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تاریخ دریافت مقاله ، 1390/10/16 :تاریخ پذیرش نهایی1391/10/24 :

* مقاله پیش رو مستخرج از طرح پژوهشي با عنوان «مطالعه نقش فضاي باز در معماري سنتيايران جهت بهبود و ارتقا ء معماري معاصر»
است که توسط نگارنده در دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران سما ،گروه معماری انجام گرفته است.
** عضو هیئت علمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران سماء ،گروه معماری ،دانشکده فنی حرفهای سماء تهران.
Email: Ahmadi.arch@gmail.com
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واژههای کلیدی
 معماري پایدار ،فضاي باز ،بومي ،کویر ،نواحی گرم و خشک
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چکیده
نتايج فاجعهآميز استفاده بيرويه از منابع طبيعي و عدم توجه به مسائل زيست محيطي ،طراحي پايدار و به دنبال آن معماري
پايــدار را اجتناب ناپذير کردهاســت .پژوهش حاضر با تکیه بر ويژگي پايداري در معمــاري بومي ایران در مناطق کويری و
همچنین با تأکید بر نقش جوهري فضاهاي باز دراين معماري بر آن اســت تا نقش کليدي فضاهاي باز را در خلق معماري
بومي پايدار ،مورد بررسي قرار دهد؛ لذا فضاهاي باز به عنوان عناصر پايه معماری کویر مورد ارزشيابي قرار گرفته و با اصول
پايداري مورد مقايسه تطبيقي قرار میگیرند .نتايج حاصل از پژوهش بر این مهم تأکید دارند که فضاهاي باز در معماري بومي
کوير نه تنها خود داراي مختصات پايداري محورند بلکه زمينهساز دستيابي به پايداري بوده و نقشي اساسي در تحقق پايداري
داشتهاند .پژوهش به روش کيفي صورت گرفته و ابزار جمعآوري اطالعات منابع مکتوب ،اسناد و مشاهدات عيني بودهاست.
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مقدمه
در جهان مدرن ،با ظهور انقالب صنعتي و اثر عظيم آن ،زندگي انسان
بر روياين کره خاکي به نحو چشــمگيري تغيير کرد« .صنعتي شدن
با تأثيري که بر روي ديدگاه انســان نســبت به طبيعت داشت باعث
سست شدن ارتباط انسان با طبيعت شد» ( اس .ام ويلر )2005 ،و انقالب
صنعتي جدا از تأمین رفاه بيشــتر انسان و پيشــرفتهاي فناورانه به
بالي محيطزيست تبديل شد .دراين ميان ساختمانها سهم عمدهاي
در به مخاطره انداختن محيط زيست بازي کردند زيرا آنها در مقايسه
با ســاير مصنوعات ،عمر نسبت ًا طوالنيتري داشــته و در طول تمام
مراحل ساخت ،تجهيز ،استفاده و تخريب يا استفاده دوباره ،در توسعه
پايدار تأثيرگذارند (ادوارد .)2010 ،بر همين مبنا توجه به مباحث پايداري
در حوزه ساختمان و معماري از مهمترین مسائل قرن حاضر است.
تعريف مسئله و اهداف پژوهش
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معماري گذشــتهايران چه به واسطه نوع نگرش به انسان و محيط و
چه از بابت راهکارها ،زمينه ارزشمندي براي کاوش در زمينه پايداري
ميباشد .دو ويژگي برجستهاين معماري در اقليم گرم و خشک مبناي
تحقيــق پيش رو بودهاســت .اولاينکه معماري بومــي اقليم گرم و
خشــک در شهرهايي نظير اصفهان ،يزد و کاشان داراي شاخصههاي
پايداري بوده و با اصول پايداري همگرا هستند دوم اينکه معماري اين
مناطق فضا محور است ،با محوريت فضاهاي باز شکل گرفته است و
فضاهاي باز نظير حياطهاي مرکزي ،ميادين ،کوچهها و گذرها نقشي
اساسي در پديدارياين معماري و بافت شهري دارند.
تحقيق پيش رو بــه نقش جوهري فضاهاي بــاز در معماري پايدار
بومي اقليم گرم و خشــک اشاره دارد و بهطور مشخص بهاين پرسش
پاسخ ميدهد که فضا محوري و بهطور اساسی محوريت فضاهاي باز
و قسمتهای ساخته نشده بافت نظير حياط مرکزي ،کوچهها ،ميادين
و گذرها چه نقشــي در همگرايي و هم سويي شهر و معماري بومی با
اصول پايداري دارند؟ دراين تحقيق فضاهاي باز به عنوان عناصر پايه
در اقليم کوير به لحاظ پايداري مورد ارزشــيابي قرار ميگيرند و نقش
آنها در دســتيابي به معماري بومي پايدار بررسي ميگردد؛ لذا در ابتدا
به معماري پايدار و اصول پايداري پرداخته و ســپس با روش تطبيقي
معماري فضا محور بومي با اصول پايداري مورد مقايسه قرار ميگيرند.
برخالف معماري بومي ،امروزه فضاهاي باز چه در مقياس مســکوني
و چه در مقياس شهري بسان بخشهاي رها شدهاي هستند که فاقد
هويت هســتند .مفهوم سنتي فضاهاي باز شهري در شهرسازي مدرن
شهري گذشته اهميت و عملکرد اصلي خود
از ميان رفته و « فضاهاي
ِ
را از دست دادهاند .بازارها ،پيادهروهاي تفريحي ،میدانهایی که درآن

مراسم دسته جمعي انجام ميشــده و میدانهای مذهبي از محتواي
نمادين خود تهي شدهاند» ( .)Krier,1979
پیشینة پژوهش
تحقيقات ارزندهاي در زمينه فضاهاي باز صورت گرفته که به برخي از
آنها اشاره ميگردد :محمود توسلي و راب کرير فضاهاي باز را در قالب
فضاهاي شــهري مورد توجه قرار دادهاند .فرانسيس تيبالدز فضاهاي
باز شهري سنتي و معاصر جهان را در كتاب ارزشمند خود« شهرسازي
شهروند گرا» مورد بررسي قرار داده است .همچنين مطالعاتي ارزشمند
توسط غالمحسين معماريان انجام شدهاست .فرهاد احمدي نيز حياط
مرکزي را بــه لحاظ پايداري مورد مطالعه قرار داده اســت .منصوره
طاهباز نقش فضاهاي باز و ســايه را در تنظيم شرايط محيطي مورد
مطالعه قرار داده اســت .فرزانه سفاليي نيز مطالعات مؤثري در زمينه
تأثیر محيطي حياط مرکزي در معماري مسکوني پايدار مناطق گرم و
خشکايران داشته است.
در ادامه مطالعات پر ســود ذکر شده ،پژوهش حاضر با تمرکز بيشتر
روي فضــاي باز ،خاصه در معماري بومي کوير و بهطور مشــخص با
تأکید بر نقش محوري فضاهاي بــاز در تحقق اصول پايداري انجام
شدهاست.
روش پژوهش
روش تحقيق تاريخي -تفســيری از نوع کيفي است .مورد مطالعاتي،
معماري سنتي کوير در اقليم گرم و خشک ميباشد .روش نمونهگيري،
هدفمند و ابزار جمعآوري اطالعات؛ منابع مکتوب ،اســناد ،نقشــهها،
نگرش و مشــاهدات عيني بودهاســت و روش تجزيه تحليل دادهها،
تحليل محتوا ميباشــد .در مسير تحقيق جهت تبيين نقش فضاي باز
در پديداري معماري بومي پايدار ،در ابتدا به مباني و مفاهيم توســعه
پايدار ،معماري پايدار و اصول پايداري پرداخته شده و سپس با روش
تطبيقي ،معماري فضا محور بومي با اصول پايداري مورد مقايسه قرار
ميگيرند.
مباني و مفاهيم

توسعه پايدار

با تشديد بحرانهاي زيست محيطي ،انديشمندان نابودي و زوال منابع
طبيعي را هشــدار دادند .در پياين هشدارها و با اوج گرفتن نگرانيها
از عواقب فعاليتهاي انساني برروي کره زمين ،عکسالعملهایی در
دنياايجاد شد كه پايداري ،توسعه پايدار ،مبحث انرژي و محيط گروی
از آن جمله بود.
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توســعه پايدار يك امر فراگير و چند بعدي است كه نه تنها در حوزه
اقتصاد كاربرد دارد ،بلكه به گســترش كيفي زندگي انسانها ،محيط
زيســت و تغيير بينــش فرهنگي مردم نيز توجه دارد (کشــتکار قالتي و
همکاران.)1389 ،

«يکــي از چالشهاي عمده فرا روي دهکــده جهاني در آينده که از
عوامل عمده در ساختار آن ،محیطزیست و فضايمسکوني ساکنان آن
است ،حفظ و پايداري آن ميباشــد» (بهادري نژاد و یعقوبی .)1386،تفكر
پايداري بر نحوه رويكرد انسان به جهان هستي داللت دارد و نگرشي
است كه از تغيير نگاه انسان به جهان متولد شدهاست« .پايداري تحت
عنوان عاملي براي تأمین نيازهاي روز تعريف شدهاســت به گونهاي
که توانمنديهاي نسلهاي آينده را در تأمین احتياجات خود به خطر
نيندازد» (سفاليي.)1384 ،
بر همين مبنا توســعه پايدار توسعهاي دوستدار و حافظ طبيعت است
و بــه جاي آنكه محيــط و طبيعت را ابزار توســعه بداند آنها را اصل
ميپندارد و «ايجاد ،حفظ و افزايش کيفيت زندگي کليه افراد بشــر در
تمام زمانها را آشــکارا در نظر دارد» (لقايي و محمد زاده .)1378 ،كاربرد
مفاهيم پايداري و توسعه پايدار در حوزه معماري و شهرسازي مباحثي
تــازه به نام معماري پايدار يا معماري ســبز ،معماري اكولوژيكي و يا
معماري زيست محيطي را بهوجود آوردهاست.
معماري پايدار

و مفیدی.)۱۳۸۲ ،

اصول معماري پايدار

معماري بومي و پايداري

شــهرها و معماري بوميايران به واســطه نوع نگرش به انسان و
محيــط به صورت اعجاب انگيزي با اصول پايداري همگرا هســتند.
« مبانــي معمارياين ديار از طبيعت و نيروهاي آن اخذ شــده (نور،
آب ،بــاد و خــاك) و قوي ًا متنگرا ،زمین مــدار و جز ء الينفک محيط
اســت» (احمدي « .)1382 ،يکي از سمبلهاي معماري پايدار ،معماري
سنتيايراني است که به موضوعهای زیستبومی و کارآيي انرژي ،هم
بــه لحاظ پايين بودن قيمت اوليه و هم بــه لحاظ پايين بودن قيمت
جاري و کارکردي بنا ،پاسخگو بودهاست .به رغم مطرح شدن مباحث
پايداري در دنياي متأخر ،در عمل تمامیاين اصول توســط پيشينيان
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برخي از اصولی که بايد رعايت شــوند تا يک بنا به عنوان نمونهاي
از يک معماري پايدار تلقي شــود عبارتند از  :حفظ انرژي ،هماهنگي
با اقليم ،هماهنگي با ساختگاه ،کلگرایی ،استفاده از انرژيهاي قابل
بازيافت ،اســتفاده از مصالح بومي و طبيعي ،كاهش مصرف انرژي و
افزايش سالمت انسان ،درک محيط و تأثیرات آن ،احترام به کاربران،
برآوردن نيازهاي ســاکنين ،کاهش اســتفاده از منابع جديد مصالح،
مصالح بيخطر زیســتبومی ،مصالح که آلودگيايجاد نکنند ،استفاده
2
از مصالح قابل بازيافت.
در پژوهــش پيش رو اصول مدنظر جونــگ جيم کيم به دليل تمرکز
بیشــتر آن بر حوزه زيســت محيطي و همچنيــن جامع بودن مالک
مطالعات تطبيقــي قرار گرفتند .به زعم جونگ جين کيم 3در ســطح
نخست ،سه اصل اساسي براي پايداري در معماري مطرح ميشود.
 صرفه جويي در مصرف منابع كه با كاهش مصرف ،استفادة مجددو بازيافت منابع طبيعي به كار گرفته شده در ساختمان ارتباط دارد.
 طراحي بر اســاس چرخه حيات ،كه روشي را براي تحليل فرايندساختن بنا و تأثیرات آن بر محيط زيست مطرح میکند.
 طراحي انســاني ،كه بر تعامل بين انســان و جهان طبيعي تمركزدارد (.)Kim, 1998
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بــا آغاز عصر مدرن ،بينش فن مدار معماري مدرن چهره و ســيماي
شــهرها را تغيير داد و معماري ســهم عمدهاي در مخاطره انداختن
محيطزيســت بازي کرد زيرا « ۵۰درصــد از همه منابع مصرفي کره
زمين در حوزه ساختمان به کار ميروند» (ادوارد .)۲۰۱۰ ،معماري پايدار
يکي از مهمترین و ضروریترین مباحث عصر حاضر در حوزه معماري
و شهرسازي است به گونهاي که ساختمانها و شهرها ،نقش نهادينه
کردن تحقق توســعة پايدار را به عهده دارند« .مفهوم معماري پايدار
براي معماراناين است که محيط مصنوع با توجه به افزايش کيفيت
زندگي حال و مرتفع ساختن نيازهاي آيندگان ساخته شود» (آذربايجاني
و مفیــدی .)۱۳۸۲،معماري پايدار به اختصار به آنگونه از معماري گفته
ميشــود که مالحظات محيطي و سازگاري با اقليم را مد نظر دارد و
بر اساس بهرهبرداري مؤثر از منابع طبيعي طراحي و ساخته ميشود.
بر اســاس طرح  OECD 1بناهاي پايدار بناهايي تلقي ميشــوند که
کمتريــن تأثیرات مخرب را بر محيطهاي ســاخته شــده (مصنوع) و
طبيعي مجاور و ناحيه اطرافشــان و همچنين زمينه کلي خود داشــته
باشــند .ســاختمانهاي پايدار به تمام چرخه حيات ساختمان ،محيط
بــا کيفيت ،کارکرد مطلــوب و آينده توجه ميکننــد .با همين هدف،

ســاخت محيطهاي مصنوع بايستي با توجه به منابع طبيعي موجود و
صرفهجويي در مصرف منابع تجديد ناپذير نظير سوختهای فسيلي و
حفظ آن براي آيندگان ،انجام گيرد.
«معماري پايدار يك روش در طراحي است و به تقليل مصرف منابع
تجديد ناپذير و بهينه سازي مصرف تجديد پذير میپردازد» (آذربايجاني

83

زهرا احمدی

ما به کار گرفته شدهاســت .معماران پيشــين ناگزير از تکيه بر منابع
طبيعي و انرژيهاي پاک بودند که پايان ناپذيرند» (مهدي زاده.)1387 ،
پيشــينههاي معماري و طراحي شــهري بوميايــران در انطباق با
الزامات زيســت محيطي بودهاند (گلکار .)1379،خانهها ،بافت شــهري
و عناصر تأسيســاتي نظير قنات ،آسباد ،يخچال ،شوادون ،آسيابهاي
آبــي و موارد دیگر در زمانهای دور درايــران نيز گواهي بر درايت و
توانايي انســانهای پيشــين و تفکرات آنان جهتايجاد پايداري در
محيط است.
امروزه همگان بر هم راستایی معماري بوميايران با اصول پايداري
اتفــاق نظر دارند ،شــهرها و معماري بومياين ســرزمين با اهداف
پايداري محور شــکل گرفتهاند و همين امر ضرورت تحقيق در مورد
اين فضاهاي واجد ارزش را تأييد میکند.
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مفهوم فضاي باز
فضاي باز فضايي نســبت ًا محصور است که شکل مشخص و تعريف
شــدهاي داشته ،قابل درک اســت ،مرزهاي مشخص داشته محصور
وايستا است.
کارمونااين نــوع فضاي باز را مثبت ناميده و آن را در مقابل فضاي
منفي قرار ميدهد ،که قســمت باقيمانده بيشــکل است که اطراف
ساختمان رها ميشود ( .)Carmona, et al,. 2003برخي از صاحبنظران
شهرسازي چون بيکن و توسلي فضاي باز را با عنوان « فضا» آورده و
آن را مقابل توده قرار میدهند .بيکن میگوید « :توده و فضا دو عنصر
اصلي معماري هســتند و جوهر طراحي ،پيوند دو سويهاين دو است»
( کاشــاني جو )1389 ،و توسلي اعتقاد دارد « امروز طراحان آنقدر كه به
توده ســاختماني بها میدهند ،به فضــا توجهي ندارند ،اغلب طراحان
دچار كور فضايي هستند ،بدين معني كه حجم ساختمانها را میبینند
ولي از درك فضاي بين آنها عاجزند .حال آنكه معماري در واقع حجم
ن اين
و فضاســت و طراحي عبارت است از برقراري رابطه متقابل بي 
دو ( توسلي.)1376 ،
در پژوهش حاضر مقصود از فضاهاي باز فضاي ميان ســاختمانها،
قســمتهای خالي و ســاخته نشدهاســت که در فراينــد معماري و
شهرســازي به صورت هدفمنــد و توأمان با فضاهاي بســته پديدار
میگردند .فضاهاي باز در مقياس خرد و عرصههاي خصوصي شــامل
حیاطهــای مرکزي ،گودال باغچهها و موارد دیگر و در مقياس کالن
شامل فضاهاي شهري نظير ميدان ،كوچهو گذر ،خيابان ،واشدگاه و
موارد دیگر میباشند .همچنين به لحاظ عملکردياين فضاها شامل
فضاهــاي ارتباطي نظير كوچهو گذر ،خيابان ،واشــدگاه و فضاهاي
تجمــع و مركزي مانند حياط ،ميدان و لرد ميباشــند (احمدی.)1389 ،

در پژوهش پيش رو فضاهاي باز شــهري که عمومي قلمداد میشوند
و فضاي باز مســکوني که خصوصي قلمداد میشــوند هر دو نوع به
فراخور نياز اشاره شدهاند.
نقــش فضاي باز در تحقق اصــول پايداري در معماري
بومي
« مطالعه نواحي گرم و خشــکايران نمايانگر مطابقتهای متعددي
است که دامنهاي وسيع از طراحي شهري ،طراحي مساکن و انتخاب
مصالح تا اجزاي اضافه شــده به ابنيه ،بســته به شرايط گوناگون را
شامل میشود» (مهدي زاده .)1387 ،دراين ميان نقش سازنده و معجزهگر
فضاهاي باز و بخشهاي ساخته نشده در رسيدن به انطباق محيطي
غير قابل انکار است.
يکي از بارزههاي معماري بوميايران در اقليم گرم و خشــک ،توجه
به قســمتهای ساخته شده و ساخته نشــده به صورت توأمان است.
اين معماري با محوريت فضاهاي باز و خالي شــکل گرفته و معنا دار
شدهاست .بر همين اساس در راستاي بيان نقش مؤثر فضاهاي باز در
دستيابي به معماري پايدار و شهر پايدار ،فضاهاي باز به لحاظ پايداري
مــورد ارزيابي قرار گرفته و با ســه اصل جيــم کيم صرفه جويي در
مصرف منابع ،طراحي بر اســاس چرخه حيات و طراحي انساني ،مورد
مقايسه تطبيقي قرار میگیرند.
فضاهاي باز و صرفه جويي در مصرف منابع
برخورد انديشمندانه با منابع از ویژگیهای بارز مناطق کويري است.
گويي ره آورد محدودیتها و ســختیهای اقليم گرم و خشــک براي
انسان بومي ،خود بسندگي ،قناعت و صرفه جويي بودهاست.
دراين ميان فضاهاي باز نقش بســزايي داشتهاند .به مدد آنها کاهش
در مصــرف منابع ،اســتفاده مجــدد و بازيافت منابع طبيعي ميســر
شدهاست .فضاهاي باز به عنوان بستر در برگيرنده و سازنده خرد اقليم
محيط پیرامون ساختمانها نقش مؤثري در همسازي با اقليم و صرفه
جويي در مصرف انرژي داشــته اند.اين فضاها نه تنها خود به گونهاي
هماهنگ با شرايط اقليمي شکل گرفتهاند بلکه به عنوان عاملي تعيين
کنندهايفاي نقش کردهاند.
به گونهاي که فضاهاي بســته به واســطه فضاهاي باز توانســتهاند
با شــرايط سخت و طاقتفرسای کوير سازگار شــوند .دراين مناطق
شکلگيري فضاهاي باز نظير حیاطها ،معابر و شبکههاي دسترسي با
توجه به عوامل اقليمي جهت وزش باد ،تابش خورشيد و سایر موارد و
عوامل محيطي نظير پستي و بلندیهای زمين و مسيرها و شبكههاي
آب ،قنات ،چشمه صورت گرفتهاست.

نقش محوري فضاي باز در تحقق معماري پايدار

از ایــنرو هماهنگــي و انطباق فضاهاي باز با محيــط و اقليم و
«رعايت اصول معماري همساز با اقليم در آنها ،تأمین شرايط آسايش
در فضاهاي داخلي را تسهيل کرده و صرفه جويي قابل مالحظهاي در
مصرف انرژي به عمل آمده است» (طاهباز.)1386 ،
درايــن اقليم الگوي فضاهاي پر و خالــي در مقياس خرد ،در قطعه
تفکيکــي از الگوهاي حياط مرکزي تبعيــت میکند و بناها در بعضی
از مــوارد از چهار جانب به يکديگر متصل و بههم فشــرده هســتند
بهگونهاي مساحت فضاي بســته بناها بهطور عمومی بيش از  2برابر
فضاي باز آنهاست و گاهیاين نسبت تا  3و  4هم میرسد .در خانه
اخوان ســيگاري يزد که يکي از نمونههاي مورد مطالعه پژوهش بوده
نسبت فضاي بســته به باز  3/31است.اين نسبت در خانه مشروطه
يزد به  4/27میرسد ( .شکل1و )2

پيچ در پيــچ و محصور از عوامل مؤثــر در کاهش گرماي محيط و
همسازي با اقليم هستند.
حیاطهای مرکزي با جهتگيري خاص خود نســبت به خورشــيد،
حوض آب در وســط حياط ،باغچهها ،و گودال باغچهها هواي خنك
و مطبــوع براي هر واحد مســكوني تأمین میکننــد .آنها « از همه
طرف با فضاهاي سرپوشــيده محصور شــده انــد ،همچون گودالي
هواي خنك شــب را در خود ته نشــين كــرده و در روز گرم مورد
استفاده قرار میدهد» (طاهباز.)1375 ،
دراين مناطق الگوي فضاي باز مرکزی در دل تک بناها استفاده از
انرژیهای تجديد پذير نظير خورشيد و باد را هدف قرار داده است و
شرايط هماهنگ با اقليم را فراهم آوردهاست .معماران بومي بر پايه
تجربياتي که از ویژگیهای آب و هوايي ،تابش آفتاب و سوي وزش
باد و ديگر عوامل داشته به شيوهاي از سويابي خانه براي اقليمهاي
گوناگونايران رســيده بودند .سه رون بنيادي راسته ،رون اصفهاني،
رون کرماني (پيرنيا( .)1387 ،شکل)3

شکل .1پر و خالی در خانه اخوان سيگاري يزد

شکل .2پر و خالی در خانه مشروطه يزد
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ميزان حداقلي فضاي باز به نســبت فضاي بسته و تركيب آگاهانه
فضاهاي پر و خالي در مناطق کويري بافت فشرده و متراكم همساز با
اقليمايجاد کردهاست که دراين مناطق پاسخگوي مناسبي در مقابل
شرايط نامســاعد اقليمي بودهاست .به دليل کاهش سطوح تماس با
هواي آزاد به واســطه تقليل سطوح در معرض تابش خورشيدي ابنيه
به نحو چشمگيري در تابســتان از نفوذ گرما ممانعت به عمل آمده
و صرفهجويي در مصرف انرژي ميســر میگــردد همچنين از نفوذ
سرماي شديد در زمستان کاسته ميشود.
در گرماي طاقتفرســای کوير «ايجاد سايه در فضاهاي باز و معابر
يکي از عوامل بســيار مؤثر در خنک ســازي محيط و کاهش دماي
هوا در دورههاي گرم اســت» (طاهبــاز )1386،و حیاطهای مرکزي با
ديوارهاي بلند و ســايهدار و همچنين شبکههاي دسترسي ارگانيک،

در عمــق قرار گرفتــن حیاطها و گودال باغچهها از يک ســو و
تأثيرپذيــري ابعاد و جهــت معابر از عوامل محيطي نظير پســتي و
بلندیهای زمين و مســيرها و شبكههاي آب ،قنات ،چشمه از سوی
ديگر ،زمينه را براي بهرهبــرداري بهينه از منابع آبهای زيرزميني
و اســتفاده حداکثــري از حداقــل آب با صرفــه اقتصادي فراهم
کند .در عمــق قرار گرفتن فضاي باز حيــاط در تک بناها موجبات
صرفهجويي در مواد و مصالح را نيز فراهم میکردهاست .به گونهاي
که « از خاک حاصل از گودبرداري جهت ســاخت خشــت استفاده
میشدهاســت» (پيرنيا .)1387 ،و « معماران خاک برداشــته شــده را
دوباره در همان ســاختمان به کار میبردند .گود شــدن ســاختمان
بهایســتایی تاقها نیز کمک میکرد .چون زمین ،پشت بند در برابر
رانش بود» (پیرنیا.)1384 ،
نظام فضايي پر و خالي ســکونتگاهها در شــهرهاي ســنتي کوير از
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الگوي متمرکز پيروي ميکند و بافت سکونتگاهها فشرده است« .بافت
شــهري در ا ين نواحي به هم فشــرده و ابنيه متصل به هم هستند.
کوچهها باريك و با ديوارهاي نســبت ًا بلند و در مسير يك خط شكسته
امتداد دارند .اصو ًال هيچ فضاي شــهري غيــر محصور در آن مناطق
وجود ندارد ،زیرا محافظت از فضاهاي غير محصور در مقابل شــرايط
نامســاعد اقليمي ممكن نيست .يكي از دالیل باريكي كوچهها کهگاه
فقــط براي عبور دو نفر از کنار هم كافي اســت ،براي فراهم نمودن
شــرايط اقليمي بهتر در فضاي معابر اســت .وجود ديوارهاي بلند در
كنار معابر در ایجاد ســايه در مقابل تابش آفتاب و همچنين حفاظت
معابر در مقابل بادهاي كويري تأثیر بســزايي دارند .بايد متذكر شد كه

پيچ در پيچ بودن كوچهها از نظر زيســت اقليمي يك مزيت در مناطق
گرم و خشــك و كويري محسوب میشود ،زيرا در مسيرهاي مستقيم
و عريض بادهاي كويري میتوانند به ســرعت جريان داشته باشند و
باعث اختالل در زندگي روزمره شــوند» (قباديان( .)1385 ،شکلهای ،4
)8 ،7 ،6 ،5
«طراحي فضاهاي پر و خالي متنوع مانند حياط مرکزي با ديوارهاي
بلند و ســايهدار ،فضاي سرپوشيدهايوانها ،استفاده از پشت بام براي
شــبهای تابســتان،ايوان و حياط ضمن ارتباط مستقيم با طبيعت،
حداکثر اســتفاده از مواهب طبيعي و حد اقل مصرف انرژي فسيلي را
امکانپذير ساخته است» (غفاري.)1381 ،

شــکل . 4قسمتي از بافت قديم شهر سمنان ،شبکههاي دسترسي به شکل ارگانيک و
پيوند فضاي باز و بسته قابل توجه است.

شــکل. 5کوچه پشت مسجد جامع يزد ،پيچ و خمها و شکستهای معبر مانعي در برابر
4
طوفانها ،بدون مقياس

شکل  . 6بافت فشرده سمنان (شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهريايران) 1389 ،
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.)1383

به واسطه شکلگيري توأمان و هدفمند فضاهاي باز و بسته معماري
شــهر و خانههاي کوير ،در مقابل محيط قرار نمیگیرد بلکه در توازن
و هم پيوندي با آن با شــناخت ویژگیهای خاص زمينه ضمن احترام
به طبيعت و پس از مالحظات زيســتمحيطي به استفاده از محيط و
قابلیتهای آن به عنوان نيروي مولد میاندیشد.
دراين مناطق فضاهاي باز شــهري و مسکوني به گونهاي هماهنگ
با بستر و زمينه خود شکل گرفتهاند .و بر همين اساس ميزان تخريب
محيط را به حداقل رســيده است « .شبكه بندي راهها ،تقسيم و قطعه
بندي زمين و سازماندهي فضاهاي پرو خالي از دو روش کام ً
ال متفاوت

فضاي باز و طراحي انساني
در توسعه پايدار ،انسان محور توسعه و مستحق زندگي سالم ،بهداشت
و در هماهنگي با طبيعت معرفي میشود (کشتکار قالتي و همکاران.)1389 ،
به زعم جونگ جين کيم طراحي انســاني ،سومين و چه بسا مهمترین
اصل طراحي پايدار است« .در پساين آرمان بشري وايثارگرانه احترام
به حيات و شأن ديگر موجودات زنده نهفته است .با تأملی عمیقتر در
میتوان یافت كهاين اصل بهطور عمیق ريشه در نياز به حفظ عناصر
زنجيرهاي نظامهای هستي دارد ،كه تداوم حيات و بقاي انساني منوط
به وجود آنهاست .بر اساساين اصل ضروریترین نقش معماري خلق
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فضاهاي باز و طراحي بر اساس چرخه حيات
ايــن اصل معماري پايدار طراحي بر اســاس چرخــه حيات را مطرح
میکند.اين رويکرد ،نتايج و تبعات زيســت محيطي کل چرخه حيات
منابع معماري را ،از مرحله تدارک تا بازگشت به طبيعت در بر میگیرد.
طراحي بر اساس چرخه حيات ،بر پايهاين تفکر شکل گرفته است ماده
صرف ًا از شکل حيات سودمند خود ،به شکلي ديگر تغيير میکند و براي
سودمندي و قابليت استفاده از ماده نمیتوان پاياني را منظور کرد.
اين اصل براين فکر و يا نظريه استوار شدهاست که ماده از يک شکل
قابل استفاده تبديل به شکل ديگري ميشود ،بدوناينکه به مفيد بودن
آن آســيبي رسيده باشد .از ســوي ديگر به واسطهاين اصل ،يکي از
وظايف طراح ،جلوگيري از آلودگي محيط است.
نحوه شکلگيري فضاهاي باز و بسته و به عبارتي پر و خالي در بافت
شــهرهاي کوير به گونهاي هماهنگ با بستر و قابلیتهای موجود در
راستاي حفظ محيطزيست و عدم تخريب آن شکل گرفتهاند« .رويکرد
اصلي ،درک ارزشهای زمينه و تداوم آنها بوده اســت» (مير مقتدايي،

تبعيــت مینمایند .شــبكه راهها با نظمي ارگانيك و سلســله مراتب
منطبق بر شــيب و جهت آبهای قناتهاايجاد گشتهاند ،درحاليكه
قطعهبندي زمين نامنظم و ساختمانها با نظم هندسي ساخته شدهاند»
(اسد پور.)1385 ،
فضاهاي باز دراين نواحي با شــرايط اقليمي انطباق کامل دارند و
به همین واســطه معماری سنتی و شکل شهر متأثر از شرایط اقلیمی
همين امر طراحي بر اساس چرخه حيات سازگاري با محيط را موجب
شدهاست.
وجــود فضاهاي باز حياط مركــزي و يا گودال باغچه در دل هر تك
بنا كه معمو ًال در سطحي پايينتر از بنا قرار دارند امكانات مناسبي را
براي ساخت و ساز با حداقل تخريب و آسيب رساني به محيط زيست
و عدمايجاد زبالههاي ســاختماني فراهم كرده اســت.اين فضاي باز
خصوصي امکاناتي نظير اســتفاده از منابع تجديدپذير ،بازيافت مواد،
اســتفاده مجدد از ساختمان و نگهداري بنا ،افزايش طول عمر بنا را
نيز فراهم ميکند.
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شکل  .7کوچه محصور با ديوارهاي بلند ( شفيعي اردستاني و رحماني)1385 ،

شکل . 8گذرهای پر پیچ و خم در محله فهادان يزد ( توسلی)1381 ،
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محیطهای ساخته شدهاي است كه امنيت ،سالمت ،آسايش کالبدی،
صحت رواني و بهره برداري ســاكنان خود را تداوم میبخشد» (فیضی
و خاک زند. )1386 ،
مازلــو 5نيازهاي انســاني را به دو گروه نيازهاي اساســي يا اوليه و
نيازهاي برتر دستهبندي و در يك نظام سلسله مراتبي از قويترين تا
ضعيفترين رديف ميکند( .شکل)9

شکل  .9سلسله مراتب نيازهاي انساني ،هرم مازلو
)(Source: Maslow , 1954
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«هر چقدر محیط در تأمین ســطوح مختلف نیازهای انســانی تواناتر
باشــد ،به همان نســبت فرد ارتباط خود با محیط را مؤثر دانســته و
در نهایت معنای اســتنباطی مثبتی به همراه خواهد داشت .هر چقدر
ســطوح تأمین این نیازها ،بر اســاس هرم نیازهای انسانی مازلو در
قسمتهای فوقانی هرم اتفاق میافتد ،به همان نسبت معنای محیطی
عمیقتری شکل خواهد گرفت» (جوانفروزنده و مطلبی.)1390،
مقايسه معماري گذشته این سرزمین در مناطق خشک با هرم مازلو
انطباقاين معماري ،با نيازهاي انساني را تأييد میکند.
کریســتین نوربرگ شولتز نیز معتقد است« در معماری گذشته زندگی
بشــری که در آن معانی با مکان پیوند خورده ،با وجود سختی زندگی
و بی عدالتی اجتماعی ،انســانها در مجموع به مکان احساس تعلق
میکردند» (جوانفروزنده و مطلبی.)1390،
عليرغم پیشرفتهای فناورانه و مدرن شدن شهرها ،انسان در کوچه،
خيابان و میدان شــهرهاي معاصر احســاس غربت میکند .بر خالف
خانهها و شــهرهاي مدرن که ماشين محور هستند شهرهاي بومي به
ویژه در مناطق کويري انسان محور بودهاند.
آنچه این کیفیت اســتثنائی را در معماری گذشــته بهویژه ،معماری
کویری خلق کردهاست نقش محوری و اهمیت فضاهای باز است .در

مقیاس خرد ،به مدد عنصر حیات بخش حياط مرکزی خانهها انســان
محور و در راستاي پاســخگويي همه جانبه به نيازهاي انسانيايجاد
شدهاند.
فرهاد احمدي اعتقاد دارد« :جوهره سازماندهي فضا در فالتايران
یعنی ساختار حیاط مرکزي ،ساختاري است که به صورت درهم تنيده
و يکپارچه پاســخهاي مناســبي را براي زندگي مادي و معنویاين
مردمان به دست داده اســت» (احمدی )1382،و به واسطه آن «فضاي
زيســتي و سرپناه انســان از خواســتهها و تواناییهای او جدا نبوده
بلکه ،کام ً
ال ســازگار بــا اقليم و محيط حاکم و در راســتاي عقايد و
دلبســتگیهای يک خانواده در چند نسل شکل گرفته و توسعه يافته
است» (افتخار زاده.)1384 ،
در مقیــاس کالن نیز ،فضاهــاي باز در بافت شــهرهای کویری با
محصوريت ،سلســله مراتب و رعايت حریمها و عرصههاي اجتماعي
شــکل گرفتهاند لذا در راستاي پاســخگويي به نيازهاي انسان حس
امنيــت ،حس تعلق و خودماني بودن فضاها را که از جمله فاکتورهاي
انساني است بر آورده میکند.
«فضاهاي شهري سنتي با مقياس کوچک در طي هزاران سال حضور
خــود را به مثابه مکان ارتباطات ثابــت کردهاند؛ فضاهايي با مقياس
انساني که با پاي پياده قابل پيمودن هستند» (.)Krier,1979
مشــاهدات میدانی نشان میدهد در مناطق بومي کویر ،فضاهاي باز
خيابان ،کوچه و ميدان با توجه به مقیاس انسانی شکل گرفتهاند و به
ادراک و فهم مکان کمک نموده و به واســطه آن فضاهايي مأنوس و
كام ً
ال انسانيايجادشدهاست.
«ســاکنان محله در فضاهاي بازاين شهرها احساس تعلق به مکان
و بــه دنبال آن حــس امنيت ،حس مکان ،همخوانی فضا با انســان،
هويتمندي و ريشهدار بودنايجاد میشدهاست .فضاهاي باز عمومي
درون محالت بافت شــهری از جمله معابر ،مياديــن ،ميدانچه و لرد
فضاهاي حضور بوده اند نه عبور و جايگاه سلسله مراتبي فضاهاي باز
حسي از امنيت را القا ء میکردهاست» (قاسمي.)1390 ،
نتیجه گیری
نتايج حاصل از پژوهش بيانگراين اســت که در معماری بومی کویر،
فضاهــاي باز نه تنها به لحاظ مختصات و ویژگیها با اصول پايداري
انطباق دارند بلکه خود ،زمينهســاز دستيابي کل مجموعه به پايداري
هستند .آنها نقش کليدي در تحقق سه اصل پايداري جيم کيم دارند.
مطالعات نشــان میدهــد ،در مناطق کويري ســازمان فضايي باز و
بســته و الگوهاي پرو خالي ،به خوبي با اهدافي نظير کاهش مصرف،
اســتفاده مجدد و بازيافت اســتفاده از منابع طبيعي و انسان محوری

نقش محوري فضاي باز در تحقق معماري پايدار

همخوانی دارد.
در بافت معماريايــن مناطق فضاهاي بســته در کنار فضاهاي باز
هويت يافته و موجوديت آنها به يکديگر وابســته اســت .توجه خاص
بــه فضاهاي پر و خالی ،نوع جهت گيري فضاهاي باز در ســاختمان،
مکانیابی حیاطها ،نسبت فضاي باز و بسته ،ابعاد و تناسبات ،تأثیرات
بســزايي در حفظ انرژي و محيط زيست دارند .فضاهاي باز به عنوان
بستر در برگيرنده مجموعه خود زمينهساز دستيابي به اهداف پايداري
محورند و در تحقق ديدگاه صرفه جويانه در منابع نقش اساسی دارند.
در بافت شــهرهاي بومي کوير قســمتهای خالي و پــر به فراخور
نياز و به صورت تدريجي ،به نحوي انديشــمندانه شــکل گرفتهاند و
شکلگيري فضاهاي باز و بسته به صورت توأمان بوده به همين دليل
مجموعه به طرحي منطبق با چرخه حيات دست يافته است.
آنچه بايســتي در معماري و شهرسازي معاصر مد نظر قرار گيرداين
است که جستجوی اصول پایداری و مواردي نظير بر آوردن نيازهاي
انساني ،هماهنگي اقليمي ،صرفه جويي در منابع ،حفظ انرژی و حفظ
محیط زیست بایستی در فضاهاي باز و فضاهاي بسته به صورت توأم
صورت گيرد .تحقيقات براين مهم تأکید دارند که جســتجوي عوامل
پايداري منحصراً در فضاي بســته و داخل ساختمانها ما را به نقطه
روشنی نمیبرد و راه دستيابي به پايداري را طوالنیتر میکند.
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... Abstract

Now, more than ever, people are aware of our effect on the environment. Sustainable design strategies are of great
importance nowadays. The strategy for sustainable development aims to promote harmony among human beings
and between humanity and nature.
The environment has endangered significantly by architecture. So another trend picking up speed is sustainable
architecture. This involves buildings designed to have as little effect on the environment as possible.
The study and reflection of vernacular sustainable architecture in arid climate areas such as Yazd, Kashan, as¬
well as the way of indigenous human interaction with the environment revealed sustainable-based reflection is not
a novelty subject. The architecture of these areas is incredibly consistent with the principles of sustainability.
In Iranian traditional architecture open spaces aren’t only the rest of the building design but also they have a
fundamental function .Although Open spaces have been one of the most effective factors in architecture and
traditional urban planning of Iran, but contemporary architecture and urban housing focus on building mass and
solid poche and as a result, building places in environment as a sculpture.
Accordingly, this qualitative research aims to explain the role of open spaces in sustainable architecture of these
areas and evaluate open space according to sustainability. First of all, the principles of sustainable architecture are
mentioned. Then selected houses and neighborhoods are compared with those principles by comparison method.
We propose three principles of sustainable architecture in this study. Economy of Resources is concerned with the
reduction, reuse, and recycling of the natural resources that are input to a building. Life Cycle Design provides a
methodology for analyzing the building process and its impact on the environment. Humane Design focuses on the
interactions between humans and the natural world.
In the research case study (hot and dry areas): In the design of traditional central courtyards houses, there are
several precautions taken to mitigate the temperature extremes. Houses are surrounded by high walls and isolated
from the street. During the day, external walls of houses usually provide shady areas in narrow streets and
especially in courtyards.
The main streets in the town face the direction of the prevailing wind. Of course, the streets are narrower than
streets built for other purposes (in other regions). Surely if the streets were not narrow more sand would have been
blown into the streets and ferocious winds would have penetrated into the city districts. Meanwhile the compact
nature of the buildings prevents very high temperatures to develop by exposure to the sun.
The findings depict the open spaces have critical role in creating sustainable, vernacular architecture in arid climate
areas. So, the consideration of this efficient element paves the way for achieving sustainable architecture.
On this basis, in temporary architecture Open spaces including courtyards, voids, and spaces between buildings
should be given as much thought as the buildings mass.
This research has been done in qualitative approach and descriptive research method data collection is done by
observation and study of written references, documents and evidences.
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