریح وروشن دارد واین خصیصه این
متدولوژی قابل فهم بودن وبرگشت به عقبه قابل پیگیری میباشد .مخاطب در این جهت گیری معموال با ارجاع به بستر شکل
گیری معماری ،حفاظت را می فهمد وزمینه بعنوان نقشه راهنما دردست مخاطب ،راهنمای پیدا کردن گنج پیام است .حداقل دخالت
بعنوان یکی از اصول پایه ای حفاظت مدرن دقیقا در راستای حفظ مجرای ارجاعی پیام میباشد تاراه خوانش با مرمت بسته نشود
وارجاع اثر تاریخی با دخالت مخدوش نگردد .مرمت مدرن با صریح بودن بخش مرمتی از بخش غیرمرمتی وادراک بصری محدوده
مرمتی وفاداری خود را به پیام اصلی ،نشان میدهد ومی کوشد تاباکمک رجوع به زمینه تاریخی-فرهنگی ازآدرس غلط دادن به
مخاطب پرهیز نماید .حفظ اصالت یکی از اهداف ارجاع پیام به سمت زمینه میباشد چون هرچه اثر اصیل تر وبکرتر باشد پیام
اصلی درترکیب با زمان دست نخورده تروروشن تر است .توانبخشی واستحکام بخشی وبازپیرایی نشانه های تاریخی بعنوان نمونه
هایی ازخروجی های این نوع حفاظت بوده که با تأکید برارجاع تاریخی بوجود می آید .مرمت تکمیلی با استفاده از مدارک تاریخی
نیز از روشهای حفاظتی در جهت شبیه سازی تاریخی بوده هرچند تمام وجوه وساختمایه های آن دربرگشت تاریخی به مخاطب
کمک نمیکنند.
جدول  -1کارکرد ارجاعی (ماخذ :نگارنده)
کارکرد ارجاعی
حفاظت
معماری
کالم
عامل :زمینه تاریخی معماری
عامل :زمینه فرهنگی اجتماعی
عامل :موضوع
هدف :درک و تعریف درست ماهیت هدف :نشان دادن فرم ومحتوا اصیل را با ارجاع
هدف :نشان داد موضوع ،محتوا و مضمون
تاریخی
نشانه از طریق زمینه
پیام
عامل نقش ارجاعی در حفاظت معماری زمینه تاریخی بنا میباشد تا دخالت ،حداقل فعالیت را درتخطه اصالت داشته باشد و مخاطب با ارجاع
تاریخی به پیام ودیعه نهاده شده دراثر برسد.

 -2-5كاركرد

عاطفی2

اگرجهت گیری پیام به سوی گوینده باشد« ،نقش عاطفی» نامیده میشود .این نقش زبان ،تاثیری از احساس خاص گوینده را
به وجود می آورد ،خواه آن احساس را داشته باشد ،خواه وانمود کند که چنین احساسی را دارد .نگرش گوینده دربارة آن چه بیان
میکند در کارکرد «عاطفی» یا کارکردی که «زبان حال» گوینده است ،تجلّی مییابد( .یاکوبسون .)60:5302،این کارکرد روابط
میان «پیام» و «فرستنده» را رقم می زند .هنگامی که ما ارتباط برقرار میکنیم ،اندیشههایی را درباة ماهیت مرجعِ پیام بیان
میکنیم که مربوط به کارکرد ارجاعی است؛ اما در عین حال میتوانیم نگرش خود را نسبت به موضوع هم ابراز کنیم و بگوییم که
آن پدیده به نظر ما خوب یا بد ،زشت یا زیبا ،مطلوب یا منفور است« .ولی نباید تجلی خود انگیختة احساسات ،شخصیت ،خاستگاه
اجتماعی و غیره را با استفادهای که میتوان به منظور ارتباط از آن ها کرد ،یکسان قلمداد کنیم» (گیرو  .)96-95:5306نویسنده در
واژانه (شمای ارتباطی) با دیگری به هم آنی میرسد و دنیای اطراف را در چیدمان به خصوصی به تصویر می کشد ،این تصویر
حامل معنا و داللت است؛ و می بایست بیانگر اندیشه ای و گفتمانی باشد؛ لذا به جز در مواردی ما کمتر شاهد جهت گیری پیام به
سمت گوینده هستیم .اگر احساس و عاطفهای در واژانه (شمای ارتباطی) منتقل میشود حاصل فراروی از من خصوصی و پرداختن
به من های اجتماعی و انسانی است .در واقع در واژانه سوبژکتیویته درمرکز پیام نیست بلکه از فردیت خود فراروی میکند و
عواطف انسانی را در قالب تصویر به نمایش می گذارد( .احمدی .)5326،یاکوبسن معتقد است این کارکرد روابط میان پیام و
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جدول  -2کارکرد عاطفی (ماخذ :نگارنده)
کارکردعاطفی
حفاظت
معماری
کالم
عامل :معمار یا آثار (رمزگان) خلق شده دربسترزمانی-
عامل :رمزگان های معماری
عامل :فرستنده
مکانی توسط معمار یا معماران همدوره
هدف :بیوگرافی معمار ومقایسه تطبیقی بین اثر باآثار
هدف :نشان دادن نظر و احساس و دید
هدف :نشان دادن احساس خاص
دیگرموجد معرفتی درحفاظت میگردد که درجهت رفع
معمار نسبت به مسئله ای ویا نشان دادن
گوینده
نواحی کمبود میباشد
پاسخی منحصربفرد به پاسخی
عامل نقش عاطفی درمعماری شامل سه نوع رمزگان تکنیکی ،نحوی ومعنایی است .درحفاظت نقش عاطفی شامل کدهای تکنیکی ،نحوی و
معنایی معماری و شخص معمار میباشد.
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فرستنده را رقم می زند عامل نقش عاطفی در زبان فرستنده است .در معماری نمیتوان تنها معمار را به عنوان فرستنده در نظر
گرفت ،معمار به واسطه رمزگان های معماری اطالعاتی در مورد رویکرد خود به مخاطب میدهد .این رمزگا های بسیار پیچیده،
وابسته به زمانه و موقت اند( .اکو)966:5320،؛ به عبارت دیگر بعد از معمار ،بنا به عنوان فرستنده و از طریق رمزگان های معماری
اطالعاتی در مورد خود به مخاطب میدهد؛ مثال فرم عناصری از مسجد موقت و وابسته به زمان میباشد و حاکی از رمزگان آن
است .هنگامی که ما به وسیله زبان یا به هر شیوه داللتی دیگر ،ارتباط برقرار میکنیم ،اندیشه هایی را در باب ماهیت مرجع پیام
بیان میکنیم (گیرو.)96:5329،
درحفاظت معماری هنگامی که تأکید برروی فرستنده پیام (معمار سازنده) قرار گیرد ،نگاه به فرستنده ارجاعی میگردد بدین
گونه که دربعضی مرمت ها بدلیل فقدان اطالعات معماری به شخص سازنده برگشت داده میشود وبا رویکرد مطالعات تطبیقی
درآثار پدیدآمده فرستنده به مرمت پرداخته میشود .در این وادی شخص معمار درابتدا وآثار خلق شده معمار درمحله بعد بعنوان منبع
فرستنده بوده وبا نگاه بینا متنی بین خالق ومخلوق به کدهای معماری دست پیدا خواهیم کرد که مشعل مرمتگر درحفاظت خواهد
بود .در این تأکید گذاری برروی فرستنده ،حفاظت به سوی مرمت تطبیقی پیش خواهد رفت ونگاه حفاظت ارجاعی-تاریخی خواهد
بود .بیوگرافی خالق وکرونولوژی بنا در این حفاظت برجسته میشود وحفاظتگر دروادی مطالعات تطبیقی بین معمار واتر وبین اثرباآثار
دیگر درحال پرسه زدن میباشد .بادرنظرگرفتن اینکه معماری پروسه است از دنیای ذهن به دنیای عینیت ،درتاکیدگذاری روی
معمارسازنده پیام کارکردی هنری-احساسی پیدا میکند .در حفاظت که حرکت ازدنیای عینیت به ذهنیت است نقش فرستنده پیام
(سازنده) در این پروسه پررنگ میشود و شناخت شناسی که از فرستنده شروع گردد با توجه به ترکیبی بودن پیام های آن اعم از
ضمنی –صریح یا احساسی -منطقی بیشتر به سمت و سوی پیام های عاطفی پیدا میکند .این دوگانگی پیام فرستنده همیشه
درجهت تکمیل یکدیگر بوده ومسیرشناخت راهموار مینماید.

كاركردكنشی1

این کارکرد -که کنایی ،کوششی و ترغیبی نیز ترجمه شده است -روابط میان «پیام» و «گیرنده» را مشخص میکند .هدف
چنین پیام هایی آگاه کردن مخاطب به موقعیت زندگیاش و ایجاد واکنش هایی در او است .این کارکرد «عقل گیرنده یا احساس او
را آماجِ خود قرار می دهد» (گیرو .)95:5306،کارکرد کنشی «بارزترین تجلّی خود را در دستور زبان بصورت ندایی و وجه امری
مییابد» (یاکوبسن .)62:5302،هنگامی که جهت گیری پیام به سمت مخاطب باشد ،نقش ترغیبی زبان غالب است .جمالت امری،
ندایی و دعایی بارزترین نمود این کارکرد محسوب می شوند .در کنار این همچنین بسیاری از جمالت خبری که به قصد ترغیب
بیان می شوند؛ نقش ترغیبی دارند هنگامی که هدف از کالم جلب مشارکت گیرنده (مخاطب یا خواننده) یا بر انگیختن وی باشد،
نقش انگیزشی یا ترغیبی زبان تحقق می یابد .این کارکرد زبان در تبلیغات نقش مهمی دارد( .گیرو .)95 :5306 ،فرستنده پیامی را
برای گیرنده می فرستد زیرا هدف هرگونه ارتباطی ایجاد واکنش نزد گیرنده است( .گیرو )5329،هدف برقراری ارتباط در معماری،
کارکرد آن است که به نحوی به مخاطب تأکید میگردد حامل کارکرد یا معنای صریح به وسیله حامل نشانه در نزد مخاطب مورد
تأکید قرار میگیرد .در معماری نقش ترغیبی به رابطه بین عنصر معماری و کاربرد آن می پردازد .در واقع فرم معماری بر اساس
انتظارات مرسوم ،به آن کارکرد داللت میکند و وقتی آن انتظارات و عادت ها برآورده نشود ،به شی کارکرد دیگری تحمیل میشود.
شاید یک معمار بتواند خانه ای بسازد که با هیچ رمز معماری موجود همخوانی نداشته باشدو شاید این خانه شکلی دلخواه
وکارکردی ازسکونت میسر سازد ،اما پرواضح است که من نخواهم توانست همانگونه که مدنظر بوده درآن سکونت کنم مگر اینکه
دستورالعمل هایی برای نحوه سکونت در ساختمان تعبیه شده باشد یا من خانه را بهمثابه بافتی از نشانه ها که به رمز آشنایی داللت
1 - Conative function
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میکنند تعبیر کنم( .اکو )906،5320،در نتیجه رابطه میان پیام و مخاطب در معماری «کاربردی بودن کارکرد» میباشد و درصورتی
که عنصری یا فرمی جدید خلق شود دو حالیت دارد:
 -5نمیتوان آنگونه که مدنظربوده ازآن استفاده کرد .مخاطب آنرا بهمثابه نشانه هایی که به رمز ،آشنایی داللت دارند تعبیر
میکند وکارکرد آنرا تغییر میدهد.
 -9دستورالعمل هایی برای نحوه استفاده از آن تعبیه شده باشد در غیر این صورت کارکرد فرم جدید ناشناخته خواهد ماند.
رابطه بین مخاطب وحفاظت با توجه به عدم کاربردی بودن بعضی آثار تاریخی وداشتن نقش آموزشی وموزه ای ،نمیتوان آنرا
صرفا به کاربری محدود نمود .آثارتاریخی شامل کدها ورمزگان های متنوعی هستند که نمیتوان آنها را بخاطر کاربری
تغییردادوباید نقش ترغیبی-کنایی نشانهشناسی پیام را درکاربرد درست عناصرمعماری ،چیدمان فضایی ،فرم وهندسه درک کرد.
کارکردصحیح عناصرتاریخی درحفاظت منجر به آموزش مخاطب میگرددونقش کنشی پیام محقق میگردد .ولی اگر درحفاظت
معماری ،صرفا مخاطب و بازدیدکننده موردتوجه قرار گیرد ،مرمت به سمت هرنوع کاربری وتوریسم پیش خواهد رفت .نگاه صرف
به بهره وری مخاطب وکاربرد عناصرمعماری وآرایش فضاها درخدمت احیاء اقتصادی (بهمثابه بوم گردی درایران) منجر به مرمت
بازاری می گردد .درحفاظت معماری با توجه به حکمی بودن کارکرد ما شاهدترکیبی از پیام های منطقی واحساسی هستیم واگر پیام
برشالوده مخاطب بنا شود بنابراین پیام احساسی الهام بخش کارخواهد بود .ایجادکنش وحرکت درمخاطب یا بازدیدکننده اگرهدف
قرار گیرد ،حفاظت را درراهی بی ثبات بخاطر تغییرجامعه بهره ور قرار میدهد .حفاظت بایدبیطرفانه فارغ ازهرگونه قصد وغرضی
درجهت نمایش اثرتاریخی باشد تا امانتداردرست پیام اثر باشد.
جدول  -3کارکرد کنشی (ماخذ :نگارنده)
کارکرد کنشی (ترغیبی)
حفاظت
معماری
کالم
عامل :بازدید کنندگان وکاربرداثر تاریخی
عامل :کارکرد صریح
عامل :گیرنده
هدف :تأکید به مخاطب وتحت
هدف :بهره وری ولذت صرف مخاطب
هدف :تأکید به مخاطب
تاثیرقرار دادن آن
عامل نقش ترغیبی درمعماری کارکرد صریح بنا میباشد که درفرم وهندسه بنا وعناصرمعماری وروابط فضاها قابل بررسی هستند.
درحفاظت معماری نقش ترغیبی ،کاربردصحیح اثرتاریخی میباشد ونقش توریسم درکارکرد آن بسیار تاثیرگذار است.
1

 -4-5کارکرد فرا زبانی
هرگاه گوینده یا مخاطب یا هر دو احساس کنند ،الزم است از مشترک بودن رمزی که استفاده میکنند ،مطمئن شوند؛ جهت
گیری پیام به سوی رمز است و کارکرد فرازبانی دارد .در چنین شرایطی زبان برای صحبت کردن دربارة خود زبان به کار میرود و
واژگان مورد استفاده شرح داده میشود .از نقش فرازبانی؛ بویژه در فرهنگهای توصیفی استفاده میشود .به اعتقاد یاکوبسن،
گوینده و مخاطب بر سر استفاده از رمز به توافق می رسندو جهت گیرنده ی پیام به سوی رمز است؛ که معموال در تمامی زبانها ،از
این نوع نقش به فراوانی استفاده میشود .سازه ی مرکزی این نقش ،رمز است :برای زبان نه بهمثابه ی وسیله بلکه به عنوان پایان
و هدف مطالع است (صادقی .)966 :5302 ،به نظر می رسد ،رمزی که یاکوبسن به آن اشاره میکند ،رمز در حوزه های گوناگون
زبانی و ادبی است که مهمترین آن در حوزه ی ادبیات به ویژه در حوزه ی بالغت است؛ و مهمترین آنها عبارتند از :رمز ،نماد و
استعاره ،گاهی خود شاعر رمزگشایی میکند و با انواع تشبه به تشریح مباحث مورد نظر خود می پرردازد .تعبیر فرازبانی ،در این نوع
نقش به سبب آن است که مخاطب آن افراد خاصی است؛ یعنی در حالت عادی و متعارف ،کارکرد زبان برای تمامی اهل زبان است
اما در نقش فرازبانی ،مخاطب مشخص و محدود است .در برخی از واژانه ها (شمای ارتباطی) که از نماد و استعاره و رمز استفاده
میشود ،نقش فرازبانی برجسته تر است؛ و نویسنده در قالب معنای دور کلمات سعی در بیان و انتقال معنا و مفهومی خاص دارد .در
این نوع واژانه ها (شماهای ارتباطی) باید به سراع معنای دور و استعاری و رمزی کلمات رفت و از آنها رمز گشایی کرد لذا در برخی
از واژانه ها نویسنده رمزی را در البه الی کلمات قرار می دهد و مخاطب خاص با توانش ادبی باال این رمز ها را می گشاید و از
متن به سبب رمزهای موجود در آن لذت می برد( .احمدی .)5326،معماری تنها مبتنی بر رمزگان های ملموس که معمار کارش را
با آن آغازمیکند نیست بلکه باید رمزگان بیرون دیگری را هم لحاظ کرد و تنها با رجوع به این رمزگان بیرونی است که کاربران
معانی پیام معماری جدید را تشخیص میدهند (اکو)926:5320،؛ بنابراین درعمل معمار پیوسته مجبور است چیزی باشد به جز
معمار .بارهاوبارهاباید باالجبار تبدیل شود به یک جامعه شناس ،روانشناس ،مردم شناس ،نشانه شناس و غیره .معمار مجبور است
فرمی بیابد که بر نظامهایی که به آنها کنترلی ندارد شکل بخشند .او مجبور است زبانی را بیان کند که باید همیشه گویای چیزی
1- Mentalinguistic function
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بیرون از آن باشد( .اکو .)365:5320،تأکید نهادن برروی رمزگان معنایی درحفاظت منجربه مرمت مفهومی میگردد .درمرمت
مفهومی برای درک پیام ودیعه نهاده شده دراثر با نگاه فرازبانی به تقویت پیام کمک مینماید .مرمت گر در این شمای ارتباطی نقش
روشنگر فرهنگ پیدا میکندومی کوشد با مطالعات فرهنگی ،مفهوم حفاظت رادرقالب فرازبانی ارایه دهد .حفاظتگر باید زبان بیان
کدهای اثرتاریخی را حفظ کند واین مرمت تاحد ممکن ساده وبی آالیش باشد وازهندسه پیچیده درجهت ارایه حفاظت مفهومی
پرهیز کند .در حفاظت مفهومی در ابتدا درجهت تثبیت معناهای اثرتاریخی بوده ودرگام بعد تولید معناهایی درامتداد اشاعه پیام
اصلی اثر میباشد .در این مرمت ،حفاظتگر معناهایی که بواسطه بعد تاریخی برای انسان امروزی ناشناخته میباشد رابازتولید
وصیقلی میکند .در این نوع مرمت نه فقط وسیله حفاظت بلکه موضوع وهدف پژوهش قرار میگیرد ونقش آموزشی-تعلیمی آن
برجسته تر میگردد .دامنه جامعه مخاطبان این نو ع مرمت کاهش پیدا میکند ومیزان کیفیت وابسته به چونی وچندی ارایه مفهوم
است .استعاره وکنایه در این مرمت نقش قوی دارد ومخاطب محدود این نوع حفاظت با توانایی به پرده دری این رمزگان می پردازد
وسطح لذت را ارتقاء می بخشد .دامنه حفاظت مفهومی بسیارگسترده میباشد ولی مفاهیمی چون حداقل دخالت ،سادگی ،برگشت
پذیری به عنوان ترمز خیال پردازی های مرمت مفهومی عمل میکند.
جدول  -4کارکرد فرازبانی (ماخذ :نگارنده)

 -5-5كاركرد

شعری2

وقتی ارتباط کالمی صرفاً به سوی پیام میل کند؛ یعنی وقتی پیام به خودی خود کانون توجه قرار میگیرد؛ آن موقع است که
زبان کارکرد شعری یا ادبی می یابد یاکوبسن نقش زیبایی آفرینی شعریا بطورکلّی هنررا «کارکرد مسلط و تعیین کنندة آن»
میداند( .یاکوبسن )06:5302،نمونه برجسته ی کارکرد زیباشناختی آن در آثار هنری دیده میشود .جایی که مرجع پیام ،خود پیام
است و این پیام دیگر ابزار ارتباط نیست ،بلکه موضوع آن است( .گیرو )99 :5263 ،ایجاد زیبایی در کالم ،نقش مهم و حائز اهمیتی
در زبان به شمار می آید .گوینده برای تاثیر بیشتر در کالم خود به آراستن کالم خود می پردازد؛ و از این نقش مدد جسته و از زبان
به عنوان یک اصل زیبایی آفرین استفاده میکند( .باقری .)561:5363 ،این نقش با استفاده از الگوهای آوایی ،آرایه های بدیع و
بیان برجسته ی زیبایی شناسی زبان می افزاید؛ و توجه خواننده را به خود اثر جلب میکند .الگوهای اوایی و بیانی عملکرد شاعرانه
ی زبان ،رابطه ی معمول میان نشانه و مصداق را به هم می زند و برخالف زبان ارتباطی که در آن مصداق ارزش دارد ،در این
عملکرد زبانی ،نشانه به عنوان موضوعی استقالل می یابد که به خودی خود دارای ارزش است( .طالبیان و حسینی سروری:5306 ،
 )556کارکرد ادبی زبان در واقع «نقطه» پیوند زبان شناسی و ادبیات به شمار میرود( .احمدی .)5326،معنا یا ارزش اولیه هر عنصر
کارکرد اولیه آن است که همان معنای صریح میباشد .در حالتی که ممکن است کارکرد مهم ترین چیزی نباشد که پیام ارائه
میکند .برای مثال وقیی به سر در یک مسجد نگاه میکنیم ،توجه به معنای سر در جلب میشود که هرچند مبتنی بر کارکرد است
اما کارکرد صریح یعنی سر در به منزله ورود در حاشیه قرارگرفته شده است .کادربندی و عظمت سر در به عنوان معنای ضمنی
موردتوجه قرارمیگیرد .به همین ترتیب میتوان عناصری کاذب خلق کرد که کارکرد صریحی ندارند و فقط میتوانند کارکرد زیبایی
شناختی داشته باشند( .وفایی .)5326،پنجره ها میتوانند با شکل ،تعداد و نحوه استقرار خود در نمای ساختمان عالوه بر کارکرد به
مفهوم خاصی از سکونت و استفاده داللت کنند .آنها میتوانند به ایدئولوژی کلی که معمار را در ساخت بنا هدایت کرده است اشاره
ضمنی کنند( .اکو .)912:5320،درواقع هدف نقش ادبی در زبان تأکید و یا برجسته سازی بخشی از موضوع است که در معماری این
امر به واسطه کارکرد نمادین عناصر معماری تحقق مییابد.
توجه صرف به پیام معماری ،حفاظت را به سوی برجسته سازی مرمت پیش میبرد یعنی مرمتگر شیوه بیان عملی رابه گونه ای
بکار میگیرد که مخاطب را به سمت خود به زیرسایه القاء پیام حفاظت ،بکشاند .کارکرد پوئتیک پیام با برجسته سازی عناصر
کالبدی ملموس ،دوگانگی نشانه ها را عمق می بخشد .تقویت نگاه سمبولیستی به حفاظت عناصرشاخص ونمایه نمودن المانهای
- Poetic function
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کارکرد فرازبانی
حفاظت
معماری
کالم
عامل :کدهای معنایی
عامل :رمزگان فرا معماری
عامل :رمزگان
هدف :تثبیت و تولید معنی درجهت
هدف :تعیین وتولید معنی
هدف :جهت گیری پیام به سوی رمز
شناخت اثرتاریخی
عامل نقش فرازبانی درمعماری رمزگان فرا معماری میباشد که شامل رمزگان های زبان های دیگر است .درحفاظت معماری عامل کدهای
معنایی جدید وقدیم میباشد که ازسویی حفظ وتثبیت وازسویی تولید وبازتولید میشود.
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نمادین در جریان مرمت نیز از خروجی های رویکرد پیام به سوی پیام میباشد .هرچند درزبان برای برجسته سازی از هنجارگریزی
وقاعده افزایی (طغیانی )05 :5326 ،استفاده می کنند ولی درحفاظت برجسته نمایی بصورت تکنیکال میباشد وباتغییر درنحوه بیان
معماری اثر نمایش می یابد .حفاظت در این وادی بسیار بسمت مفاهیم زیبایی شناسانه نزدیک میشود وجنبه آفرینش هنری آن
مورد مداقه قرار میگیرد .برجستگی خصلت های هنری مرمت برای تأکید قرار دادن عمل مرمت معموال قرابت بیشتری با حفاظت
مینیمال دارد وکوشش در باز ارایه یک پیام ضمنی دارد .البته باید خاطر نشان نمود که نقش ادبی-شاعرانه پیام در حفاظت همیشه
محملی برای دیگر نقوش میباشد وهمراه دیگر نقش ها دیده میشود ولی نقش ادبی درآموزش حفاظت ازهمه پررنگتر است و در
جهت تاثیر حفاظت است.
جدول  -5کارکرد فرازبانی (ماخذ :نگارنده)
کارکرد ادبی
معماری
عامل :کارکرد نمادین
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کالم
عامل :پیام
هدف :آفرینش زیبایی وایجادلذت
هدف :تأکید یا برجسته سازی
هدف :تأکید برفرمی خاص یا پیامی خاص
درمخاطب والقای موثرپیام ،جهت گیری پیام
بخشی از موضوع
به سوی خودپیام
عامل نقش ادبی درمعماری کارکرد نمادین میباشد که درصورت درحاشیه قرارگرفتن معنای صریح وظهور معنی ضمنی تحقق می یابد.
درحفاظت نقش شاعری بواسطه عملکرد سمبولیستی ظهور می یابد .نقش آموزشی حفاظت در این شمای ارتباطی با برجسته سازی تقویت می
گردد که با عناصر بیانی معماری عرضه میشود.

 -6-5كاركرد

حفاظت
عامل :کارکرد سمبولیستی

همدلی1

هدف اصلی برخی از پیامها این است که ارتباط را برقرار کنند ،ادامه دهند یا آن را قطع کنند ،بعضی دیگر برای حصول
اطمینان از عملکرد مجرای ارتباط است .هرگاه جهتگیری پیام به سمت تماس (مجرای ارتباطی) معطوف شود ،کارکرد همدالنه
تحقق می یابد .به طور کلی باید گفت هدف از ایجاد ارتباط در این کارکرد برقراری ،تداوم یا قطع ارتباط است( .سلدون-6 :5369 ،
 )0شاعر معموال از طریق ارتباط همدالنه می خواهد افراد و مخاطبانی که همفکر و همدل او هستند ،پیدا کند؛ و با آنها همدلی
نماید .شکل گیری اتحاد و همدلی نیازمند توجه و تمرکز بر فضایل اخالقی و ارزش هایی است که شالوده ی نگرش انسان دوستانه
را بین افراد فراهم نمود؛ و آنان را برای روابطی صلح جویانه متعهد می گرداند( .محمدی )333 :5306 ،یکی از مهمترین راهکارهای
دستیابی به همدلی ،توجه به اوامر الهی و دستورات پیامبر است( .احمدی )5326،به اعتقادامبرتو اکو فرد به واسطه آموخته های
قبلی مدلی را در ذهن خود مطرح میکند و به وسیله آن ارتباط برقرار میکند .انسان اولیه درآغاز غاری می یابد برای سرپناه ،سپس
به کشف آن می پردازد این چنین ایده غار شکل میگیرد .وقتی باد و باران بیاید به او یادآوری میکند که آن غار گزینه ای است
برای در امان ماندن  ...همچنین این ایده او را قادر میسازد تا وقتی غار دیگری را هم دید مفهوم پناهگاه به ذهنش متبادرشود.
(اکو .)916:5320،ارتباط در معماری میتواند به دو صورت شکل بگیرد :ارتباط به صورت مستقیم :به محرک هایی که یاد می
گیریم به آنها پاسخ دهیم؛ مانند گنبد که به خاطر تکرار آن در کاربریهای مذهبی ،نوع خاصی از فعالیت در ذهن مان صورت
میگیرد و یا پله که درگذشته یاد گرفته ایم به خاطر فرم اش بهمثابه باال رفتن است .ارتباط غیرمستقیم :برخی ازمحرک ها چون
جزئی از محیط شده اند و کارکرد مصنوعات بشری را دارند به اثر ارتباطی آنها پاسخ می دهیم؛ مانند سقف که ساختمان را از آب
وهوای نامساعد محفوظ میکند و به اثر ارتباطی آن مثل آرامش پاسخ می دهیم.
درمقوله حفاظت بناهای تاریخی برقراری ارتباط بخاطر عمری که از پیام گذشته ومتروک شدن مجرای ارتباطی ،سخت است
ولی از سوی دیگر با توجه به اینکه یک معماری بر اساس نیازهای مشترک فرازمانی انسانی پدید آمده اند ،باعث ایجاد ارتباط
وهمدلی بینا زمانی میگردد .هم ذات پنداری با انسانهای گذشته که درپی رفع نیازی یک نوع از معماری را بوجود آورده اند سبب
خلق یا باززنده سازی مجاری ارتباطی می گردد ودرنهایت باعث حفاظت میشود .اگردرحفاظت تأکید برتماس وارتباط باشد مرمت به
سوی بازپیرایی فرم های تثبیت شده درخاطره مشترک بومی یک فرهنگ حرکت میکند .برگرداندن کاربری تاریخی اثر نیزدرقلمرو
کارکرد همدالنه تقویت میگردد .افزایش پتانسیل بوم نشانهشناسی درویکرد نشانهشناسی فرهنگی حفاظت را به سوی جامعه
شناسی بومی سوق میدهد .تاثیر جامعه اخالق مدار درکارکرد همدالنه حفاظت پررنگ میشود وحفاظت بگونه پراتیک هویتی
تشخص می یابد .حفظ رسانه معماری و نقش اتحادی آن درجهت خشوع دربرابر دستورات الهی مورد تأکید قرار میگیرد .ادراک
1- Phatic function
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تسهیل شده برای مخاطب وصمیمیت درنحوه برقرای برای بازدید کننده این جهت گیری حفاظت راشامل میشود .تأکید قرار دادن
برروی مقوله ارتباط درحفاظت ،مرمت را بسوی سادگی قابل فهم برای همه پیش میبرد بگونه ای که خوانایی بعنوان یکی از اصول
پایه ای حفاظت مورد پذیرش تمامی فرهنگهای بشری میباشد .حفاظت باجنبه همدلی پیام ،نقش خطیر حفاظت را بعنوان
گسترش روابط صلح جویانه و گفتگوی بین تمدنی را یادآور میشود.
جدول  -6کارکرد فرازبانی (ماخذ :نگارنده)

نتیجه گیری
میتوان کارکردهای کالمی را این گونه خالصه کرد :مرجعِ پیام در کارکردِ ارجاعی زمینة بحث؛ در کارکردِ کنشی ،گیرندة ِپیام
و در کارکردِ عاطفی ،فرستندة آن است .در کارکرد همدالنه مرجعِ پیام ،تماس و خودِ ارتباط است .مرجعِ پیامِ فرازبانی ،رمزگانِ مورد
استفاده ومرجع پیامِ شعری ،خودِ پیام است .با توجه به اینکه بناهای میراثی درگذرزمان ارتباط خود را ازدست داده اند پس میتوان
گفت در وادی نخست حفاظت برای برقراری ارتباط شکل میگیرد .این ارتباط با توجه به اینکه اثرتاریخی دچار تحوالت معنایی
شده ودیالوگ بین مخاطب واثر ازبین رفته ،اولین قدم درحفاظت میباشد .ارتقای سطح ارتباط از طریق تأکید نهادن برروی مسیر
ارتباطی راه را برای حفاظت هموار میکند .این تأکید گذاری بروی بناهایی که قدمت بیشتری دارند ،مهمتر میباشد وارتباط برقرار
کردن با اثر سختتر می گردد .پس ازبرقرای ارتباط بسته به نوع مرمت برروی یکی از جنبه های ارتباط تأکید میگرددونوع حفاظت
راکارکرد شمای ارتباطی مشخص میکند .هرچند دریک مرمت میتوان شاهد چند نوع کارکرد نیزبود ولی معموال یکی از محورهای
ارتباطی قویتر بوده وسردمدار دیگر شماهای ارتباطی میباشد .درحفاظت به لحاظ اینکه تاریخ ،مشخصه وفلسفه وجودی بناهای
میراثی میباشد بنابراین کارکرد ارجاعی ،مهمترین عملکرد ارتباط است ورویکرد پیام به سوی موضوع وزمینه اثر موجب خصلت
ارجاعی پیام میگردد .برگشت به زمینه شکل گیری اثر وبررسی موضوع دربستر پدیداری اثر موجد شناخت پیام اثر ودرنهایت
حفاظت دقیقتر میگردد .اصالت بعنوان شاخصه بناهای تاریخی درکارکرد ارجاعی نقش پررنگ بازی مینماید وهرچه بنا اصیل تر
ودست نخورده تر باشد ،برگشت به زمینه برای ادراک پیام اثر موفقتر وسهل تر است .ضمنا باید اشاره کرد که نگاه ارجاعی به زمینه
نیز ،اصالت راشکل می دهد .مرمت تاریخی-استنادی که بر اساس اسناد ومدارک تاریخی بوجود می آید تنها بر اساس این رویکرد
بوجود می آیدهرچند درمرمتهای دیگرنیز بکارگرفته میشود .کارکرد عاطفی پیام وبیان احساسات معمار درحفاظت نقش کمتری
دارند ولی بررسی بیوگرافی سازنده ومطالعات تطبیقی درآثار بوجود آورنده سازنده درحفاظت وشناخت اثر تاریخی تاثیر گذار است.
درمرمت بناهای تاریخی ،کارکرد عاطفی پیام درزیر سایه کارکرد ارجاعی قرار میگیرد واین کارکرد درقلمرو شناخت شناسی بنای
تاریخی میباشد .جریان عمده حفاظت درایران امروز بر اساس تأکید برمخاطب شکل گرفته وبراساس نقش توریسم ومخاطب
سازمان می یابد .گارکرد ترغیبی که با نگاه به مخاطب سعی در جلب توجه آن دارد ،متدولوژی مرمت بازاری را شکل می دهد .این
رویکرد بعنوان عملیاتی ترین حفاظت ،دربعضی مواقع بدون توجه به کارکرد های دیگر دست به اقدام میزند وراه رابرروی فهم
درست پیام حفاظت می بندد .نظریه احیاءاقتصادی ومشارکت اثرتاریخی در پویایی اقتصادی منجر به کارکرد کنشی ارتباط میگردد.
کارکرد فرازبانی معموال درقلمرو حفاظت دارای کمیت نمیباشد وبا تأکید قرار دادن برروی کدهای معنایی ،مرمت مفهومی را بوجود
می آورد .با توجه به اینکه در جریان عملیات حفاظت این اقدام به صورت خودکار به وقوع می پیوندد ولی درتاکید گذاری صرف
بررمزگان معنایی نوعی خاصی از مرمت را پیش میکشد که معموال مخاطبان خاص وشامل بناهای بخصوصی میباشد .حفاظت
مفهومی دردوران متاخر بیشتر موردتوجه جامعه آکادمیک حفاظت قرار گرفته وسطح باالتری از دانش حفاظت را ارایه می دهد.
کارکرد شعری باتاکید نهادن برروی خود پیام درحفاظت به سوی مرمت هنری پیش میرود .بادرنظرگرفتن اینکه مرمت مدرن نسبت
به مرمت سنتی (تعمیر ،بازسازی ،مرمت تکمیلی و )...دارای کارکردی شاعرانه تراست ولی درحفاظت هنری معموالبا بکارگیری
برجسته سازی باهدفی خاص و تأکید برمعنای حفاظت ،راه خودرا از دیگرمرمت ها جدا میکند .این نوع حفاظت بهمراه مرمت
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کارکردهمدلی
حفاظت
معماری
کالم
عامل :رسانه ارتباطی معماری
عامل :ابزار برقراری ارتباط
عامل :مجرای ارتباطی
هدف :برقرار کننده یا ادامه دهنده
هدف :ارتباط با بازدید کننده وسپس
هدف :ایجادارتباط ،اطمینان ازتداوم یا
ارتباط موجب اطمینان از تداوم یا قطع
گفتگوی بین نسلی ،خوانایی وسادگی درمرمت
قطع آن است .جلب توجه مخاطب
ارتباط
عامل نقش همدلی درمعماری ابزار برقراری ارتباط میباشد که به دوصورت مستقیم و غیرمستقیم ظاهر میشود.
برقراری ارتباط با مخاطب درراستای شناخت پیشینیان و دیالوگ بین نسلی از طریق بنای تاریخی درکارکرد همدلی پیام حفاظت دیده
میشود.
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مفهومی با بکارگیری مفهوم «حداقل دخالت» حفاظت مدرن را به سمت کم عملیاتی ترین مرمت پیش میبرند .درنهایت نقش
ارجاعی پیامودرزیرسایه آن نقش عاطفی از خصلت و ویژگی های برجسته در شمای ارتباطی است که توانسته ،مخاطب را به
حقیقت هایی بیرون از متن اثر میراثی ارجاع دهد .نقش همدالنه ،زمینه ساز وابتدای شمای ارتباطی ونقش کوششی –کنشی
پرطرفدارترین وعملیاتی ترین درشمای ارتباطی است .نقشهای فرازبانی وشعری با مظلومیت درانتهای شمای ارتباطی قرار میگیرد
ولی معنی ومفهوم حفاظت را بگونه امانت دارانه به نسل بعد تحویل میدهد.
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جدول  -7نفش های ششگانه شمای ارتباطی یاکوبسن درپیام حفاظت معماری (برگرفته ازگیرو)1332،
عوامل ارتباط گفتاری
نقشهای
شرح
هدف درحفاظت
درحفاظت
ارتباطی زبان
عامل نقش ارجاعی درحفاظت معماری زمینه
کارکرد
تاریخی بنا میباشد تا دخالت ،حداقل فعالیت را
نشان دادن فرم ومحتوا اصیل با ارجاع
زمینه (موضوع)
درتخطه اصالت داشته باشد ومخاطب با ارجاع
تاریخی
ارجاعی
تاریخی به پیام ودیعه نهاده شده دراثر برسد.
بیوگرافی معمار با اثرومقایسه تطبیقی بین
درحفاظت نقش عاطفی شامل کدهای تکنیکی،
کارکرد
اثر باآثار دیگرموجد معرفتی درحفاظت
نحوی ومعنایی معماری وشخص معمار میباشدکه
فرستنده (معمار)
میگردد که درجهت رفع نواحی کمبود
عاطفی
اطالعاتی درباره فرستنده را به ما می دهد.
میباشد
درحفاظت معماری نقش ترغیبی ،کاربردصحیح
کارکرد
اثرتاریخی میباشد ونقش توریسم وبازدید کننده
بهره وری و تأکید صرف بر مخاطب
گیرنده (مخاطب)
کنشی
درکارکرد آن بسیار تاثیرگذار است.
کارکرد
فر زبانی
کارکرد
شعری
کارکرد
همدلی

رمزگان (کدهای
معماری)

تثبیت و تولید معنی در جهت شناخت
اثرتاریخی

پیام

تأکید برفرمی خاص یا پیامی خاص

مجرای ارتباطی
(رسانه)

ارتباط با بازدید کننده وسپس گفتگوی بین
نسلی ،خوانایی وسادگی درمرمت

درحفاظت معماری عامل کدهای معنایی جدید
وقدیم میباشد که ازسویی حفظ وتثبیت وازسویی
تولید وبازتولید میشود.
نقش حفاظت در این شمای ارتباطی با برجسته
سازی تقویت می گردد که با عناصر بیانی معماری
عرضه میشود.
برقراری ارتباط با مخاطب درراستای شناخت
پیشینیان ودیالوگ بین نسلی از طریق بنای
تاریخی درکارکرد همدلی پیام حفاظت دیده میشود.
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اکو ،امبرتو ،کارکرد و نشانه :نشانهشناسی معماری ،در نشانهشناسی (مقاالت کلیدی) ،توسط امیرعلی نجومیان ،با ترجمه
محمد رجب پور ،360 - 946 ،اننشارات مروارید ،تهران5320 ،
ایزدی ،نشر ثالث ،تهران .اکو ،امبرتو ،)5306( ،نشانهشناسی ،ترجمه پیروز
احمدی ،بابک ،)5325( ،از نشانه های تصویری تا متن ،با ترجمه محمد نبوی ،نشر مرکز ،تهران،
احمدی ،بابک ،)5306( ،ساختار و تأویل متن ،نشر مرکز ،تهران
احمدی ،بابک ،)5306( ،ساختار و هرمنوتیک ،گام نو ،تهران
یاکوبسن ،رومن ( )5306زبان شناسی و شعر شناسی ،ترجمه کوروش صفوی ،تهران ،هرمس
گیرو ،پیر ( )5329نشانهشناسی ،ترجمه محمد نبوی ،تهران ،آگاه
سلدون ،رامان ( )5369راهنمای نظریه های ادبی معاصر ،ترجمه عباس مخبرف ،تهران ،طرح نو
صفوی ،کوروش )5303( ،از زبان شناسی به ادبیات ،تهران ،سوره ی مهر
پیر ،چارلز سندر ،5305 ،منطق بهمثابه نشانهشناسی :نظریه نشانه ها ،تدوین توسط فرزان سجودی ،زیباشناخت (- 15 :)0
03
چندلر ،دانیل ،)5306( ،مبانی نشانهشناسی ،ترجمه مهدی پارسا ،انتشارات سوره مهر ،تهران
فالمکی ،محمد منصور ،)5325( ،اصل ها و خوانش معماری ایرانی ،نشر فضا ،تهران

-53
-54
-51
-50
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-50
-52
-96
-95

-93
-94

پی نوشت ها:
واژه مرمت بازاری برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندس علی ساکت یزدی با عنوان «مطالعه وبررسی مرمت واحیای
خانه های سنتی یزد دردهه  »29-09دردانشگاه هنر اصفهان میباشد.

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی ،)12 :تابستان  ،2311جلد یک

-99

فالمکی ،محمدمنصور ،)5301( ،تکنولوژی مرمت ،نشرفضا ،تهران
فالمکی ،محمد منصور ،)5364( ،باززنده سازی بناها وشهرهای تاریخی ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران
یوکیلهتو ،یوکا ،)5300( ،تاریخ حفاظت معماری ،ترجمه محمد حسن طالبیان وخشایار بهاری ،انتشارات روزنه ،چاپ اول.
حبیبی ،سید محسن ومقصودی ،ملیحه ،)5305( ،مرمت شهری ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
محمد آهی ،مریم فیضی )5329( ،نقشهای ششگانه ی زبانی در در ادبیات تعلیمی با تکیه بر یکی ازقصاید سنایی ،نشریه
علمی – پژوهشی ،پژوهشنامه ی ادبیات تعلیمی ،سال  ،1شماره ی 96
نبی لو ،علی رضا ( )5306بررسی دیدگاههای زبانی و ادبی سنایی (در چارچوب نظریه ی یاکوبسن) فصلنامه ی پژوهشهای
ادبی ،سال  ،0شماره ی 99
آقابابایی ،سمیه و کورش صفوی“ .5321 ،بررسی ساختار ادب غنایی از دیدگاه زبانشناسی با تکیه بر نظریه نقشهای زبانی
یاکوبسن .متن پژوهی ادبی (34 - 6 ،)02
طالبیان ،یحیی و حسینی سروری ،نجمه ( )5306مدایح سبک خراسانی و گرایش به قطب مجازی زبان با استناد به شعر
منوچهری ،فصلنامه پژوهشهای ادبی ،تهران ،انجمن زبان و ادبیات فارسی ،سال  ،1شماره ی 95
طغیانی ،اسحاق و صادقیان ،سمیه ( ،)5326هنجارگریزی در مجموعه ی شعر از این اوستا ،ادبیات پارسی معاصر ،پژوهشگاه
علوم انسانی ،شماره اول
وفایی ،سیدمسعود ،)5326( ،عوامل مؤثر بر ارتباط و نشانهشناسی در معماری (مطالعه موردی :مسجد کبود تبریز) ،جاویدان
خرد ،شماره  ،34پاییز و زمستان  ،5326صفحات 969 - 562
امری ،نجمه ،)5329( ،تحلیل رویکرد تعلیمی ابوسعید ابوالخیربرمبنای نظریه ارتباطات کالمی یاکوبسن ،نشریه علمی-
پژوهشی پژوهشنامه ادبیات تعلیمی ،سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار  ،5329ص 554-06
صراحتی جویباری ،مهدی و مرتضی محسنی ،)5321( ،عوامل موثر در ایجاد نقش ترغیبی زبان درقصاید ناصرخسرو ،کاوش
نامه زبان و ادبیات فارسی  ،33علمی پژوهشی26-591 :
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فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز
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مدیریت شهری و کاربرد سیستم )(GIS

مسعود

عامری1

تاریخ دریافت11/80/91 :
تاریخ پذیرش11/81/85 :
کد مقاله83130 :

چکـیده
امروز یکی از مسائل عمده شهرهای کشور ،فقدان مدیریت واحد شهری و عدم هماهنگی بین ادارات و سازمانهای
مختلفی است که در امور مختلف شهروندان نقش دارند و در این ناهماهنگیها شهروندان که پرداخت هزینههای شهری
بر دوش آنان است بیشترین زیان را متحمل میشوند .لذا شهرداریها اگر نتوانند اطالعات روز خود را با سرعت و دقت به
دست آورند در حل مسائل شهری برنامهریزی و تأمین منابع درآمدی با مشکل روبهرو میشوند .سیستم اطالعات
جغرافیایی همانند بازویی برای مدیریت شهری عمل میکند و میتوان پیشبینی و برنامهریزی الزم را با بهکارگیری
روشها و مدلهای جدید عملی نمود .سیستم اطالعات مکانی در امور شهری و شهرسازی ،در بخشهایی مانند کاربری
اراضی ،جمعیت ،خدمات شهری ،مدیریت زمین و مسکن ،معماری ،بافتهای فرسوده و تاریخی ،تأسیسات و تجهیزات
شهری ،ساختوساز ،حملونقل و ترافیک ،گردشگری ،اطالعات عمومی شهری و آموزش و آمار ،کمک فراوانی به مدیران
شهری ،شهرسازان و مشاوران طرحهای توسعه منطقهای و شهری ،برای تحلیل وضع موجود و برنامهریزی کوتاهمدت و
بلندمدت میکند.

واژگـان کلـیدی :سیستم اطالعات جغرافیایی ،شهرسازی ،برنامهریزی شهری ،شهرداری

 -2کارشناسی ارشد عمران – سازه ،دانشگاه امیر کبیر ،ایران
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نواحی شهری امروزه به نحو بارزی بهعنوان اساسیترین واحدهای فضایی اقتصاد جهانی مطرح شدهاند .جوهر اقتصادی
شهرها ،چگونگی مدیریت آنهاست .سه عامل در سنجش اهمیت مدیریت شهری در زمینه راهبرد توسعه شهرها ایفای نقش
میکنند :زمینه افزایش شتاب تغییرات اقتصادی ،تمرکززدایی و محدود نمودن نفوذ و اندازه حکومتهای محلی ،شمایل مهارناشدنی
فقر و محرومیت اقتصادی .یکی از واکنشها در مقابل این تغییرات مهارناشدنی فزاینده ،بسط دادن تمرکز بر روی مدیریت شهری
است .اینکه یک شهر چگونه اداره میشود ،برای تعیین موقعیت مطلوب بخشهای تولیدی آن شهر در بازارهای منطقهای و
جهانی ضروری و بنیادین است .اداره بد شهرها اغلب با تورم اقتصادی و هزینههای گزاف تحمیلی بر هر دو بخش خصوصی و
عمومی اقتصاد آمیخته است .بهعالوه ،تجربه نشان داده است که سیستم خوب اداره شهر در جهت دادن امکان زندگی خوب در
شهر اساسی و ضروری است فقر و حاشیهنشینی اقتصادی و اجتماعی ،موانع مهم بر سر راه توسعههای شهری و ملی هستند(حاتمی
نژاد و فرجی مالیی ،9318،صص  .)58-55بررسی اجمالی تجارب جهانی نشاندهنده آن است که سازوکارهای مدیریت رشد
شهری در کشورهای مختلف ،با غیرقابل تغییر نشمردن اصول الگوهای عام جهانی تا حد زیادی با شرایط نظام شهری بومی خود
وفق یافتهاند .درعینحال با پرهیز از توسل مطلق به احکام کالبدی-فضایی از سایر فرصتهای حقوقی و مدیریتی در مقیاس
سرزمین و شهر جهت مدیریت رشد بهره بردهاند .از نظر چنگ( ،)3883عالوه بر عوامل فضایی ،موضوعات متنوعی همچون
ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی ،تصمیم سازان(ارگانها ،سازندگان و سیاستها) ،تصمیمات(اهداف ،راهبردها و سیاستها) و
نظامها(تفکیک زمین ،روندهای قانونی و  )...نیز بر رشد شهر تأثیر گذارند ) (Cheng,2003در میان اندیشمندان کشورمان موضوع
«حدود رشد شهری» از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .برخی از اندیشمندان بر لزوم تصحیح سیاستهای زمین از
طریق تشکیل بانک زمین ،تعیین تکلیف حدود اختیارات مالک ،برداشتن محدودیت های قانونی در استفاده از اراضی خارج از
محدوده شهرها ،تعیین تکلیف کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و پرهیز از بالتکلیفی آن ها تأکید دارند(هاشمی ،9351،ص .)35
برخی بر موضوعاتی نظیر توسعه درون زا از طریق تعیین تکلیف اراضی رها شده درون شهرها ،بهسازی و نوسازی بافت های
فرسوده و خالی از سکنه را مطرح میکنند (آخوندی و دیگران .)9308،برخی دیگر بر لزوم برنامهریزی توسعه شهر بدون محدوده
تأکید میکنند که در فضای سنتی برنامهریزی جامع به شدت با مقاومت روبه روست(مشهودی ،9308،ص . )05اگر برنامهریزی را
تصور و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و پیش بینی کردن راه ها و وسایل رسیدن به آن تعریف کنیم ،آن گاه می توان
برنامهریزی شهری را تعیین روش هایی برای ساماندهی بهینه کالبدی -فضایی شهر در آینده دانست .تعریف دقیق تر برنامهریزی
شهری ،تأمین رفاه و آسایش شهرنشینان از طریق ایجاد محیطی بهتر ،مساعدتر ،سالم تر ،آسان تر ،مؤثرتر و دلپذیرتر است .
برنامهریزی شهری یک فعالیت زنده و پویاست که علت پویایی آن این است که شهر مانند یک موجود زنده است و مانند یک
سیستم عمل می نماید که طیف وسیعی از فعالیت ها(تمام زندگی شهری) و عملکردهای شهری را پوشش می دهد .طبق این
تعریف برنامهریزی شهری شامل پنج مرحله اساسی است که پژوهش و شناخت ،تعیین اهداف ،تعیین راه حل های ممکن برای
دستیابی به اهداف ،ارزیابی راه حل ها و اقدام را در بر می گیرد(شیعه ،9301 ،ص  .)989در این رابطه سیستم های اطالعات
جغرافیایی ،بهعنوان ابزاری مهم در مدیریت داده های زمین و ملک مطرح می باشند که با فراهم ساختن امکان یکپارچه سازی داده
های حاصل از منابع مختلف ،امکان استخراج اطالعات مورد نیاز و کشف ارتباطات پیچیده و ناپیدای مابین پدیده های مختلف را
فراهم می نماید .از دیدگاه فنی این سیستم ها با دو جنبه مختلف از داده ها سر و کار دارند ،مکان و توصیفات مربوطه .در نتیجه در
اختیار داشتن داده های جغرافیایی رقومی بهعنوان پایه ای برای ورود به سیستم اطالعات جغرافیایی دارای اهمیت بسزایی می
باشد .برای بهره گیری صحیح از قابلیت های یک  GISدر درجه اول نیاز به درک صحیح از سیستم و سپس ساختار اطالعات در
آن می باشد .جهت پیاده سازی یک سیستم  GISتوجه به ماهیت و ساختار اطالعات جغرافیایی آن که رکن اساسی هر
سیستم GISرا تشکیل داده و توانمندی ها و پتانسیل های آن را تعیین می کند ،اجتناب ناپذیر است .از قابلیت های یک پایگاه
اطالعاتی ،مدیریت اطالعات و قابلیت دستیابی به داده های مختلف آن بر حسب نیاز می باشد.

 -2مبانی نظری
 GISیا سیستم اطالعات جغرافیایی از نقطه نظر فنی ،مجموعهای یکپارچه از سخت افزار ،نرم افزار ،شبکه و نیروی انسانی
برای جمع آوری ،ذخیره ،ایجاد ،ویرایش ،نمایش گرافیکی و تجزیه و تحلیل دادههای مکانی ،همینطور استخراج اطالعات کاربردی
برای تصمیم گیری اصولی است.
تمام دست اندرکاران برنامه های توسعه شهری ،به ویژه شهرسازان می دانند که بنیان تئوریک اصطالحاً طرح های جامع
شهری بر اساس یک شهر آرمانی جهانی است که معیارهای تحقق و رویکرد اساسی آن استانداردهای تعریف شده در جدول سرانه
ها در مورد شرایط کمی و کالبدی است که بر اساس آن وضع مطلوب تعریف و وضع موجود با آن مقایسه میشود .این برخورد
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آرمانی-تخیلی ضمن در نظر نگرفتن شرایط زیست بوم ،سعی در تحمیل شرایطی به آن را دارد که بر اساس معیارهای غیر واقعی و
میانگین هاست ی عنی رقمی که اغلب ،بخش عظیمی از ساکنان شهرها را از گردونه معادالت و محاسبات بعدی حذف می
نماید(براتی ،9300 ،ص .)58
فرم شهر بهعنوان الگوی توزیع فضایی فعالیت های انسان در برهه خاصی از زمان تعریف میشود .رشد شهر به صورت یک
فرآیند دوگانه گسترش بیرونی و رشد فیزیکی سریع یا رشد درونی و سازماندهی مجدد است .گسترش بیرونی به شکل افزایش
محدوده شهر یا به اصطالح گسترش افقی بی رویه ظاهر می گردد و رشد درونی به صورت درون ریزی جمعیت و الگوی رشد
فشرده نمایان میشود؛ بنابراین ،شناخت الگوی رشد فضایی شهرهای اصلی مناطق و کشورها برای تدوین سیاست های مناسب و
دستیابی به توسعه پایدار امری اساسی است .در این ارتباط ،تحلیل های آمار فضایی در سیستم اطالعات جغرافیایی از جمله روش
های توسعه یافته در دهه های اخیر هستند که با توجه به دخیل کردن عامل فضا در محاسبات آماری ،توانایی باالیی در ارائه
الگوهای فضایی رشد و توسعه دارند .در واقع در سال های اخیر ،به همراه پیشرفت های فن آوری در زمینه جمع آوری و پردازش
داده های جغرافیایی و درک خالءهای موجود در زمینه داده های فضایی و جغرافیایی ،توجه پژوهشگران بیشتری به آمار فضایی
جلب شده است و پیشرفت های زیا دی در این زمینه صورت گرفته است .برای مدت ها عدم امکان تحلیل های آمار فضایی در نرم
افزارهای سیستم های اطالعات جغرافیایی نوعی خالء محسوب می گردید و باعث پیدایش نرم افزاهایی مانند  GeoDatو
 SpaceStatشده بود که محدودیت های خاص خود را داشت؛ اما در سال های اخیر افزوده شدن مجموعه ابزارهای تحلیلی آمار
فضایی به  ArcGISتوانمندی های بسیار خوبی را در این زمینه ایجاد کرده است که می توان در تحلیل الگوهای توزیع پدیده
های جغرافیایی به خوبی از آن ها استفاده نمود(ارغان و دیگران ،9318،صص  .)0-1لذا هدف نهایی یک سیستم اطالعات
جغرافیایی ،پشتیبانی جهت تصمیمگیریهای پایهگذاری شده بر اساس دادههای مکانی میباشد و عملکرد اساسی آن به دست
آوردن اطالعاتی است که از ترکیب الیههای متفاوت دادهها با روشهای مختلف و با دیدگاههای گوناگون به دست میآیند
 GISمخفف  Geographic Information Systemبه معنی سیستم اطالعات جغرافیایی می باشد .در یک سامانه
اطالعات جغرافیایی ،واژه جغرافیایی) (Geographicعبارت است از موقعیت موضوعهای دادهها ،بر حسب مختصات
جغرافیایی(طول و عرض) .واژه اطالعات ) (Informationنشان میدهد که دادهها در  GISبرای ارائه دانستههای مفید نه تنها به
صورت نقشهها و تصاویر رنگی ،بلکه به صورت گرافیکهای آماری ،جداول و پاسخهای نمایشی متنوعی به منظور جستجوهای
عملی سازماندهی میشوند .واژه سامانه ) (Systemsنشاندهنده این است که  GISاز چندین قسمت متصل و وابسته به
یکدیگر برای کارکردهای گوناگون ،ساخته شده است .یک سامانه GISشامل یک بسته رایانهای اعم از سختافزار و نرمافزار از
برنامههای رایانهای با یک واسطه کاربر است که دستیابی به عملیات و اهداف ویژهای را فراهم میسازد(رسولی. )9319،سیستم
اطالعات جغرافیایی بستری برای ذخیره س ازی ،نگهداری ،مدیریت و تجزیه و تحلیل اطالعات جغرافیایی می باشد و جهت کار
همزمان با داده هایی که وابستگی مکانی(جغرافیایی) و توصیفی دارند ،طراحی شده است .امروزه در اختیار داشتن داده های به
هنگام و استخراج اطالعات مورد نیاز از این داده ها اهمیت بسیار زیادی داراست.
هویت اصلی  GISجابجایی اطالعات (دادههای) فضایی است .می توان تعریف ساده ای از  GISرا بهشکل زیر داشت :
سیستمی کامپیوتری که می تواند داده های توصیف کننده مکانها و فضاهای روی سطح زمین را نگهداری کرده و از آن بهره
برداری کند .پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است چرا استفاده از این سیستمها هم اکنون مصداقی پیدا کرده؟ برای این
پرسش دو پاسخ روشن وجود دارد نخست اینکه مخارج سخت افزارهای مورد نیاز عملیات تخصصی به سرعت رو به کاهش است و
از این رو به کارگیری اینگونه سخت افزارهای کامپیوتری هر روز گسترده تر میشود .مهمتر آنکه جغرافیا (و همچنین داده هایی
که آن را توصیف می کند) هنوز بخشی از دنیای امروز ما را تشکیل می دهد و تقریبا هر تصمیمی که گرفته میشود بوسیله برخی
از حقایق جغرافیایی دیکته شده ،تحت تاثیر قرار گرفته و در نهایت تحمیل گردیده است .برای نمونه به هنگام وقوع یک آتش
سوزی  ،خودروهای آتش نشانی ازکوتاهترین راه به سوی محل مورد نظر گسیل می شوند .همچنین اعتبارات دولت مرزی اغلب بر
اساس میزان جمعیت هر ناحیه به حکومتهای محلی واگذار می گردد و نیز با اندازه گیری مکانهای شیوع در این مکانها می توان به
بررسی نسبی این بیماریها پرداخت؛ بنابراین ،در اصل می بینیم که نه تنها این یک نیاز است ،بلکه در حال حاضر فرصتی برای
سیستمهای جغرافیایی است تا به سرعت عمومیت یافته و مورد توجه بشتری قرار بگیرد GIS .میتواند جوابگوی پرسشهای در
حیطه فهرست برداری یا نظارت ،تحلیل فضایی و مدلسازی باشد (شاهین.)9308 ،

 -3پیشینه  GISدر جهان و ایران
در گذشته تحلیل اطالعات به روش الیه گذاری ،به صورت دستی و بدون کامپیوتر انجام می شد ولی امروزه با ظهور تکنولوژِ
های سخت افزاری و نرم افزاری این کار خیلی دقیق تر و سریع تر صورت می گیرد .شاید اولین کار جدی  GISبا کامپیوتر به دهه
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 9188برگردد که در کانادا و در بخش جنگلداری و مدیریت آن مورد توجه قرار گرفت .در حالی که سابقه فناوری جی آی اس در
کشورهای غربی از جمله کانادا و آمریکا به بیش از  ۰8سال میرسد ،فناوری  GISدر اغلب کشورهای جهان سوم بسیار جوان
است(پایگاه خبری شهر الکترونیک .)9313 ،در آمریکا استفاده از  GISدر مدیریت شهری سه حوزه به شرح ذیل انجام میشود که
نشان از کاربرد این سیستم می باشد:

 -1-3استفاده از  GISدر مدیریت شهری (تاسیسات)
یکی از این مجموعهها ،بسته  Small Utilities ELA programاست؛ که مربوط به پیشنهاد مجموعهای از نرم افزارهای
شرکت  ESRIمثل Esri CityEngine ،ArcGIS for Server، ArcGIS for Desktopو… به سازمانها و شرکتهای
پیمانکار فعال در حوزه ارائه خدمات شهری مثل آب و برق و گاز و فاضالب به مشترکین شهری(زیر  988هزار نفر) میباشد .ادارۀ
آب و فاضالب شهرداری گلندل ایالت پنسیلوانیا یکی از این سازمانها است که از خدمات بسته Small Utilities ELA
programاستفاده میکند .مسئولین به لطف استفاده از  GISموفق شدهاند نقشههای بهنگام را در اختیار مسئولین و مشترکین
آب شهری قرار دهند.
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 -2-3استفاده از  GISدر مدیریت شهری (حوادث)
استفاده از تکنولوژی های ارائه شده از طرف شرکت  ESRIاین امکان را در اختیار مسئولین شهری شهر گلندل قرار داده تا
بتوانند مشکالت و خرابیهای بوجود آمده در شبکه آبرسانی و فاضالب شهری را براحتی بر روی نقشه جانمایی کنند و از این قابلیت
برای مدیریت و تصمیم گیری بهتر در مورد این خرابیها(مثالً شکستگی لولۀ آب در یک منطقه) استفاده کنند .این کار باعث افزایش
کیفیت آب شرب شهروندان و همچنین کاهش میزان هدر رفتن منابع آب زیر زمینی میشود.

 -3-3استفاده از  GISدر مدیریت شهری (آب هدر رفته)
استفاده از  GISدر مدیریت شهری باعث شده است که مهندسین ادارۀ آب بتوانند میزان آب قابل دسترس و آب هدر رفته
خود را بر روی نقشه پیاده سازی کنند .این کار باعث شده است که کتابچه ها و نقشههای مربوط به وضعیت منابع آبی شهر برای
کلیه مسئولین و مهندسین و مشترکین قابل دسترس باشد .این نقشهها باعث ارتباط بهتر شرکتهای پیمانکار با مسئولین و
مهندسین واحد  GISاداره آب شهر میشود؛ و این کار به نوبه خود باعث اطمینان از بهنگام بودن پایگاههای داده اداره آب و
فاضالب این شهر میشود.
در ایران ،اولین مرکزی که به طور رسمی استفاده از سیستم  GISرا در کشور آغاز کرده است؛ سازمان نقشه برداری کشور
است که در سال  9381بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی ،عهده دار طرح به کار گیری این سیستم شد .در حال حاضر
موسساتی همچون شهرداری تهران ،وزارت مسکن و شهرسازی ،وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت نیرو ،وزارت صنایع و معادن،
موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و سازمان جنگل ها و مراتع از سیستم  GISاستفاده های متعددی میکنند.
در طراحی پایگاه اطالعات سیستم  GISبر اساس تحلیل نیازهای انجام شده ،ساختار داده ها به گونه ای باید طراحی گردد که
ارتباط های منطقی ب ین داده ها حفظ شده و براساس آن بتوان سیستم مدیریت داده های موجود را پیاده سازی نمود .با توجه به
استفاده از منابع متفاوت اطالعاتی در تکمیل داده های بانک اطالعاتی باید الگوریتم مدیریت داده ها با قابلیت بازیابی و دسترسی
به رکوردها و الیه های اطالعاتی سایر منابع اطالعاتی بر حسب موقعیت جغرافیایی و در شرایط مورد نیاز کاربر ،طراحی و در
محیط نرم افزاری بستر  GISانتخاب و پیاده سازی گردد؛ به عبارت دیگر  GISیک سیستم حامی تصمیم گیری است که به
صورت وسیع در زمینه بهینه سازی فعالیت ها و فرآیندهای مختلف به خدمت گرفته میشود .یک سیستم اطالعات جغرافیایی
شامل چند فعالیت اصلی به شرح ذیل میشود(محمدی لیری ،9301 ،صص :)938 -9۰8
 .9ورود اطالعات :قبل از آن که اطالعات جغرافیایی بتوانند وارد محیط  GISشده و مورد استفاده قرار گیرند ،می بایست این
اطالعات به فرمت و ساختار رقومی قابل قبول سیستم  GISتبدیل شوند .منابع تولید کننده اطالعات مورد نیاز یک سیستم GIS
عبارتند از:
 تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور عکس های هوایی و تکنیک های فتوگرامتری نقشه برداری کالسیک سیستم تعیین موقعیت جهانی)(GPS -اسناد ،مدارک و نقشه های موجود
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 .3ویرایش اطالعات :استفاده از انواع داده و اطالعات مورد نیاز یک پروژه خاص  ،GISنیازمند تبدیل و ویرایش آن اطالعات
به منظور قابل استفاده نمودن آن ها در سیستم می باشد .بهعنوان مثال ،اطالعات جغرافیایی در استانداردهای مختلف وجود دارند و
به منظور استفاده از آنها در  GISمی بایست اطالعات فوق ،قبل از یکپارچه سازی در محیط نرم افزار  GISبه یک استاندارد
واحد تبدیل شوند.
 .3مدیریت اطالعات :برای پروژه های کوچک  ،GISامکان ذخیره سازی و مدیریت اطالعات جغرافیایی در قالب فایل ها و
اطالعات ساده وجود دارد و لیکن هنگام یکه حجم اطالعات زیاد باشد و همچنین تعداد کاربران سیستم از یک تعداد محدود فراتر
رود ،بهترین روش برای مدیریت اطالعات استفاده از سیستم مدیریت پایگاه داده ) (DBMSمی باشد .سیستم مدیریت پایگاه داده
به منظور ذخیره سازی ،سازماندهی و مدیریت اطالعات جغرافیایی در  GISمورد استفاده قرار می گیرد .یک سیستم مدیریت پایگاه
داده ترکیبی است از یک مجموعه بر نامه ای که داده های درون یک پایگاه داده را اداره و نگهداری می کند .این سیستم ها برای
مدیریت اشتراک داده ها در حالتی منظم و برای حصول اطمینان از صحت پایگاه داده ها ایجاد میشود(آرنوف ،9355،ص .)938
مدیریت داده ها که قلب یک سیستم اطالعات جغرافیایی است ،شامل جمع آوری داده ها ،پیش پردازش آن ها ،فراهم آوری داده
ها جهت ذخیره سازی و س پس استفاده آن ها می باشد که مدیریت داده ها باید به نحوی داده ها را در اختیار کاربر قرار دهد که
نیازی به آموزش جزئیات مربوط به خود بانک اطالعاتی نباشد (ثنایی نژاد و فرجی ،9350،ص .)933
 .۰پرسش و پاسخ و تجزیه و تحلیل اطالعات :سیستم های اطالعات جغرافیایی این قابلیت را در اختیار کاربر قرار می دهند تا
بر اساس اطالعات مکانی و توصیفی ذخیره شده در سیستم ،اقدام به انجام پرسش و پاسخ های مورد نظر خود نماید .انواع این
پرسش و پاسخ ها به شرح زیر می باشد:
 پرسش های مکانی :این پرسش ها بر اساس اطالعات مکانی و عوارض موجود در پایگاه داده  GISصورت می پذیرد.بهعنوان نمونه می توان به جست و جوی امالک دارای کاربری آموزشی واقع در محدوه یک شهر یا فضای سبز واقع در یک
منطقه شهرداری اشاره نمود.
 پرسش های توصیفی :این پرسش ها بر اساس اطالعات توصیفی ذخیره شده در پایگاه داده برای هر عارضه صورت میپذیرد .بهعنوان نمونه ،می توان به یافتن یک ملک و یا یک آدرس ،با نام مشخص اشاره نمود.
 پرسش های تابعی /شرطی :این پرسش بر اساس معرفی یک شرط بهعنوان معیار پرسش صورت می پذیرد .بهعنوان نمونهمی توان به جستجوی امالکی که وسعت آن ها از 500متر مربع بیشتر است ،اشاره نمود.
 پرسش های روند تغییرات :این پرسش ها بر اساس پارامترها و اطالعات متغیر که با یک دوره زمانی در سیستم ذخیره میشوند انجام میشود .بهعنوان نمونه ،می توان به انجام پرسش به منظور بررسی روند تغییرات میزان روکشی آسفالت یک خیابان در
طی چندین سال گذشته اشاره نمود.
 پرسش های ترکیبی :این پرسشها به صورت ترکیبی از پرسشهای مکانی ،توصیفی و شرطی انجام میشوند. .5ابزار نمایش کارتوگرافی اطالعات :در بسیاری از پردازش های جغرافیایی ،نمایش نتایج پردازش ها به صورت گویا و خوانا دارای
اهمیت می باشد  . GISابزار متنوعی را به منظور نمایش توأم اطالعات مکانی و توصیفی ذخیره شده در پایگاه اطالعات GIS
فراهم می نماید .در  GISنمایش نقشه می تواند با قابلیت هایی از قبیل ارائه گزارشات متنوع ،نمایش سه بعدی نمایش تصاویر و
سایر خروجی ها و گراف ها ترکیب گردد.
به طور اجمال قابلیت های سیستم های اطالعات جغرافیایی نسبت به سیستم های اطالعاتی مشابه و روش های دستی را
می توان به شرح زیر بیان داشت (صدیقی ،9303،ص :)33
 .9قابلیت جمع آوری ،ذخیره ،بازیابی و تجزیه و تحلیل اطالعات با حجم زیاد؛
 .3قابلیت برقراری ارتباط بین اطالعات جغرافیایی و اطالعات غیرجغرافیایی و ایجاد امکانات تجزیه و تحلیل اطالعات
جغرافیایی با استفاده از اطالعات غیرجغرافیایی و بالعکس؛
 .3توانایی انجام طیف وسیعی از تحلیل ها مانند:
 روی هم قراردادن الیه ها ،پیداکردن اشیای مختلف با استفاده از خاصیت نزدیکی آن ها به یک شی ء خاص ،شبیه سازی،محاسبه تعداد دفعات وقوع یک حادثه در فاصله مشخص از نقطه یا نقاط معین و ...؛
 داشتن دقت ،کارآیی ،سرعت عمل زیاد و سهولت در بهنگام سازی داده ها؛ توانایی انجام محاسبات آماری مانند محاسبه مساحت و محیط پدیده های مشخص شده؛ .۰قابلیت ردیابی و بررسی تغییرات مکان های جغرافیایی در طول زمان؛
 .5قابلیت استفاده برای مکا نیابی پروژه های مختلف.
از طریق سیستم اطالعات جغرافیایی و دور سنجی به اطالعات بهنگامی در زمینه دما ،خاک ،ارتفاعات ،الگوی استفاده از
اراضی ،دوره های تولید مثل گیاهی ،تعیین محل دقیق منابع آب توزیع جغرافیایی جمعیتی ،ساختمان ها و سایر زیر ساخت ها می
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توان دست یافت .قابلیت استفاده از این سیستم ها از اهداف جستجوی منابع طبیعی تا نقل و انتقاالت مهندسی و لجستیک ،طراحی
شهری ،طراحی زمین های زراعی و کشاورزی بسیار سریع شناخته و مورد بهره برداری قرار گرفت ).)Kindhauser,2003
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 -۰نقش  GISدر برنامهریزی شهری
شهرها باید محیطی مطمئن و جذاب برای ساکنان و دارای حداقل مشکالت و هزینه ها و اتالف وقت و حداکثر بهره برداری
از اراضی و محیط زیست طبیعی باشند .قبل از پرداختن به کاربردهای این سامانه در حوزه شهری ،دانستن پارهای از مشکالت
موجود در خصوص به کارگیری این سامانه ضروری است .این مشکالت عبارتند از :افزایش روزافزون حجم اطالعات در امور
شهری ،پراکندگی اطالعات مکان-مرجع در داخل شهرداری و سایر ارگانهای ذیربط ،عدم وجود اطالعات مکان -مرجع دقیق،
صحیح و به هنگام ،عدم هماهنگی مناسب درون و برون سازمانی در اخذ و مدیریت اطالعات شهری ،عدم وجود استاندارد و
سازوکار سیستماتیک اخذ ،ذخیرهسازی ،بههنگامسازی ،پردازش ،نمایش ،کاربرد و تبادل اطالعات در مجموعه شهرداری ،عدم وجود
یک تفکر سیستمی در اخذ و مدیریت اطالعات مکانی ،گسترش بیرویه شهرها و تغییر کاربریها و عدم ثبت و ذخیرهسازی به
موقع اطالعات ،عدم اطالعرسانی دقیق و سریع در مورد امکانات ،مسائل و مشکالت برنامههای مدیریت شهری ،عدم توزیع
امکانات متناسب با تراکم جمعیت شهری ،عدم دسترسی به اطالعات دقیق به منظور تعیین هزینههای مستقیم و غیرمستقیم اجرای
یک پروژه ،عدم توجه کافی به نیازهای اساسی و درازمدت استفادهکنندگان ،وجود گردش اطالعاتی نامناسب در شهرداری ،آنالوگ
بودن بخش اعظم اطالعات و جدا بودن اطالعات مکانی و توصیفی در اغلب موارد .حجم زیاد دادهها و کاربردهای روزافزون آنها
در انواع برنامهریزی های شهری و منطقهای از یک سو و اهمیت پویایی و ماهیت تغییرپذیری آنها در بعضی نظامها از جمله
.
مسائل شهری از سویی دیگر ،ضرورت استفاده از ابزارهای کمکی الکترونیکی و روشهای نوین را مطرح ساختهاند
تشخیص ضرورت در اختیار داشتن و به کارگیری این تسهیالت به طور یکپارچه و توأمان در رابطه با دادههای زمینی ،منجر
به طراحی و ایجاد سامانههای اطالعات جغرافیایی گردید.
چگونه میتوان مشکالت موجود را حل نمود؟
برای رفع این مشکالت باید نکات ذیل را در نظر گرفت:
الف -تشکیل سامانهای در قالب مجموعهای سازمانیافته و منسجم
ب -جمعآوری اطالعات قابل قبول و پاالیش شده
ج -توانایی انجام تحلیلهای مورد نیاز کاربران مختلف
د -امکان تحلیل ،تصحیح ،به هنگامرسانی و ارائهی اطالعاته -امکان فراهم آوردن مقدمات الزم برای انجام امور مطالعاتی،
اجرایی ،مدیریتی و اطالعرسانی
فناوری  GISبا جمعآوری و تلفیق اطالعات پایگاه دادههای معمولی ،به وسیله تصویرسازی و استفاده از آنالیزهای جغرافیایی،
اطالعاتی را برای تهیه نقشهها فراهم میسازد .این اطالعات به منظور واضحتر جلوه دادن رویدادها ،پیشبینی نتایج و تهیه نقشهها
به کار گرفته میشوند .مراحل ایجاد و برپایی  GISدر قالب پروژه عبارت است از:
 .9ورودی دادهها :مؤلفه ورودی دادهها آنها را از شکل موجودشان به شکلی یا صورتی قابل استفاده در  GISتبدیل میکند.
در این مرحله دادههای زمین-مرجع که به صورت نقشههای کاغذی ،جداولی از اطالعات توصیفی ،فایلهای الکترونیک و
اطالعات توصیفی مربوط به آنها ،عکسهای هوایی و یا تصاویر ماهوارهای هستند ،طبق استانداردهای مورد نظر ،برای دقت
خروجیهایی که قرار است تهیه گردند ،مورد ارزیابی قرار میگیرند.
 .3مدیریت دادهها :این مرحله شامل توابعی برای ذخیره ،نگهداری و بازیابی اطالعات موجود در پایگاه دادههاست.
تجزیه و تحلیل و پردازش دادهها :شامل مجموعهی فعالیتهایی میشود که توسط نرمافزارها ،سختافزارها و کاربر ،بر روی دادهها
به منظور آمادهسازی و پردازش آنها برای مراحل بعد صورت می گیرد.
 .3خروجی دادهها :توابع خروجی مورد استفاده بر اساس نیازهای کاربران تعیین میشود ،لذا دادههای خروجی به اشکال مختلف
از قبیل نقشه ،جداول ،یا به صورت نوشتارهای کاغذی و یا به صورت رقومی ارائه میگردند.
توزیع بهینه خدمات ،تأسیسات و امکانات شهری با توجه به روند توسعه در مناطق مختلف شهری ،سیاست گذاری در امر
زمین ،با استفاده از نقشه اماکن و ساختمان ها ،برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه شهری ،می توانند توزیع بهینه تراکم
ساختمانی با جمعیت شهری را مورد تجزیه و تحلیل کارشناسی قرار دهند .کاربری اراضی توزیع کاربری بهینه در سطح شهر ،تعیین
مساحت کاربری های مختلف(فضای سبز و  ،)...ایجاد موازنه در حجم کار مأموران بازدید ساختمان به هنگام سازی نقشه ها با
عکس های هوایی و یا تصاویر ماهواره ای و تهیه نقشه های کاربردی از نقشه پایه ،شکل شماره به هنگام سازی نقشه ها با
عکسهای هوایی را نشان می دهد.

 -5کاربردهای GISدر مدیریت شهری
مدیریت شهری عبارت است از اداره امور شهر بهمنظور ارتقاء مدیریت پایدار مناطق شهری در سطح محلی بادرنظر داشتن و
تبعیت از اهداف سیاستهای ملی ،اقتصادی و اجتماعی کشور.
امروزه مدیران شهری قادرند با به کارگیری سیستم های اطالعاتی نوین از جمله سیستم اطالعات جغرافیایی  GISبه سهولت
در زمینه مسایل مختلف شهری تصمیم گیری کنند و این در حالی است که تصمیمات اتخاذ شده به دلیل پشتیبانی یک سیستم
هوشمند بسیار قوی از ضریب اطمینان بسیار باالیی برخوردار است.
از این رو ،با توجه به قابلیت های  ،GISاین سیستم می تواند در زمینه های برنامهریزی شهری ،طراحی شهری ،مدیریت
بحران ،مدیریت مشارکتی و ایجاد یک پایگاه اطاعات مکانی در عرصه مدیریت شهری مورد استفاده قرار بگیرد که در ادامه به شرح
مختصری از هریک از این موارد می پردازیم.
الف :برنامهریزی شهری :یکی ازمهم ترین وظایف مدیریت شهری ،برنامهریزی شهری است .بر این اساس برنامهریزی
فیزیکی ،اقتصادی و اجتماعی برای یک شهر ،تحت نظارت و هدایت سیستم  GISمی تواند در زمینه های مختلفی همچون ایجاد
محیط های شهری با کیفیت ،تولید و انتخاب گونه های مناسب مسکن در شهر ،برنامهریزی برای رشد معقول نواحی شهری،
احیای مجدد نقاط شهری رو به اضمحالل ،مشارکتی کردن برنامهریزی و دخالت مردم در برنامهریزی ،کمک به ایجاد فرصت های
اشتغال و توسعه اقتصادی و تحول در ساماندهی حمل و نقل شهری اشاره کرد.
ب :طراحی شهری  :رنگ آمیزی ،نورپردازی ،نمایش بافت و جنس اشیاء از جمله عناوین مشترک میان نیازهای حرفه
طراحی شهری و تمهیدات موجود در  GISچند بعدی است .انطباق فعالیت های شهری بر مختصات جغرافیایی و خصوصیات
عوارض زمین مرجع ،الیه بندی عوارض تحت مطالعه و ارزیابی شرایط زیست محیطی آن ،تعیین کاربری اراضی به انضمام قابلیت
های ترسیمی ،متحرک سازی عوارض و طراحی و آنالیز محیطی از قابلیت های  GISدر طراحی شهری است.
ج :مدیریت مشارکتی :ارتباط مستقیم مدیریت شهری با شهروندان و خواسته های آن ها ایجاب می کند که سیستم
مدیریت مشارکتی بهعنوان ابزاری برای توسعه انسانی پایدار و مشارکت شهروندان در امور شهری طراحی و تدوین شود .امروزه
سیستم های اطالعات جغرافیایی و مدل های شبیه سازی مجازی بهعنوان دو فنآوری پیشرفته جوابگوی تحلیل های کارشناسی و
مشارکت بهینه مردم در فرآیند تصمیم گیری شهری هستند و آینده ای پایدار را برای شهر به ارمغان خواهد آورد .برای مثال
مدیران شهری برای ایجاد فضای سبز شهری یا گسترش شبکه معابر نیاز به همکاری شهروندان دارند .از این رو با استفاده از GIS
طرحها و مدل هایی را آماده میکنند که مردم عادی و ساکنان منطقه می توانند تغییرات مورد نظر را مشاهده کرده و در این زمینه
با مدیران و برنامه ریزان شهری همکاری کنند.
د :پایگاه اطالعات مکانی :متولیان مدیریت شهری با حجم بسیار زیادی از اطالعات مواجه اند که بخش اعظمی از این
اطالع ات مکان مرجع هستند .این اطالعات زمانی می تواند مفید باشد که به صورت یک پارچه و هدف دار مدیریت شوند .سیستم
اطالعات جغرافیایی به علت قابلیت تقریباً منحصر به فردش در اتصال اطالعات مکانی به اطالعات توصیفی توانسته در کنار سایر
برنامه های تخصصی ایجاد پایگاه های اطالعاتی بهعنوان یک وسیله توانمند و تکنولوژی کارآمد در تشکیل بانک اطالعات به
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اگر مدیریت ،به درختی تشبیه شود که شاخههای گوناگونی ،مانند مدیریت صنعتی ،مدیریت مالی و … دارد ،یکی از شاخههای
جدید این درخت ،مدیریت شهری است.
مدیریت یعنی کار کردن با افراد و گروهها برای رسیدن به مقاصد سازمان .وظایف مدیریت عبارتند از برنامهریزی ،سازماندهی،
نظارت و انگیزش.
بررسیهای تاریخی نشان میدهد که سابقه مدنیت و شهرنشینی در ایران یکی از طوالنیترین سوابق شهرنشینی در جهان
است و این بیانگر قدمت دانش و تجربه مدیریت شهری در سرزمین کهن ایران است .معضالت ومشکالت به وجود آمده در
شهرها ،خصوصا شهرهای بزرگ و حجم عظیم اطالعات ،خصوصا اطالعات مکانی و نیاز به حفظو نگهداری این اطالعات و تجزیه
و تحلیل آنها ما را مستلزم استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی مینماید .سیستم اطالعات جغرافیایی در قسمتهای مختلف به
متخصصین امور شهری کمک شایانی نموده است .در این مقاله به سیر تاریخی تاریخی مدیریت شهری و همچنین به صورت
کاربردی به کاربردهای  GISدر و مدیریت زیرساختهای شهر و برنامهریزی شهر و برنامهریزی شهری و طراحیشهری بهعنوان دو
بال مهندسی شهرسازی پرداخته شده است .در این مقاله به کاربردهای  GISدر طرحهای توسعه شهری ،مدیریت بحران ،مکانیابی
کاربریها ،کاربرد  GISدر مدیریت و آنالیز شبکه توزیع آب شهر ،کاربرد GISدر پایش آلودگیهای شهری ،کاربرد  GISدر افزایش
بهرهوری مدیریت شهری و  ...و در طراحی شهری به ایجاد مدلهای سه بعدی جهت کمک به متخصصین این رشته اشاره کرد
(چهاردولی ،دانشمندمالیری.)9301 ،

03

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی ،)12 :تابستان  ،2311جلد یک

شمار می آید .در حقیقت  GISامکان مدیریت و سازماندهی داده های مکانی و توصیفی را با هدف تصمیم گیری بهینه میسر می
کند(پایگاه خبری شهر الکترونیک.)9313 ،
به طور کلی می توان کاربرد  GISرا در حوزه های مختلف شهرداری ها در موارد ذیل خالصه نمود:
در حوزه معاونت معماری و شهرسازی می توان به مکان یابی و محاسبات الزم روی نقشه در هنگام صدور پروانه ،پایان کار و
ارائه عدم خالف ساختمان با استفاده از اطالعات مراجعین ،گزارش گیری های مختلف بر اساس کاربری امالک جهت
برنامهریزیهای مختلف نظیر تعویض کاربری ها و ..اشاره نمود.
در حوزه معاونت های حمل و نقل و خدمات شهری می تواند به محاسبه و تخصیص خودروهای شرکت واحد ،آتش نشانی،
آمبوالنس و حمل زباله به مناطق ،محاسبه کوتاه ترین راه با توجه به پارامترهائی از قبیل یک طرفه بودن بعضی خیابان ها ،چراغ
های راهنمایی و رانندگی مسیر ،بسته بودن موقتی برخی از مسیرها ،کندی حرکت در برخی نقاط به علت حجم باالی رفت و آمد و
همچنین میزان ترافیک در اوقات مختلف شبانه روز ،محاسبه و تخصیص نقاط کنترل ترافیکی با توجه به پارامترهائی از قبیل
میزان رفت و آمد ،تراکم جمعیت ،نقاط اصلی ارتباطی شهر و  ،...توجه به موقعیت گورستان های اصلی شهر و همچنین گورستان
های اقلیت ها در ارائه خدمات و مکان یابی گورستان های جدید کمک نماید.
کاربرد  GISدر حوزه معاونت فنی و عمرانی عبارتست از انطباق نقشه های اجرائی بر روی نقشه های مبنا برای بررسی و
برآورد هزینه طرح عمرانی ،بررسی تأثیرات اجرای طرح ها بر روی دیگر عوارض پیرامون و تکرار این موارد با تغییر پارامترها تا
حصول نتیجه مطلوب مانند اجرای طرح بزرگراه ها ،پلها ،زیرگذرها و  ...توجه به مسیل ها و قنات ها در ارائه خدمات شهری و
ساخت و سازهای عمرانی.
در خصوص کاربرد  GISدر سازمان پارک ها و فضای سبز می توان به موارد ذیل اشاره کرد :بررسی وضعیت فضای سبز
شهری بر اساس سرانه و محاسبه کمبودها نسبت به حد استاندارد و به دست آوردن محل تقریبی برای احداث فضای سبز به منظور
بهره برداری حداکثری از آن ها ،بررسی وضعیت سنی و نوع درختان پارک ها و تأثیر آن در محیط زیست و تعیین نوع درختان
مناسب نقاط مختلف با توجه به عواملی نظیر نوع خاک ،آب و هوا و شرایط محیط زیست ،بررسی و تحلیل اطالعات در مورد
مسائلی چون تعیین گونه های گیاهی درختان ،درختچه ها ،گل ها ،گیاهان پوششی و مکان یابی و بررسی طراحی کاشت گیاه در
پارک ها و تهیه الگوهای رشد انواع گونه های درختی.
یکی دیگر از این کاربردها ،شناسایی بافتهای فرسوده شهری است .بافتهای فرسوده شهری ،عالوه بر اینکه تاثیر بصری
نامطلوبی در شهرهای بزرگ و در حال رشد دارند؛ ضریب مقاومت آنها در برابر بالیای طبیعی و غیرطبیعی ،پایین است .اولین قدم
برای احیا و نوسازی این بافتها ،شناسایی آنها بر اساس معیارها و شاخصهای معرفی شده و تهیه نقشه پهنهبندی ،مساحت،
حدود و هزینههای بازسازی آن است .بافتهای فرسوده شهری ،قابلیتهایی دارند که استفاده از هر یک از آنها ،مطلوبیت فضایی
در محدوده شهری ایجاد خواهد کرد که بهعنوان محرک نوسازی در محدوده ،عمل کرده و در دراز مدت ،موجب بهسازی ،نوسازی
و تجدید ساختار فضاهای مسکونی و ارتقای کیفیت سکونت در این محدودهها خواهد شد .با پیشرفت روز افزون سیستمهای
اطالعات مکانی در برنامهریزی شهری و جهتگیری مدیریت شهری کشور در راستای استفاده از این سیستمها در مدیریت و
خدمات شهری ،میتوان از قابلیتهای سیستم  GISبهعنوان ابزاری برای شناسایی بافتهای فرسوده بر اساس معیارها و
شاخصها استفاده کرد .با شناسایی بافتهای فرسوده و تهیه نقشه پهنهبندی آن ،عالوه بر ارائه آمار دقیق ،به موقع و قابل اعتماد
که با تغییر مدیریتها نیز پایدار است امکان برآورد دقیق هزینه ،تعیین اولویتها و برآورد زمان اجرای طرحهای بهسازی بافتهای
فرسوده شهری فراهم میشود .بافتهای فرسوده ،از چند نظر قابل بررسی هستند و به همین دلیل ،تعریفهای مختلفی برای بافت
فرسوده ارائه شده است.

نتیجه گیری
یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری و برنامهریزی مدیران شهری برای اداره امور شهرها ،داشتن اطالعات دقیق می باشد که
جمع آوری ،ذخیره سازی ،بازیابی و پردازش حجم وسیعی از اطالعات و داده ها بدون بهره گیری از فناوری اطالعات را به امری
اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است .گسترش روزافزون شبکه کاربران این سیستم ها از جمله نکات اساسی است که می تواند به
قابلیت ها و توانایی های این سیستم بیفزاید .در حال حاضر از این سیستم در بخشهای مختلف مانند مطالعات زیست محیطی،
برنامهریزی شهری و شهرداری ،خدمات ایمنی شهری ،مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری ،تهیه نقشه های پایه ،مدیریت
کاربری اراضی ،خدمات بانکی ،خدمات پستی ،مطالعات جمعیتی و مدیریت تأسیسات شهری مثل برق ،آب ،گاز و ...استفاده میشود
و با گذشت زمان و توسعه سیستم ها ،کاربرد آن به کلیه بخشهای مرتبط با زمین گسترش یافته است. GISدر برنامهریزی
شهری دارای امتیازهایی است نظیر امکان مدیریت حجم زیادی از داده ها را دارد ،اصالح تغییرات داده ها در آن آسان است ،قابلیت
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فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز
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سیری بر عناصر کالبدی و فضایی معماری سنتی و معاصر شهر اردبیل و
تأثیر آن بر حس تعلق مکانی شهروندان

بهرام

جعفری*1

تاریخ دریافت99/00/02 :
تاریخ پذیرش99/09/03 :
کد مقاله00000 :

چکـیده
منظر و سیمای شهری در چشم شهروندان بهعنوان هویت و نمود شاخص و اصالت یک شهر میتواند بیان شود ازاینرو و
به این اعتبار هست که حس تعلق مکانی دریک فرد که نسبت به شخصیت و روحیات وی ایجاد شده است میتواند
بیانگر میزان غنای هویتهای معماری لحاظ گردد کما اینکه در دوران معاصر و پس از چالشهای مهم فرهنگی و
اجتماعی حاکم بر آن و سیطره تفکرات تکثرگرا و گاهی بیهویتی آثار بر این رویه اثراتی پیچیده و گاه مبهم داشته است
سیمای بصری شهرها بهوسیله نظام پیچیدهای از نشانهها ،ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جوامع شکل
میگیرد و در فرایند تعامل میان انسان و شهر ،محیط بصری بهمثابه فصل مشترک این دو ،زمینه ادراک ،شناخت و
ارزیابی محیطی شهروندان و بازدیدکنندگان را فراهم میآورد .در این راستا ،هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل رابطه
بین سیمای بصری شهر و رفتار شهروندان با تأکید بر شهر اردبیل میباشد .نوع تحقیق کاربردی و رویکرد حاکم بر فضای
تحقیق توصیفی-تحلیلی و همبستگی میباشد .براین اساس مطالعات کتابخانهی و مشاهدات میدانی و پرسشنامهها
مردمی بهعنوان روش تحقیق مدنظر میباشد .این پژوهش بر آن است تا بتواند با بررسی و تطبیق بافتهای سنتی و
معاصر شهر اردبیل نسبت به میزان ایجاد ،تقویت و اهمیت حس تعلق مکانی در یک شهروند با توجه به چالشهای
اجتماعی فرهنگی قدمی برداشته و در خصوص تبیین و تشخیص نمودهای معمارانه سنتی و معاصر و تأثیرات آن بر
ایجاد حس تعلق مکانی به کمک مطالعات میدانی و کتابخانهی و پس از تحلیل و تجزیه مطالب گرداوری شده نتیجه و
برآیندی ارائه دهد.

واژگـان کلـیدی :اردبیل ،حس تعلق ،حس مکان ،هویت ،بافت شهری ،معماری شهری

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اردبیل
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شهر اردبیل باسابقه چند هزارساله از اولین و یکی از مهمترین مناطق شهرنشینی در کشور ایران بوده است و توجه به تاریخ و
هویتهای جمعی و اجتماعی و کالبدی شهری آن بایستی مدنظر شهروندان و عالقهمندان این شهر باشد در این مقاله و با توجه به
نیاز امروزین جامعه معاصر در خصوص معرفی و تشخیص قابلیتها و پتانسیلهای شهری در جامعه معماری و شهری حال حاضر
شهر اردبیل این مقاله برآنست تا بتواند با بررسی و تبیین مؤلفههای حس تعلق مکانی و ارزشهای ماندگار بافت شهری اردبیل
نسبت به کنکاش رابطه این دو موردبحث و در نهایت با تجزیهوتحلیل تطبیقی و ارزیابی کیفی و ارائه پرسشنامه در بین دانشجویان
و مردم عادی از جنبههای روانشناختی نیز بررسی و تحلیلی گردد که بتواند در نهایت با ارائه جمعبندی در این خصوص به نتایج
دستیافته اعالم شود .با توجه به بحران عدم هویتمندی جوامع معاصر که موجب کثیری از مشکالت اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی شده است و میتوان آنرا به عنوان یکی از ویژگی های نفوذ مدنیزاسیون در دوران معاصر دانست و معماری را بهعنوان
یکی از عناصر فرهنگ ساز خصوصا با نگاهی به رابطه بین سیمای شهری و حس تعلق مکانی ضروری ست که در این خصوص
مطالعات و پژوهشهای مدنظر باشد و این مهم بر عهده عالقهمندان و دانشجویان این رشته و رشته های مربوط میباشد.
پژوهش حاضر با توجه به عنوان و عرائض بیان شده میتواند میزان اهمیت این مهم در دوران معاصر را بازگو کند و سعی دارد
تا بتواند با ایجاد عالقه ی در خصوص حس تعلق مکانی و رابطه آن با سیمای شهری و خصوصا تفاوتهای میان دوران سنتی و
دوران معاصر در دانشجویان و عالقهمندان این رشته و با هدف قراردادن عناوینی مانند:
الف -بازیابی و کنکاش در مورد اصول و مولفه ها ی نمای شهری و سیمای بصری شهر اردبیل در طول دوران سنتی و معاصر
ب -واکاوی و کشف وجه تمایز و تفاوتهای سیمای بصری سنتی و معاصر
ج -تبیین و تدوین اصولی که بتواند در خصوص طراحی سیمای شهری در دوران معاصر با استفاده از اصول و مبانی طراحی
سنتی
و -با طرح این سوال که در دوران معاصر و دوران سنتی خصوصا در شهر اردبیل ارتباط بین سیمای بصری شهر و بافت حاکم
بر مناطق مسکونی چگونه رابطه ی بوده است اقدام به ارائه مطالب حاضر نموده ایم.

 -1-1روش تحقیق
پژوهش حاضر با توجه به ماهیت عنوان نیازمند مطالعات میدانی و تاریخی و جستجوی مبانی طراحی با استفاده از مطالعات
کتابخانه ی و مشاهدات میدانی در بافت شهری اردبیل و همچنین ترسیم کروکی های در خصوص تفاوتهای این بافتها و در نهایت
با استفاده از روش تجزیهوتحلیل منطقی و تطابقی میان آنها در خصوص ارائه نتیجه آن میتواند مورد استفاده واقع شود.

 -2شهر اردبیل ،اقلیم ،بافت شهری
اردبیل شهر مقدس ،الیق ترین و بارزترین تعریف در خصوص نامگذاری ان میتواند عنوان شود شهر اردبیل با طول عمری
بیش از  0هزار سال یکی از اولین مکانهای شهر نشنی در فالت ایران بوده است و همواره در طول تاریخ نقشی بسیار مهم در
رویداد های تاریخی داشته و قهرمانانی از این خاک و بوم در جهت خدمت به خاک و وطن از آن رهسپار شده اند وسعت این شهر
به تنهایی و بع غیر از شهرستانهای تابعه به  3080کیلو متر مربع میرسد و چهره و نمای بصری شهر از هر نقطه ی که در آن
حضور داشته باشین متاثر از قله سلزان ساواالن و رشته کوهای متصل به ان است رشته های کوهای مانند باغرو و بزغوش که
شهر را به مثابه اغوشی خشن و در یشتر اوقات سال پوشیده از برف میتوان تصور کرد موقعیتی که سبب ایجاد اب و هوای با
تغیرات دمای قابل توجه از  30-20درجه زیر صفر و یخبندان تا  00-30درجه باالی صفر و هوای متبوع به همراه نسیم های معطر
کوهستانی شده است شهر اردبیل با توجه به این تغییرات دارای تابستانهای مالیم و خنک و دلنشین و زمستانهای سرد و دارای
بخبندانهای طوالنی خصوصا در مناطق کوهستانی میباشد .این مهم به مثابه تمامی نقاط دیگر کشور ایران در حیطه معماری
موجب پدیدار شدن خط فکری و مبانی طراحی معمارانه ی شده است که همواره اقلیم و این تفاوتها و تغییرات دمایی در شکل
گیری فرمال و فضایی و حتی ارتباطی عناصر معماری نقش مهمی داشته است؛ و همین مبانی طراحی در شهر اردبیل از همان
دوران هشت هزار ساله قبل همواره موجب خلقت آثار معماری شده است که دارای عناصر تشکیل دهنده پایداری بمانند حیات
مرکزی ،استفاده حداکثری از نور خورشید ،جهت های قرارگیری مشخص ،مصالح بوم آورد با توان حرارتی باال و همچنین
سیرکوالسیون ارتباطی کامال منتطبق بر اقلیم و فرهنگهای بومی منطقه موجب گردیده است.
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با توجه به تعاریف پیشین در ادامه و با توجه به اهمیت اقلیم در معماری شهر اردبیل که متاثر از فرهنگ و هنر معمارانه چندین
هزار ساله کشور ایران و خصوصا هنرمندان شهر اردبیل میباشد ابتدا در خصوص اقلیم بایستی عنوان کرد :اردبیل با واقع شدن در
دامنه کوه مرتفع سبالن با ارتفاع  8300متر و با فاصله کم از بندر آستارا با ارتفاع  - 30به منزله دامنه وسیع کوه مرتفعی مشرف بر
دریاست که دارای اقلیم مناطق فوقانی از یک طرف و تأثیرپذیر از مناطق بحری از طرف دیگر است (شهبازی)30 ،8332،
شهرستان اردبیل بطور میانگین دارای چهار اقلیم مدیترانهای گرم ،مدیترانهای معتدل ،کوهستانی سرد و معتدل است .این شهرستان
به عنوان یکی از مناطق سردسیر ایران و استان بین پنج تا هشت ماه از سال سرد است .بارندگی نیز در تمام فصول وجود دارد ،ولی
شدت آن در بهار و پاییز بیشتر است .براساس گزارش ایستگاه هواشناسی اردبیل که در ارتفاع  8300متری واقع شده ،بارندگی این
شهر در سال حدودا برابر  300میلیمتر گزارش شدهاست .این شهرستان دارای زمستانهای بسیار سرد و تابستانهای معتدل است.
متوسط درجه حرارت آن در حدود هفت درجه سانتیگراد است .وجود کوهستانهای سبالن ،طالش و بزغوش ،تأثیر بخارهای
دریای خزر و بادهای سرد شمالی و وجود جنگلهای شمال و شرق آن در میزان بارندگی و نوسان دمای شهرستان اردبیل بسیار
مؤثر است.
اردبیل دریک منطقه کوهستانی قرار دارد و محاصره در بین قلل مرتفع و متمایزی که از بارزترین آنها قله سلطان ساواالن
میباشد .ساواالن بنا به روایت برخی اسناد تاریخی محل ظهور زرتشت و حداق ،محل تقریر و تحریر اوستا کتاب مقدس زرتشت
است ،این مشخصه ،یکی از نشانه های تاریخی بر جغرافیای اردبیل محسوب میشود .از سوی دیگر ،هیچ نشانه ای نمیتواند از اثر
معماری داللت تاریخی داشته باشد و لذا به تبع همان روایات ،الزم است آثار معماری در جغرافیای اردبیل برجسته شوند تا صحت
وسقم مطلب اثبات شود (بافت سنتی و تاریخی و همچنین وجود مناطقی مانند شهر یئری و همچنین وجه تمسیه و نامگذاری
محالت و حتی خود شهر اردبیل میتواند در این خصوص مورد توجه باشد) .نکته قابل تالمی که از جغرافیای طبیعی استان استنباط
می شود ممکن است عاملی و ترجیحا یک عامل امنیتی ،در شکل گیری شهر در نظر گرفته شود ،به طوری که بافت تو در تو و
حلقوی اردبیل در ابتدا از همین موقعیت – به عالوه سایر عوامل تاثیر گذاری – تاثیر پذیرفته است و هم اکنون نیز توسعه های
جدید تقریبا از آن قاعده ،البته به صورت شکلی ،تبعیت می کنند .ارتفاع شهر از سطح دریا  8300متر است و اگر چه شهر بر دست
واقع است موقعیت دشتی آن نیز ناهمواریهای دارد که موجب شده تا سطح تراز شهر متغیر ،مثال  8302متر در محله پیر شمس
الدین(شرق بافت سنتیو هسته اولیه) و  8300متردر بازار (غرب بافت سنتی و هسته اولیه شهر) باشد.

تصویر  -1خصوصیات عوامل اقلیمی شهر اردبیل( .منبع امیری)181 :1831 ،

مشخصه دیگری که برای جغرافیای اردبیل می توان قائل شد وجود منابع آبی غنی (تحت و سطح االرضی) است که از جمله
آن می توان رودخانه بالیقلی و رودخانه از بین رفته باغمیشه را نام برد (وجود دو رودخانه با انشعابات مختص کشاورزی برای
روستاهای اطراف در شکل گیری بافت سنتی اردبیل تاثیری بسیاری داشته است که در دوران معاصر نیز همچنان این روند با وجود
حذف یکی از آنها همچنان موثر است) که توام با نهر های انشعابی شان در شکل دهی و تعیین شکل ساختار و کالبد اردبیل تاثیر
غیر قابل انکاری داشته اند؛ به طوری که در سایه جریان آب ،موقعیت دشتی اردبیل به پهنه حاصلخیزی بدل شده و طبعا
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حا صلخیزی و امکان زراعت و باغها در انتخاب جایگاه شهر از دید امنیتی هم مولفه ای قوی و مهم به حساب می آید .ویژگی
اقلیمی منطقه در پیروی از موقعیت کوهستانی ،عرض جغرافیایی  30درجه و  82تا  80دقیقه و طول جغرافیایی  00درجه و  80تا
 20دقیقه و ارتفا از سطح دریا ،عبار ت است از آب و هوای سرد و نیمه خشک با بادهای نامطلوب زمستانی که از سمت شرق و
شمال شرق میوزد و در شکلیابی و جهت نحوه استقرار ساختار شهر عاملی غیرقابل اغماض به شمار میآید (امیری)820 :8300 ،
مشخصات اقلیمی شهر اردبیل طبق تصویر زیر میتواند جمعبندی گردد:
تصویر فوق در خصوص مشخصات اقلیمی شهر اردبیل که میتواند به عنوان ابزاری جهت طراحی اقلیم مند فضاهای معماری
مورد استفاده واقع شود نشانده دهنده دو جبهه غالب بادی که از دوسمت شمال شرقی (باد مه یلی :در تابستان خنک و در زمستان
سرد و همیشه همراه با جبهه مه الود) و جنوب غربی (باد گرمیج :در زمستان مالیم و گرما بخش و در تابستان گرم و خشک همراه
با گرد و غبار) در طول در سال در شهر اردبیل جریان دارند.
وزش باد های غالب در شهر اردبیل در شهرسازی سنتی بجهت آب کردن یخ های زمستانی که با توجه به زمستانهای جان
سوز قدیمی اردبیل یکی از تکنیک های شهرسازی مختص شهر اردبیل میباشد که در دوران کنونی میتواند از مبانی طراحی
معماری پایدار لحاظ گردد و همچنین  3موقعیت و جهت قرارگیری پیشنهادی فضا های شهری طبق جدول زیر میباشد:
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جدول  -1هفت موقعیت و جهت گیری پیشنهادی فضاهای شهری
ردیف
8
2
3
0
0
0
3

عنوان
 30درجه غربی – مناسبترین جهت در رابطه با تابش آفتاب
 00-20درجه غربی جهت های قابل قبول در رابطه با تابش افتاب
 00درجه غربی مناسبترین جهت در رابطه با وزش بادهای سرد
 30-20درجه غربی جهت های قابل قبول در رابطه با وزش بادهای سرد
عالی ترین جهت در رابطه با تامین ساعات افتابی در فضا های داخلی خصوصا در زمستان (شمالی جنوبی)
 80درجه غربی تا  80درجه شرقی جهت های مناسب در رباطه با تامین ساعات افتابی در فضا های داخلی خصوصا در زمستان
 00درجه غربی تا  00درجه شرقی جهت های قابل قبول در رابطه با تامین ساعات افتابی در فضاهای داخلی
منبع( :امیری)233 ،2361 ،

اقلیم شهر اردبیل موجب پدیدار شدن بسیاری از ابنیه معماری شهر اردبیل واقع شده است و این امر با توجه به دمای متغیر در
طول سال برای یک سازه معماری یک الویت اقتصادی و اسایشی و رفاهی میتواند لحاظ گردد لذا در دوران کنونی و با توجه به
دغدغه ها و مشکالت اقتصادی و رفاهی که در سطح جامعه بسیار مشهود و تا به اکنون حل نشدنی بنظر رسیده است میتواند به
عنوان یکی از راه حل های مشکالت و معضالت اقتصادی و رفاهی جامعه کنونی لحاظ گردد کماینکه معماری جهان نیز با هر
سبک و روشی و ذیل هر گونه مبانی بومی و فرهنگی و یا بین المللی و استاندار ها ،ناچار به گرایش به سمت آن دارد یعنی معماری
پایدار .مولفه های معماری پایداری که در بناهای سنتی شهر اردبیل موجود میباشند طبق جدول زیر میتواند مورد توجه واقع شود:
جدول  -2مولفه های معماری پایدار در بناهای سنتی شهر اردبیل (منبع :طالبی و اکبری)1-1 :1831 ،
عوامل طراحانه
حیاط مرکزی

ویژگی های خانه های سنتی در اقلیم های سرد

درونگرایی
سقف مسطح
دیوار های ضخیم

مصالح مصرفی

ابعاد بازشو ها
چیدمان و جهت گیری
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توضیحات
خانه های سنتی به صورت حیاط مرکزی احداث می شود اما چون هوا در اغلب سال سرد و یا بسیار سرد
است لذا اکثر فعالیت های روزمره در داخل اتاقها صورت میگیرد (قبادیان .)8309
استفاده از حیاط مرکزی ساتخمانها را درونگرا کرده و نسبت سطح پوسته خارجی بنا به حجم بنا کم می
شود پوسته خارجی در حداق ارتباط با بیرون قرار میگیرد (کاهش نفوذ هوای گرم داخل به خارج)
در زمستان که برف روی این سطح می نشیند به عناون عایق حرارتی نقش خود را ایفا می کند و از اتالف
انرژی جلوگیریی به عمل می آورد ،همچنین در این حالت به نسبت حداکثر حذب انرژی صورت میگیرد
(حریری ،اسالمی )8392
ضخامت دیوار ها باعث می شود که حرارت آفتاب در طول روز جذب این مصالح شود و برای شب حفظ
میشود و با کاهش تبادل حرارتی دمای داخل خانه حفظ شده و به سهولت از طریق جداره ها منتقل نشود.
به طور کلی ایرانیان از آجر ،سنگ ،چوب استفاده می کردند که استفاده از آجر رواج بیشتری داشت
(زگی )8300،این ویژگی ضمن تامین هماهنگی معماری با محیط اقلیم از نظر حفظ خودکفایی محلی
شهرها نقش شایان توجهی ایفا می نموده است (نفی زاده  ،)8303استفاده از مصالح قابل بازیافت و تجدید
پذیری در پایداری معماری بومی ایران تاثیر گذار است .همینطور ظرفیت باالی حرارتی مصالحی چون آجر
و سنگ در کاهش مصرف انرژی موثر است (زکی .)8300
استفاده از پنجره های سرتاسری با ابعاد بزرگ توصیه نمی شود و استفاده از باز شو هایی با ابعاد و تعداد
محدودترالگوی طراحی باز شوه های این اقلیم می باشد.
قرار گیری بیشتر اتاق ها و فضاهایی همچون تاالر یا اتاق اصلی نشیمن خانه در سمت شمال حیاط مرکزی

به دلیل استفاده از تابش مستقیم و حرارت آفتاب در زمستان است .استفاده کمتر از سمت جنوب ساختمان
به دلیل تابستانهای عمدتا کوتاه و دمای هوای نسبتا معتدل می باشد و اتاق های شرقی و غربی نیز اکثرا
جهت انبار و فضاهای خدماتی مانند اتاق خدمه یا سرویس های بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد .برای
جلوگیری از تبادل حرارتی از احجام نظیر مکعب و مکعب مستطیل استفاده می شود و ایجاد اتاق ها و
فضاهای بزرگ داخل بنا صحیح نیست ،زیرا اوال سطح تماس آنها با فضای خارج زیاد است و در ثانی گرم
کردن فضای وسیع مشکل می باشد (قبادیان)8309 ،

فضاها

 -2-2بافت شهر اردبیل
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شهر اردبیل همانطوری که قبلتر اشاره شد در پاره ی منابع با قدمت بیش از  0هزار ساله شهرنشینی یکی از اولین مکانهای
شهرنشینی در فالت ایران بوده است و این مورد باعث شده که گنجینه از اثار باستانی و هنری و معماری و خصوصا هویت ها و
فرهنگ های بومی مختص این شهر در دل آن انباشته باشد در خصوص این قدمت و گنجینه همین بس که جمعه مسجد اردبیل
پا به پا مساجدی مانند تاریخانه دامغان و مسجد امام اصفهان بهعنوان یکی از پرستشگاه های کهن ایرانی در شهر اردبیل که پس
از ورود اسالم به این کشور تغییر کاربری اتشکده به مسجد را شاهد بوده اند میتواند مدنظر باشد که موجد وجود تاریخی بیش از
دو هزار سال در همین بنا را میتوان اشاره نمود که در کشور ایران یکی از بی نظیرترین موارد قابل اشاره میباشند.
بنا به توضیحی که در مورد نام و قدمت شهر آورده شده است ،قدمت اردبیل و وجه تسمیه آن فراتر از اعصاری می رود که
کالبد شناخته شده شهر شکل گرفته است ،چرا که تاریخچه و قدمت اردبیل و یا هر شهر دیگر ،باید در جغرافیای آن جست و جو
شود .اردبیل در دامنه کوه ساواالن ،زادگاه زرتشت و حداقل محل تقریر و تحریر اوستا قرار دارد و از سوی دیگر نام شهر مرکب از
دو واژه "آرتا" به معنای مقدس و " ویل" یا "بیل" به معنای مکان و جمعا مکان مقدس است ،پس قدمت شهر فراتر از دورانی
می رود که نامی از این شهر در داستان ویس و رامین ادبیات داستانی اشکانیان ذکر شده است .سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری استان اردبیل هم در دفترچه راهنمای توریستی چنین بیان می کند :نام اردبیل برای نخستین بار در لوحه های گلی
سومریان در پنج هزار سال پیش به صورت آرتا ثبت شده است( .امیری )833 ،8300 ،پس قداست مکانی شهر اردبیل در بافت
معماری آن نیز میبایستی ن مایش داده شده باشد که بواقع همچنین است و شارع و دسترسی اصلی و هسته اولیه شهر همواره از
بنای جمعه مسجد فعلی شروع شده و یا حول آن گشته است و پس از گذر از راسته بازار و گذار از کنار بقعه شیخ صفی الدین
اردبیل به سمت شهر تبریز ادامه داشته است و این موجد طراحی معمارانه ی بوده که با احترام به اقلیم همواره مناسبات و مکانهای
مقدس در آن مورد توجه بوده اند که در نهایت و پس از تشکیل سه گانه مولفه های شهر اسالمی یعنی توالی جایگاه مذهبی،
اقتصادی و حکومتی میباشد.
هسته اولیه شهر در طول تاریخ طویل این شهر همواره متحمل ضرباتی سهمگین چه طبیعی و چه تخریبات انسانی شامل
حمالت بیگانگان و اشتباهات حکومتی بوده است ولی به جرات میتوان طبق تصویر هسته مرکزی را مکانی مابین سه مولفه
مکانهای مذهبی و اقتصادی و حکومتی دانست:

تصویر  - 2هسته مرکزی شهر اردبیل (منبع :امیری)83 :1831 ،
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اگرچه شکل گیری شهر بر اساس یک سلسله عوامل و قواعد خاص از قبیل طبیعی و سیاسی و اقتصادی است اما ظهور
شرایط برای سامان بخشی آن برخاسته از حوادثی است که گاهی به دنبال بنا و توسعه شهر به ظاهر فراموش میشوند .در مورد
اردبیل نیز این وضع مصداق دارد ،به طوری که حمله اقوام خزر از سمت شمال موجب شده تا در این منطقه یک محدوده
استحکامی – دفاعی ایجاد شود و طبعا هر گونه امر تدافعی و برقراری امنیت نیازمند تامین اسباب و آذوقه اولیه بود که باید در
مواقع محاصره و هجوم بیگانگان در دسترس نیروی مدافع باشد .اردبیل با برخورداری از منابع آب – که عمدتا از طریق رودخانه
بالیق لی و باغمیشه و نهر های انشعابی از آنها فراهم میشد – استعداد آن ضرورت را داشته است .به عالوه در زمان جنگ ،این
مردم – در قالب سپاه و نیروی رزمی _ هستند که جان فشانی می کنند وگرنه حاکمان و بزرگان حکومتی اکثرا فکر اسایش و حفظ
حکومت و بهره گیری از نعمات آن هستند .لذا به موازات هدف تامین آذوقه ،آب و هوای ییالقی و طراوت منظره و چشم انداز نیز
برای حاکمان ،مولفه مهمی در نظر گرفته می شد که اردبیل این ویژگی ها را از ابتدا دارا بوده است بنابراین هسته اولیه شهر میان
دو رود و توام با بنای بزرگ ارگ حکومتی – که نارین قلعه معروف است شکل میگرد وجود آتشکده در محل بنای جمعه مسجد نیز
نشانگر موضع اعتقادی و دیانت حاکمان و مردم وقت بوده است( .امیری ،)833 ،8300 ،دز نقشه زیر که از اولین دوران مدون تاریخ
اردبیل در دست است میتوان قداست بنای جمعه مسجد که در باالترین قسمت و بصورت یکه و یگانه نگه داشته شده است و
اهمیت شهر با توجه به مناطق مهم که هویتهای کالبدی و فرهنگی شهر لحاظ میشدند و همچنین بنای باال قلعه(نارین قلعه) و
مجموعه بقعه شیخ سفی و راسته بازار و وجود دیوار های دفاعی در کنار اماکن حساس و ورودی و خروجی شهر بوضوح مشاهده
کرد
بافت سنتی اردبیل ،قبل از رسوخ مدرنیته در شریانهای شهری که کامال ارگانیک و در امتداد سه بخش مهم شهری ،مذهبی،
اق تصادی و حکومتی بوده و بقعه شیخ صفی یکی از ارکان آن بشمار می آمده است؛ اما اکنون بجز گوشه کنارهای کوچه های
سنتی که بیشتر بهعنوان بافت فرسوده در کالبد شهری مدنظر میباشند پیکره ی نمادین سنتی و بومی خود را از دست داده است و
نقش صلیب وار مدرنیته بر پیکره آن بوضوح قابل مشاهده است .این تصویر در مقایسه با شرایط کنونی بیانگر این است که بافت
شهری حاضر در بند کمر بندی های اول دوم سوم و طبق الفبای معماری شهری غربی جای گرفته است.

تصویر  - 8بافت سنتی شهر اردبیل (منبع :امیری )183 ،1831

 .3شهر اردبیل و وضعیت موجود بافت شهری خصوصا نمای شهری
همانطور در مطالب پیشین عنوان گردید بافت شهری اردبیل سنتی بمثابه بیشتر شهرهای سنتی کشورمان دارای بافتی
ارگانیک و دارای خالقیت های در خصوص مبارزه و دمسازی با عوامل اقلیم بوده است که در مواردی بهعنوان نمونه و انحصارا
دارای عناصری خاص معماری خود میباشد که در دیگر مناطق کشور قابل مشاهده نیستند خصوصا عناوینی مانند طنبی ،باال خانه،
محور های قرارگیری خاص شهر و  ...ولی در زمانه کنونی و پس از انقالبات صنعتی و بین المللی و وقوع هشت سال جنگ
تحمیلی دفاع مقدس و بالیای طبیعی بیشمار متاسفانه این نقش حکومت و شهروند است که بیشترین صدمه و جریحه را بر پیکره
شهر وارد کرده است.
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اولین خیابان شهر اردبیل در سال  8303خورشیدی به مرحله اجرا در آمده و نقشه آن بمثابه بیشتر شهرهای که دور دوره
پهلوی اول شاهد تغیراتی بودند ،چنان تصویب شد که دروازه تبریز به خط مستقیم به دروزاه استارا وصل گردد و از "تاوار قاپوسی"
تا "زنجیر قاباغی " خیابان وسیعی بنام پهلوی (امام خمینی فعلی) باز شود و این در شرایطی بود این مسیر قبل از ورود مدرنیته به
دست حکومت پهلوی اول به این مکان دارای بافتی کامال زنده و طبیعی که بدست تجربه های هزاران ساله زندگی انسان محورانه
خلق ،حفظ و احیا شده بود .پس از آن خیابان باغ ملی در سمت غرب نارین قلعه (ارگ شهر) احداث گردید که محل آن بیشه زاری
بود که حصاری باغی خوانده می شد و در عکس هوایی مربوط به سال  8333خورسیدی قابل تشخیص است .نقشه تهیه شده در
سال  8300نشان می دهد که خیابان دیگری در جهت شمال غربی به جنوب شرقی در جهت دروازه های مشگین شهر و خلخال،
خیابان شاه (خیابان بهشتی ،کاشانی) و خیابان مدوری دور بافت قدیمی شهر و منطبق بر مسیر جویی موجود احداث گردید که از
مقابل نارین قلعه عبور نموده میدان عالی قاپو را به خیابان بهشتی متصل می نمود.
امروزه با استان شدن اردبیل در توسعه شهر اقدامات زیادی صورت گرفته و سارمان مسکن و شهر سازی و شهرداری با
استاندارد های نظام مهندسی به ساخت و ساز های شهر نظارت کامل نموده و با مصالح مدرن از قبیل میلگرد ،آهن و بتون و ...
مبادرت به ساخت وساز نموده است ودر مراکز شهری و تجاری ساختمان هایی چندین طبقه و پاساز های زیادی احداث شده است
و در سالهای اخیر نیز با گسترش سطح شهری و افزایش جمعیت و پس از تدوین طرح تفصیلی شهر اردبیل بهعنوان کالن شهر نیز
اعالن گردیده است .در راستای این امر نیز شهرداری با ایجاد فضاهای شهری متعددی از قبیل پیاده راه ها و فضاهای تجمع
مردمی مانند منطقه شورابیل و شهیدگاه و میدان عالی قاپو شهر اردبیل بهعنوان محلی جهت اجتماعات مردمی و دولت نیز با
تشکیل تعاونی های مسکن سعی در حل بحران مسکن نموده است که شهرک های کارکنان دولت از قبیل فرهنگیان کارگران
کارخانجات و سایر کارکنان دولتی مبادرت و انجام گرفته است.
با وجود همه این پیشرفتهای شهر سازی ولی متاسفانه این شهر همچنان از نبود بحث شهر سازی معمارانه و در خدمت حل
مشکل مردم شهر نشین عمل نکرده و کماکان همان طرحهای تکراری و بدون بن مایه فرهنگی و اجتماعی و فقط بنحوی در
جهت اثبات سبک های مدرن غربی ارائه گشته است بدون شک نمی توان جایگاه و توان سبکهای مدرن معماری به نوبت خود و
در جایگاه خودشان غافل بود ویا کتمان کرد ولی یک معماری ایرانی که برای شهری در ایران بنا و یا فضای شهری طراحی میکند
بمشابه معماران بزرگ همان مکاتب باید احترام به مصرف کننده ،اقلیم ،شرایط اجتماعی و فرهنگی و همان اصول و روش های
معماری خویش را پیش رو گیرند بطور مثال معمار معروف آندره گدار با طراحی بنای یادبودی برای فخر شعر و ادب ایران لسان
الغیب حافظ شیرازی نه تنها از مصالح و یا فنون خاص غربی برای طراحی بنا استفاده نکرده است بلکه هنر و معماری ایرانی را در
جهت ستودن و احترام به صاحب بنا حافظ شیرازی را به نحو احسنت به اجرا در اورده است و بنای کامال در شآن و قامت حافظ
شیرازی بنا نهاده است از این رو باید عنوان کرد در حالی که شهر اردبیل با تاریخی غنی از هنر و قدمت و هویت معماری در هر
عملکردی میباشد ،یک معماری اردبیلی چرا باید ار یک سبک معماری غربی آنهم بصورت تکراری و بدون درک و اندیشه در
خصوص مفاهیم و بن مایه ها و مبانی نظری خاص آن که مختص نظریه پرداز و مصرف کنندگان خاصی با فرهنگ ،تفکر و نیاز
های متفاوت با شهر اردبیل باشد؟
از این موارد در طراحی های کاربری های شهری و منظر شهری زیاد دیده ایم خیابان های بدون توجه به اقلیم ،خانه های
بدون توجه به فرهنگ ،مراکز آموزشی بدون توجه به روابط اجتماعی حال حاضر شهری و یا ساختمانهای که تنها به علت قدمت
ساخت و یا ارزش های فرهنگی تبدیل به کاربری های شده اند مانند موزه و یا از آن بدتر نمایشگاهی با عنوانی کامال ناهمسو با
اصلت بنا مانند سفره خانه ،هرچند گام های نیز در این خصوص برداشته شده است و منظر شهر از آن حالت کامال تکرار گونه؛ بمدد
شهرداری محترم و استانداری گرانقدر ،در حال خروج است و میادینی جهت اجتماع که بتوان نام آن را میدان گفت در حال ساخت و
یا استفاده میباشند بمثل منطقه شهید گاه و یا گره های دور دریاچه شورابیل ولی بمانند هویت های معماری شهر اردبیل ذهن های
که باید برای این شهر طراحی کنند باید اصالت دار مستحکم و کامال جامعه مدار باشند(.جعفری ،سلیمی)02-08 ،8393،
صلیب داغ شده بر کالبد شهر سنتی اردبیل موجب ازهم گسستگی کاربری ها و زون های مختلف شهری از جمله اقتصادی،
مذهبی و حکومتی شده است و بدنبال تعریفی نوین ومدرن برای جامعه شهری اردبیل بوده است که به دست حکومتهای پیشین
رقم خورده است و بمثابه بزرگان سبک مدرن بواقع با شکستی بزرگ مواجه میباشد همانگونه که در دوران کنونی و با توجه به
بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شاهد آن هستیم ،شهری که زمانی بهعنوان یکی از مهمترین مناطق کشوری و جهانی
بوده است هم اکنون دارای پایین ترین مراتب اقتصادی ،رفاهی و اجتماعی میباشد ولی همچنان و با توجه به داشته های و منابع
معنوی و مادی خود منتظر تلنگری برای بازیابی شکوه و عظمت گذشته خویش میباشد.
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همانگونه که در مطالب قبلتر عنوان شد شهر اردبیل با توجه به پیشینه خود در دوران کنونی متاسفانه متحمل ضرباتی
سهمگین شده است ولی همچنان با توجه به انباشته ها و دارایی های مادی و معنوی خود همواره میتواند امیدوار به بازگشت به
دوران طالیی خویش باشد شهر سنتی که از ریشه های خویش که با عنصر نمادینی مانند مسجد جمعه ابشخور بوده و به تنه
اقتصادی خویش با عنصر نمادین بازار قد برافراشته و به حیات خویش جانی مستحکم بخشیده است و در نهایت و با عصاره
حکومتی بهعنوان مجموعه شیخ صفی خود را به جهانیان معرفی کرده است دیگر آن رونق و طراوت سابق را ندارد .اجرای پروژه
های پیاده محور که در دوران فعلی بهعنوان یکی از سیاستهای شهرداری اردبیل دیده میشود میتواند بهعنوان جریانی جدید بر
شریانهای حیاتی شهری عنوان گردد استفاده ا ز پتانسیل های موجود که ترافیک انسانی خصوصا گردشگران داخلی خارجی یکی از
آنها میباشد که خود پسامدی بر وجود عناصر هویتی و فرهنگی و تاریخی و کالبدی شهر اردبیل میباشد که باز هم همان انباشته ی
است که در دل این شهر جای دارد.
پیکره ی داغ دار شهر اردبیل که به دست صلیب حکومتی بمثابه خیل عظیمی از دیگر شهرهای سنتی پاره پاره شده و عناصر
کالبدی جدای از هم همچنان به حیات خویش ،ولی نه مثابه قبل خود ،ادامه میدهد به قطع یقین باز هم میتواند نفسی تازه کرده و
با اتکای به علوم محیطی و طراحی بروز قامت راست کرده و ادامه روی پیشینیان خویش باشد .وجود منابع غنی محیطی و کالبدی
در بافت شهری اردبیل هر چند با از دست دادن پاره های تن خویش همچنان میتواند بهعنوان یکی از شهرهای سنتی و دارای
قابلیت پیشرفت به کمک هنر طراحی شهری و معماری عنوان گردد ،میتواند موجودیتی بالقوه و در استانه فعلیت معرفی گردد.

 -5حس تعلق مکانی
دوران پسا مدرن و گذشت از اصول مدرنیته و تعاریفی در خصوص نیازهای انسانی که اندیشمندان علوم روانشناسی و محیطی
و تربیتی بدانها دست یافتند موجد این مهم بود که تنها مباحث اسایش فیزیکی در یک محیط انسانی برآورده کننده نیازهای
اسایشی و رفاهی انسان نمیباشند این دستیافته ها بدان اشاره داشتند که نیازهای انسانی در هر گروه بندی و دسته بندی و در ذیل
یک جمعبندی مختصر میتواند در سه دسته خالصه شود (هرچند نظریه پردازان بزرگ به دسته های  9 ،3و  80تایی آن را شرح
داده اند) الف :نیاز های فیزیکی ب :نیازهای روانی ج :نیاز های روحانی .این دسته بندی موجب شده پای ضمایر خودآگاه و
ناخوداگاه نیز در این بین باز شود و دسته بندی های کمتری نیز جایگزین تناسبات تعریف شده و مدول وار دوران مدرنتیه قرار گیرد
هر چند این تعاریف جدید نیز برای جامعه ایرانی از قبل تعریف شده و دارای سابقه پیشین میبود ولی در دوران معاصر در شهر
سازی ومعماری ایرانی این موارد نتوانستند بدرستی جایگاه خود را بدست بیاورند .معماران و نظریه پردازان غربی بمانند رابرت
ونتوری ،چارلز جنکس و نظریه پردازانی مانند جان لنگ و کریستین نوربرگ شولتز با ارائه آثار و بیان نظریات خویش سعی در تبین
و تعریف این اصول داشتند که موجد تولد نظریاتی مانند روح مکان شدند.علوم روانشناسی محیط موجد این امر بودند که یک فضا
میتواند در انسان استفاده کننده از یک فضا یا مکان در طول مدت زمان طویل موجب ایجاد حس تعلق خاطر و متعلق بودن به
یک فضا در آن شخص شود  .به بیان جناب دکتر جوان فروزنده این مهم را هرچند که نشود و نخواسته اند با یک بیان معین تعریف
کنند ولی وجه ی از معانی فضایی در یک شخص را موجد عالقه در استفاده مکرر از فضا میشود را حس تعلق مکانی نامیدند.
یکی از از معانی در ارتقاء کیفیت محیط های انسانی ،حس تعلق به مکان میباشد .این حس که عامل مهم در شکل گیری پایه
های ارتباطی استفاده کنندگان و محیط می باشد ،نهایتا منجر به ایجاد محیط های با کیفیت نیز خواهد گردید ،اما نبود تعریف دقیق
و مشخص از این حس در رشته های طراحی سبب ایجاد نوعی سردرگمی و بال تکلیفی طراحان در شناخت و استفاده از عوامل
طراحی در جهت ایجاد این سطح معنایی گردیده است (جوان فروزنده ،مطلبی )20 ،8309،این معنی نیز از فرایند و تبادل سه عنصر
فرد ،محیط و دیگران تبلور و نمود می یابد .از این رو جناب دکتر جوان فروزنده عوامل شکل دهنده حس تعلق مکانی را به سه
دسته الف :عوامل ادارکی و شناخت فردی ب :عوامل اجتماعی ج :عوامل محیطی کالبدی معرفی می نمایند و در نتیجه گیری
رساله خویش با تاکید بر این سه گانه عوامل تشکیل دهنده به برتری تعلق اجتماعی بر تعلق کالبدی در محیط اذعان داشتهاند.
حس تعلق واجد دو بعد کالبدی و اجتماعی است که نتایج ،نشان دهنده برتری تعلق اجتماعی بر تعلف کالبدی در محیط
میباشد .همچنین بر اساس نتایج بدست آمده ،حس تعلق مکانی منطبق بر مدل شکل گیری معنا در محیط (برایند تعامل فرد،
دیگران ،محیط) ،از یک طرف وابسته به مشخصات و ویژگی های فردی شامل ،انگیزش ها ،شایستگی ها و شناخت افراد نسبت به
مکان بوده و از طرف دیگر ریشه در تعامالت اجتماعی و ارتباط فرد و دیگران در محیط دارد که منبعث از نیاز انسانی تعلف به
عنوان نیاز اولیه انسانی می باشد .اساسا انسان به دنبال یافتن پاسخ برای نیاز های خود در محیط می باشد و در صورت عدم تامین
این نیاز ها از مکان ،احساس عاطفی مثبتی بین فرد و مکان بوجود نخواهد آمد .بالعکس ،هر چقدر محیط در تامین سطوح مختلف
نیاز های انسانی توانا تر باشد به همان نسبت فرد ارتباط خود با محیط را موثر دانسته و نهایتا معنای استنباطی مثبتی به همراه خواد
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داشت .هر چقد سطوح تامین این نیاز ها ،بر اساس هرم نیاز های انسانی مازلو در قسمتهای فوقانی هرم اتفاق می افتد ،به همان
نسبت معنای محیطی عمیق تری شکل خواهد گرفت .در درجات باالتر حس تعلق از محیط ،به سمت عوامل احساس – عاطفی که
بیانگر عمق ارتباط فرد با محیط می باشد ،پیش خواهد رفت .واژه هایی نظیر تعلق به مکان ،دلبستگی به مکان و تعهد به مکان که
بیانگر نوعی از در هم تنیگی احساسات و عواطف انسانی نسبت به محیط میباشد .نکته مهم بدست امده در این مقاله ،نقش محیط
و ویژگی های کالبدی آن به عنوان وجه سوم مدل معنای مکان ،در شکل گیری معنای حس تعلق میباشد .نتایج نشان می دهد
عوامل کالبدی محیط در شکل گیری معنای حس تعلق نقش واسطه را ایفا نموده و در دو سطح در محیط موثر واقع می گردند :در
سطح اول ،عناصر کالبدی محیط با هم سازی فعالیت ها از طریق تامین و قابلیت انجام آن – و با ارضاء نیاز های فردی در درجه
اول و نیاز های اجتماعی ناشی از فعالیت های گروهی در درجه دوم – امکان ایجاد این حس در مکان را فراهم می نمایند .در این
سطح ،ویژگی های کالبدی محیط با تسهیل فعالیت ها ،منطبق بر الگو های رفتاری افراد و با تامین نیاز های استفاده کنندگان از
مکان  ،در برقراری تعلق اجتماعی محیط موثر واقع شده و امکان ایجاد و ارتقاء پیوند های اجتماعی در محیط را فراهم می نمایند.
نتایج نشان می دهد نمود کالبدی این سطوح در محیط و در رشته های طراحی ،منبعث از سه مقوله و ویژگی انسانی در رشته های
طراحی محیطی شامل :ادراک ،شناخت و احساس افراد می باشد ،بر این اساس ،ویژگی های کالبدی نظیر فرم (شکل ،رنگ و
اندازه ،بافت و مقیاس) به همراه نوع سازماندهی و روابط بین اجزاء اهمیت پیدا می کنند .در بعد ادراکی و شناخت ،عناصر کالبدی از
طریق تعریف محدوه و قلمرو ،محصوریت فضایی ،تمایز کالبدی بین مکان ها ،ارتباط بین درون وبیرون در یک مکان ،خوانایی و
انطباق با الگو های رفتاری ،نقش خود را ایفا مینمایند .در بعد احساس نیز با نمود کالبدی سمبلها ،نماد های فرهنگی ،خاطره ها و
تصاویر ذهنی انسان ها خود را نشان می دهند( .جوان فروزنده ،مطلبی.)30 ،8309،
حس تعلق مکانی که میتواند برخاسته از ارتباط کالبدی و فضایی و نمادین یک اثر باشد نیازمند تعلق مکانی نیز هست؛ یعنی
روح مکان تا زمانی که در یک اثر تبلور نداشته باشد و جزئیات زمانی خویش را ارائه نکند نمیتواند واجد و برانگیزاننده ی حس تعلق
مکانی برای فرد استفاده کننده از اثر باشد بخاطر همین دلیل میباشد که شهروندان معاصر بجای تعلق خاطر به آثار معماری معاصر
عالقه وافر نسبت به استفاده از ابنیه سنتی و قدیمی را دارند زیرا در آنها روح مکان و جزئیات زمانی مربوط به خود اثر را میتوانند
براحتی درک کنند و آرزوی تعلق به آن اثر و زمان و مکان را داشته باشند .بنای معاصری که در حال حاضر در گوشه کنار شهر
خصوصا در نمای بصری شهر به وفور بچشم میخورد دارای ابعاد کالبدی کامال مدرن که برخاسته از تفکرات و نظریات فالسفه و
نظری ه پردازان غربی میباشد هستند مبانی که در دل یک شهروند بی خبر از نظریات مدرنیستی فاقد ارزش و مفهوم و در بهترین
حالت ،با خبر از شکستهای مدرنیته هستند ،جایی ندارد .سیمای بصری شهری اردبیل در این دوران تنها در اماکنی موفق به جلت
رضایت شهروندان شده است که در آ نها از طبیعت و انباشته مادی شهر اردبیل کمک گرفته شده است و این باز هم همان تعلق
خاطر مکانی را نشان میدهد که در ضمیر ناخوداگاه جمعی شهروند اردبیلی ریشه دارد .خیابان هایی که تنها به ارضاء مسائل
اقتصادی یک شهروند مشغول هستند و ضمایر و عالیق فردی و اجتماعی ،فردی و انسانی شهروند را از یاد برده و به ایفای نقشی
به جهت سهولت رفت و امد ماشین ها بدل گشته است ،نمیتواند جوابگوی نیازهای انسانی و احساسی گردد ،مگر در اماکنی که در
آنها _ به نقل از زبان استاد گرانقدر جناب دکتر مسعود یوسفی تذکر _ بافتی از جنس تار زمان و پود مکان اتفاق افتاده باشد .بمانند
جمعه مسجد اردبیل ،بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی یا خانه های سنتی و احیا شده در بافتهای سنتی شهر ،یا حداقل ابنیه ی که
نشانی از تعالقات مکانی سنتی در انها وجود داشته باشد.
شهروند سنتی شهر اردبیل که تولد یافته این شهر و دارای روحیاتی متناسب با فرهنگ اردبیلی میبود در محیط و بافتی از شهر
حیات ادامه دادند که در نهایت تعامل با بافت و جداره های شهری خصوصا محالت و خانه های خویش بودند .آنان در شهرهای
زندگی کردند که در کمال همزیستی با طبیعت و در کنار طبیعت و به کمک طبیعت و در کمک به طبیعت و ذیل عنایات و توجه
خداوندی که از دل و جان بدان حس تعلق داشتند زندگی کرده اند ،طریقه ی که منتج از تجربه ی هزاران ساله زندگی شهری در
یک مکان و رفته رفته و با حذف اضافات و معایب به یک پیوستگی و تناسب انسان واری دستیافته بودند که همگی از دل
فرهنگ های بومی و مذهبی خاص خویش برآمده بود این چنین روندی موجب ایجاد حس تعلق مکانی میبوده است که شهروند
اردبیل با قدم زدن در دل کوچه ها و راسته ها و خانه ها خویش نیازی برای رجوع به تفکرات بیگانه در خود احساس نمی کرد،
متاسفانه سردرگمی تفکرات و تکثر اعتقادات چپ و راست متعدد و ذهن تحت فشار شهروند کنونی قدرت درک و یا تصور این
موضوع را از وی گرفته است.

 . 6تفاوتهای یافت شده در خصوص تمایزات بافت سنتی و معاصر در خصوص سیمای بصری
شهر و ارتباط آن با حس تعلق مکانی شهروندان
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در ادامه عرائض این پژوهش و با توجه به عناوین و مطالب عنوان شده در قسمتهای پیشین باید اذعان داشت که دوران کنونی
و سنتی شهر اردبیل هر دو دارای روحیات و تمایزات شخصیتی خاص خود هستند که خود این نیز برخاسته از روابط و فرهنگهای
اجتماعی خصوصا اصول مذهبی مردمان خویش است که در کالبد و نمای بصری شهری نیز اثرات خود را بوضوح نمایش داده است
و همینطور ارتباط روابط اجتماعی و فردی شهروند با محیط طبیعی و انسان ساخت نیز میتواند برانگیزاننده احساس تعلق مکانی
باشد پس روابط اجتماعی و فرهنگی یک شهروند زمانی که در کالبد یک اثر معماری شهری نمود و یا انعکاسی داشته باشد
میتواند موجد حس تعلق مکانی باشد این فرایند در ابنیه سنتی به وضوح مشاهده میشود ولی در دوران کنونی و معاصر متاسفانه
معمار این فرایند و رویه را مدنظر نداشته است هرچند در سالهای اخیر و پس از مواجه با چندین شکست در طراحی شهری و
معماری به اجبار طراح را رو به تو جه به روابط انسانی و اجتماعی و اصول فرهنگی و بومی هر منطقه وا داشته است و شهر اردبیل
نیز شاهد برخی پروژه های انسان محور و دارای کالبدی فرهنگی و اجتماعی میباشند.
محیط زندگی انسان تاثیر بسزایی در رفتار و هویت انسان به سمت ارزش های مستتر در خویش دارد در این میان شهر را
میتوان محیطی برای تجلی هویت ،ارزش های منبعث از اعتقادات ،جهانبینی و فرهنگ ساکنین و پدید اورندگان خود دانست .این
مفهوم در طول دوران و در سرزمین های مختلف با محیط های طبیعی و انسانی متفاوت و تحت تاثیر تحوالت تاریخی و
ایدئولوژیکی ،تغییرات بسیاری به خود دیده است .به ویژه تحت تاثیر تحوالت مدرنیته ،تغییر فزاینده یافته است به گونه ای که
بسیاری از عناصر و اجزای شهر کهن در آن رنگ باخته اند (موحد و همکاران )30 ،8398 ،شهر ها و فضای شهری در گذشته از
استقالل و شخصیت و هویت ویژه ای برخوردار بوده اند .در حالیکه اغلب شهر های امروزی که در ذهن عموم شکل گرفته است،
جز مجموعه ای از ساختمان های بلند ،خیابان های شلوغ ،ادارت و پارکها نیست که در نتیجه آن تعلق خاطر به این فضا ها به مرور
کمتر و کمرنگ تر می شود (مقدم )8300 ،در شهرهای گذشته رنگ های طبیعی مصالح محلی که بنا ها بوسیله آن ساخته می شد
به شهر چهره ای هماهنگ و همگون می داد و با روحیه اقلیم و فرهنگ مردم نیز بیشتر تطبیق میکرد .به این ترتیب رنگ هر شهر
جنبه ای از هویت آن محسوب می شد (بهزاد فر )02 ،8300 ،در این میان " بحران هویت " به مثابه عارضه شهرنشینی لجام
کسیخته و فاقد کنترل به یکی از مهمترین چالش های اجتماعی و فرهنگی معاصر بدل شده و انعکاس کالبدی آن بصورت شهر
های بی هویت و آشتفته ظاهر شده است( .آفتاب ،علیپور )03 ،8390 ،جناب دکتر آفتاب و مهندس علیپور در پژوهش خویش در
خصوص تاثیر سیمای بصری شهر بر رفتار شهورندان شهر اردبیل به نتایجی جالبی دست یافتند که در ذیل بدانها اشاره خواهد شد:
همانطور که در جدول شماره  8مشهود است ارزیابی سیمای بصری شهر از دید کارشناسان و اساتید در محدوه مورد مطالغه به
این صورت است که  % 0/0وضعیت سیمای شهر را بسیار بد % 30/2 ،ب %28/8 ،متوسط و  %0/0پاسخگویان کیفیت سیمای شهر
را خوب ارزیابی کرده اند به عبارت دیگر  00درصد از پرس شوندگان وشعیت فعلی سیمای بصری شهر اردبیل را بد و بسیار بد
توصیف کرده اند.
جدول  -8ارزیابی سیمای بصری شهر از دید کارشناسان (منبع :آفتاب ،علیپور)11 ،1831 ،
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سیمای شهری مطلوب (تصویر ذهنی شهروندان از یک شهر) در یک رابطه دو سویه ،میان میزان ادراک یک شهورند و منظر
شهری مطلوب شکل میگرد افراد هنگام حرکت در شهر ،سیمای شهر را درک می کنند و با آن تماس مستقیم دارند .در این رابطه
خوانایی نظم شهری ،به لحاظ بصری تصویر ذهنی روشنی در افراد ایجده کرده و به نوعی حس هویت ،امنیت و لذت و فهم از شهر
و عالقه به آن را افزایش داده و این حس تعلق رابطه آنها به شهر را بهبود می بخشد در واقع با شهر سازی و طراحی شهری
موفق ،تصویر ذهنی قوی تری در شهرونادن ایجاد می شود و این تصویر ،تعامل مردم با محیط را به نحو مطلوب تری فراهم می
آورد .مسئله توجه به سیمای شهری ،فقدان آن و کوشش در شناسائی و به وجود آوردن آن از جمله یک از مهمترین مشکالت شهر
است  .نتایج پژوهش بیانگر عدم رضایت اکثر کارشناسان و اساتید دانشگاه از سیمای شهر میباشد بطوریکه  00درصد از پرسش
شوندگان وضعیت فعلی سیمای بصری شهر اردبیل بسیار بد و بد توصیف کرده اند که ین مسئله بر شدت وخامت اوضاع تاکید کرده
و توجه جدی متولیان شهر را به این موضوع را دو چندان می کند .در بحث تعیین میزان ضریب همبستگی بین سیمای بصری شهر
ب متغیر های مورد مطالعه ،نتایج حاکی از آن است که بین سیمای بصری شهر و آرامش شهری رابطه معنا داری در سطح اطمینان
 99درصد به اثبات رسید ولی این موضوع در مورد سایر متغیر ه صادق نبوده است؛ اما جا دارد به این مسئله اشاره گردد که سایر
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در خصوص نتیجه گیر و جمعبندی مطالب عنوان شده و در پاسخگویی به سوال پژوهش و ارائه پیشنهادات در خصوص عنوان
پزوهش باید اذعان داشت حس تعلق مکانی بهعنوان برایندی از تاثیرات کالبدی و فضایی یک اثر معماری بر استفاده کنندگان آن
میباشد و میتواند بهعنوان وجه تمایز یک اثر معماری موفق و جاوادانه با یک اثر مهندسی بدون روح بیان شود یک شهروند در
دوران معاصر در نبود این حس تعلق روحی و شخصیتی که بر خاسته از بافت مکانی و جان زمانی ان میباشد روی بر ابنیه تاریخی
نهاده و از آنها این حس تعلق و امنیت را بازخورد میگیرد و بدان های احترام میگذارد و بخاطرشان کیلومتر ها و روز ها در سفر
است تا ازاین شهر به شهر دیگر برود .بافت شهر سنتی اردبیل با بافت و سیمای معاصر خویش همخوانی و همگنی محسوسی
داشته است بصورتی که شهروند سنتی بدون احساس نیاز به وارد کردن مبانی تفکری و کالبدی خاصی و دیگری در کنار ابداع
روشهای جدید که برخاسته از تفکرات و ذهنیات بومی و فرهنگی خویش بوده ،در بافت شهری و سیمای شهری خویش تبلور نیاز
ها و روابط اجتماعی خویش را می دیده است و در این خصوص در سالهای آتی و در انجام طراحی های دیگر خود همین روند را
مورد توجه و مدنظر قرار داشته است.
سیم ای شهری معاصر و دوران کنونی شهر اردبیل با توجه به گسست ها و هجمه های فرهنگی و مبانی غربی دارای ناخوانایی
و نا همگونی در بافت و سیمای شهری خود میباشد و این مهم موجب عدم عالقه و حس تعلق شهروند معاصر بدان شده است
هرچند در سالهای اخیر طراحی بعضی پروژه های شهری چه در شهر اردبیل و چه شهر دیگر که با در نظر گرفتن فضای طبیعی و
اجتماعی شهروندان همراه بوده است توانسته است نویدی در خصوص التیام روش های طراحی معاصر در اثار معماری گردد.
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متغیر ها در این پژوهش رابطه معنا داری را باهم نشان دادند از تحلیل نتایج رگرسیون چند متغیره می توان نتیجه گرفت که
شاخص های سیمای بصری شهر بیشترین تاثیر را با  ./033بر آرامش شهروندان و کمترین را با  ./820بر جهت یابی شهری داشته
است .آنچه که با بررسی این پژوهش بدست آمد موید این مطلب است که آنچه شهروندان از سیمای بصری شهر اردبیل انتظار
دارند به ترتیب تامین آرامش و امنیت ،جلوگیری از بروز وندالیسم و کمک در جهت یابی است .به دیگر سخن تامین روشنایی و نور
کافی می تواند به عنوانیکی از مولفه های سیمای بصری امنیت را برای شهروندان اردبیل به ارمغان آورد .همچنین برای رسیدن به
آرامش در شهری همچون اردبیل ،به اعتقاد کارشاسان شهری ،استفاده از رنگ های شاد و متنوع می تواند ابزاری مفید فایده باشد.
دیگر یافته این پروهش بیانگرر این مورد است که وجود زباله در معابر و خیابان ها و در معرض دید عموم ،منجر به بروز رفتار های
ناهنجار و غیر شهروند مدارانه خواهد بود و به این طریق بروز وندالیسم در شهر افزایش خواهد یافت؛ بنابراین ضرورت دارد به
منظور دستیابی به احساس امنیت  ،به منظر شهری به عنوان اولین سطح تماس شهروندان با محیط که از دریچه نگاه بصری
صورت میگیرد توجه ویژه ای داشت(.آفتاب ،علیپور )00 ،8390 ،با توجه به نظریات جناب دکتر آفتاب باید عنوان داشت رابطه بین
سیمای شهر و شهروند بسیار ملموس تر از این است که مورد توجه واقع نشود یعنی در طراحی کی اثر معماری هرچند با لحاظ
کردن علوم سازه ی و عملکردی بروز انجام گردد و نگاه نظاره گر شهروندان مدنظر نباشد آن اثر محکوم به شکست میباشد.
سیمای شهری بهعنوان هویت شهر میتواند قلمداد گردد این موضوع در شهرهای سنتی با ابنیه خاص نسبت به شهر و حتی
رنگ و بوی فضای شهری و حتی صدا های شنیده شده در بافت داخل شهرها میتوانست بوضوح لمس شود و موجد شناخت و
اصالت و وجه تمایز شهرهای مختلف گردد ولی در دوران معاصر و با جهان شمول شدن مصالح و روشهای طراحی این ممکن دیگر
قابل استناد نیست و براحتی میتوان سیمای بصری شهری در غرب را در شهر های شرقی مشاهده نمود شهر اردبیل نیز تا چند ده
سال قبل دارای وجه تمایز کالبدی و عناصر شهری مختص خود بود ولی در دوران معاصر این روند رو به نزول داشته است و تنها
در پاره ای موارد نسبت به یاری گرفتن از ابنیه سنتی روی آورده است که خود آن نیز نمیتواند نتیجه در خصوص خوانش زمانی و
مکانی شهر اردبیل داشته باشد.
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