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طراحی مجتمع فرهنگی-آموزشی خشت دارالعباده با رویکرد معماری پایدار
اردشیر کاوسی .نوشین عباسی
کارشناس معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر کرد
چکیده
امروزه رشد جمعیت در شهرها نیاز به امکانات خدماتی و فضاهای متفاوت شهری را افزایش میدهد .یکی از مهمترین کمبودها
در شهرهای امروزی ،کمبود فضاهای فرهنگی و آموزشی بوده ،که امکانات گذران اوقات فراغت را برای مردم محدود میسازد.
به نظر می رسد وجود فضاهای مناسب جهت حضور و برخورد افراد نظیر مراکز فرهنگی آموزشی ،سبب جذب افراد به بافت
تاریخی و ارتقاء حیات اجتماعی آن میشود .از آنجایی که فرایند اجتماعپذیری در فضاهای جمعی مستلزم حضور ،مکث و
تجمع افراد است ،تالش میشود احکامی معمارانه جهت افزایش حضورپذیری و تجمعپذیری در عرصههای فعالیت جمعی ارائه
گردد .تعیین ،خوانایی و یکپارچگی فضا ،اش راف به آنچه در جریان است ،تنوع در جزئیات طرح ،تنوع در هندسه و ابعاد فضاها،
همگرا بودن فرم فضا ،امکان دسترسی آسان ،وجود سمبلها و ایجاد حس مالکیت برای گروههای مختلف اجتماعی ،دید و
منظر زیبا و طراحی لبهها ،همچنین ایجاد مرزهای نرم میان حوزههای فعالیتی ،امکان شکلگیری فعالیتهای گوناگون در یک
فضا ،ایجاد کشش به سمت فعالیت مجاور ،تقویت کاربریهای باسابقه در عرصه و حضور فعالیتهای خاطرهانگیز در مجموعه
موجب ازتقا اجتماعپذیری مجموعه و به تبع آن حیات اجتماعی محدوده طرح خواهد شد.
از طرفی معماری پایدار که در بطن بناهای سنتی ایران وجود دارد ،با شاخصهایی چون توجه به ویژگیهای اقلیمی ،عوامل
اقتصادی ،عوامل اجتماعی-فرهنگی و به واسطه نگرش خالقانه به نوع ارتباط محیط انسان ساخت و طبیعت ،و ارائه اصول و
راهکارهای معماری متفکرانه ،چون ریتم و تکرار در فرم و فضاها ،سلسله مراتب دسترسی ،محوریت فضایی ،ارتباط فرم و
عملکرد و در عین حال توجه همزمان به مصالح متناسب با اقلیم ،به معماری آموزنده از نگاه طراحان معاصر تبدیل شده است،
که الهام از آن راهگشای رسیدن به توسعه ای پایدار است ،که نیاز همه ساختهای حیات انسان (مادی و معنوی) را برآورده
می کند ،طبیعی است بسیاری از آثار گذشته با ارزش هایی اصیل ،که به عنوان نمونه های برتر معماری مطرح هستند ،ماندگار
شود و بسیاری از بناهای معمول که ارزش هایی از این جنبه ندارند در گذر زمان و در طول دوره تحول و نوآوری دچار تخریب
شوند و از بین روند .در این میان می توان از طریق اقتباسی شایسته از بناهای سنتی ارزشمند ،اصولی را احیا کرد که راهنمای
پدیدار شدن معماری پایدار باشد .نتیجه این تالش ارائه ایدههای بهینه در طراحی است ،که نیازهای فرهنگی آموزشی جامعه
کنونی و مقدمه الزم برای شکل دهی به معماری معاصری است که از معضالت و آسیبهای بسیاری رنج میبرند(.جلیل پور،
)3131
این مقاله نتیجه یک طرح پژوهشی است که در آن سعی بر آن است که به طراحی مجتمع فرهنگی-آموزشی از دیدگاه
معماری پایدار در شهر یزد پرداخته شود .بدین منظور در ابتدا با استفاده از مبانی برنامهریزی شهری و منطقهای ،نقش این
مجتمع ها مورد بررسی قرار می گیرد و پیشنهادی ارائه خواهد شد که یکی به ضوابط و اصولی که معیارهای کاربری زمین و
دوم به پیشنهاد عناصر جدیدی که حضور این مجتمعها را تقویت کند ،باز میگردد .در انتها به طراحی مجتمع فرهنگی-
آموزشی پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :مجتمع آموزشی-فرهنگی ،توسعه پایدار ،معماری پایدار
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 -3مقدمه
در گذشته مراکز شهرها ،عرصه فضایی-کالبدی روابط اجتماعی و بستری برای برپایی مراسم آیینی و مذهبی و زندگی
اجتماعی شهروندان بوده است .استقرار بازارچه ،حمام ،مسجد و تکیه ،آب انبار ،مدرسه و سایر فضاهای خدماتی در اطراف این
نقاط مکث ،سبب میگشت تا فعالیتهای اوقات فراغت افراد با برنامههای جاری زندگی آنها مأنوس باشد .همین تنوع کاربری،
عامل رونق اجتماعی این مراکز بوده است.
شهر یزد از جمله شهرهایی است که در گذشته دارای بافت سنتی همگن و یکپارچه بوده و نقش مراکز شهری اجتماعی در
زندگی و روابط اجتماعی ساکنانش پررنگ بوده است .توسعه ناموزون این شهر ،طی دهههای گذشته ،باعث تضیف فضاهای
جمعی موجود در بافت سنتی آن گشته است .لذا این پژوهش به دنبال ارائه راهکاری مناسب جهت احیا و خلق یک فضای
عمومی در دل بافت تاریخی شهر ،برای زندگی روزمره شهروندان است که جوابگوی نیازهای اجتماعی-فرهنگی روز آنان در
قالب یک طراحی معمارانه بوده و زمینه های الزم برای حضور افراد و ارتقا حیات اجتماعی را فراهم سازد.
طراحی و ایجاد یک مجتمع فرهنگی تجاری بر اساس اصول معماری پایدار که بتواند اجتماع پذیری داشته باشد ممکن است
بتواند پاسخگوی نیازهای انسانی و اجتماعی مردم منطقه باشد.
نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند در سایر حوزهها و مناطق دارای پتانسیلهای تاریخی و فرهنگی به عنوان یک الگو
مورد استفاده قرار گیرد و با فراهم آوردن بسترهای مالقات و دیدار افراد از طریق ساماندهی رویدادها و فعالیتهای جمعی در
زمینههای مختلف ،زمینهساز پویایی حیات اجتماعی در بافتهای تاریخی باشد.
قابل ذکر است ،باز تعریف موضوع ارتقای حیات اجتماعی میتواند به عنوان یکی از مولفههای اساسی شکلگیری فضاهای
جمعی موفق مطرح گردد .لذا از نتایج حاصله در این پژوهش و طرح میتوان جهت ارتقای کیفیت عرصههای جمعی موجود
نیز بهره جست.

 -2بیان مسأله
فعالیتهای آموزشی و فرهنگی از مهمترین بخشهای موردنظر در یک نظام است و با توجه به طرحها و برنامهریزیهای کوتاه-
مدت و بلند مدت ،کاربریهای فرهنگی و آموزشی از شاخصترین بخشهای موردنظر در اینگونه طرحها میباشند .به خاطر
باال بودن سطح فرهنگی جامعه و پدیدار ساختن فعالیتهای سالم برای ارائه تفکرات ،اندیشهها ،هنرها و فرهنگ ملی و بومی
شهرها ،پرداختن به مسئله فرهنگ و بناهای اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.
ناحیه تاریخی شهرها تجلی گاه ابعاد فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی مردمانی است که در دورههای تاریخی در این بخش از شهر
روزگار سپری کرده و هویت فرهنگی آن را به ثبت رساندهاند(کالنتری ،خلیل آباد .)3131 ،در دوران معاصر بزرگترین معضلی
که بافتهای تاریخی ،با ارزش شهری از آن رنج می برند ،نبود تحرک اجتماعی و فاصله گرفتن از جریان رایج حیات اجتماعی
است(.حناچی و دیگران)301 :3131 ،
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یزد دومین شهر تاریخی جهان و سرمایه های ارزشمند و منحصر به فرد از آثار معماری ،فرهنگی و مذهبی در قلمرو ملی و
جهانی است و از مراکز مهم گردشگری ایران و جهان شناخته شده است .اما هم اکنون بخش عمدهای از بافت قدیم یزد ماوای
روستاییان و اقوام گوناگون اعم از عرب و افغانی است(.دهقان )3132 ،و ساکنان بومی شهر یزد تمایل چندانی به حضور در
بافت قدیم آن ندارند .لذا این پروژه با هدف تقویت حیات اجتماعی ،ارتقای تمایالت اجتماعی مثبت و حضور ساکنان بومی در
بافت قدیم شهر یزد تعریف شده است .در این راستا شناخت ارزشهای بالقوه و به فعلیت رساندن آنها با عملکردهای زندگی
مدرن و شناخت تمایالت نسل جدید شهر برای استفاده از فضاهای شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
یکی از روشهای جلوگیری از بافتهای هویتمند و تاریخی ،بازسازی و یا ایجاد فضاهای عمومی جدید و با کیفیت در جوار یا
در اتصال با بافتهای تاریخی است برای این کار سعی میشود فعالیتها و کاربریهایی در آن جای داده شوند که با ارزشهای
فرهنگی و تاریخی آن کالبدی آن تناسب داشته و رونق کارکردیشان موکول به قرارگیری در متن اینگونه ارزشها نهفته
باشد(.صفامنش)3133 ،
در صورتیکه فعالیتهای آموزشی و فرهنگی بر اساس نیازهای اجتماعی افراد تعریف گردند ،میتوانند در پویایی و رونق
مجموعه و بافت پیرامون آن نقش اساسی داشته باشند .هر چه فضا و فعالیتهای این مکان دارای یکپارچگی ،هماهنگی و
کارکرد محیطی پویاتری باشد ،مردم بیشتری به بافت تاریخی روی میآورند .بدیهی است بازگشت مردم و میل به تجربه دوباره
این مکانها نیز به عوامل مذکور وابسته است.

 -1سوابق مجتمع های فرهنگی-آموزشی
 3-1سوابق تاریخی
فرهنگسرای خاوران
فرهنگسرای خاوران در محله عسگرآباد قدیم واقع در جنوب شرقی تهران احداث گردیده است .منطقه جرجن از متراکمترین و
محرومترین نقاط تهران است که اهالی آ ن به هیچ فضای فرهنگی در محدوده مسکونی خویش دسترسی نداشتهاند .و
فرهنگسرای خاوران تا حدود هشتاد هزار متر مربع مساحت و بیست و یک هزار متر مربع زیر بنا ،فضاهای فرهنگی منطقه و
پیرامون آن را تأمین میکند.
تاالر نمایش و سینما در دو بخش کودکان و بزرگساالن ،خانه کودک ،کتابخانه ،کالسهای آموزشی ،فضای نمایشگاه ،ساختمان
اداری ،بازارچه فرهنگ و هنر و فضاهای جنبی باز و نیمه باز بخشهای عمده مجموعه را تشکیل میدهند.
در معماری مجموعه سعی بر آن بوده تا با الها م گرفتن از معماری اصیل اسالمی ایران در جانمایه فضاها همچنین در فرم و
فضا تاکید مضاعف شود .هندسه و تقاذن فضاها نظم خاصی را بر مجموعه حاکم میسازد که توجه و تمرکز را به سوی فضاهای
اصلی معطوف می دارد .ساختمان ادارهی با ارتفاع زیاد و عقب نشینی انحنایی نسبت به خیابان ،وروردی جذابی را برای
مجموعه فراهم نموده است.
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 2-1سوابق جهانی
مرکز فرهنگی آموزشی دانشگاه اوتما
این تسهیالت فرهنگی که برای یک دانشگاه طراحی شده ،دری بلوک مسکونی با اصالتی متعلق به اوایل قرن ،در حومهی شهر
قرار گرفت است .ساختار این بند شامل فضای کارگاه-که هنرجویان در آنجا میتوانند به نقاشی و حرفههای مختلف بپردازند و
همچنین یک نگارخانه برای نمایشگاهها و نمایش دائمی آثار هنری می باشد.
به منظور ترکیب کردن این ساختمان با محیط اطراف ،یک سوم حجم ساختمان در زیرزمین قرار دارد و اطراف آن درخت-
کاری شده است .طبقهی همکف سرسرا ،یک فضای دهلیز سرگشاده مانند بزرگ است که به وسیلهی شیبههایی قطع شده و
در آن ،طبیعت از طریق شکافهای بزرگ روی دیوارها وارد ساختمان میشود .تمامی اتاقها به این فضا متصل هستند .فضایی
که بخشی از رفت و آمد هنرجویان در ان صورت میگیرد .طبقه زیرزمین شامل یک نگارخانه و تاالری با ظرفیت  200نفر می-
باشد .در طبقه اول و دوم نیز یک باغچه بامی و یک چایخانه قرار دارد .شکاف بزرگ دیوارها باعث انتقال طبیعت به خیابانهای
مجاور می شود .با نگه داشتن یک چایخانه ،یک در ورودی و یک دیوار سنگی محوطه که زمانی به خانهای چوبی تعلق داشته-
اند ،خاطره گذشته همچنان زنده مانده است.

 -1توسعه پایدار
توسعه پایدار در واقع روندی است که بهبود شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و فناوری را به سوی عدالت اجتماعی رهنمون
میسازد و از آلودگی محیط زیست و تخریب اکوسیستم فاصله میگیرد .به عبارت دیگر میتوان گفت که توسعه پایدار توسعه-
ای است که از نظر زیست محیطی غیر مخرب و از نظر فنی مناسب ،از نظر اقتصادی پابرجا و از نظر اجتماعی مورد قبول باشد.
بطوری که توسعه پایدار در یک محیط و یا کشور با در نظر گرفتن توان انسانی بومی ،فناوری و توان مالی محیط یا کشور می-
تواند تحقق یابد و چنین توسعهای تنها در محیط یاد شده پایدار خواهد ماند(.مهین و ابوالحسنی)3133 ،

 -1معماری پایدار
ساخت و ساز پایدار این چنین تعریف شده است« :مدیریت یک محیط پاک و سالم بر اساس بهره برداری موثر از منابع طبیعی
و اصول اکولوژیکی ،و هدف از طراحی ساختمان های پایدار کاهش آسیب آن بر روی محیط و منابع انرژی و طبیعت است ،که
شامل قوانین زیر می باشد:
 -3کاهش مصرف منابع غیر قابل تجدید
 -2توسعه محیط طبیعی
 -1حذف یا کاهش مصرف مواد سمی و یا آسیب رسان بر طبیعت در صنعت ساختمان سازی(.زرتاج)3133 ،
بنابراین به طور خالصه ساختمان پایدار را می توان این چنین تعریف کرد :ساختمانی که کمترین ناسازگاری و مغایرت را با
محیط طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیعتر با منطقه و جهان دارد .تکنیکهای ساختمانسازی در یک پهنه وسیع در

www.SID.ir

Archive of SID

جهت تأمین کیفیت یکپارچه از نظر اقتصادی ،اجتماعی و محیطی میکوشند .بنابراین استفاده معقول از منابع طبیعی و
مدیریت مناسب ساختمان سازی به حفظ منابع طبیعی محدود و کاهش مصرف انرژی کمک نموده و باعث بهبود کیفیت
محیطی میشود(.همان)

 -1اصول معماری پایدار
با توجه به توضیحات ارائه شده معماری پایدار دارای مجموعهای از اصول مختلفی هست که در نظر گرفتن آنها سبب ایجاد
توازن و پدید آمدن پایداری خواهد شد.
-3اصل اول :حفاظت از انرژی
هر ساختمان یاد بهگونه ای طراحی و ساخته شود که نیاز آن به سوخت فسیلی به حداقل ممکن برسد .ضرورت پذیرفتن این
اصل در عصرهای گذشته بدون هیچ شک و تردیدی با توجه به نحوه ساخت و سازها غیر قابل انکار میباشد و شاید تنها به
سبب تنوع بسیار زیاد مصالح و فناوریهای جدید در دوران معاصر چنین اصلی در ساختمانها به دست فراموشی سپرده شده
است و این بار با استفاده از مصالح گوناگون و یا با ترکیبهای مختلفی از آنها ،ساختمانها ،محیط را با توجه به نیازهای
کاربران تغییر میدهد(.زرتاج)3133 ،

-2اصل دوم  :کار با اقلیم
ساختمانها باید به گونه ای طراحی شوند که قادر به استفاده از اقلیم و منابع انرژی محلی باشند .شکل و نحوه استقرار
ساختمان و محل قرارگیری فضاهای داخلی آن میتوانند به گونهای باشند که موجب ارتقا سطح آسایش درورن ساختمان
گردد و در عین حال از طریق عایق بندی صحیح سازه ،موجبات کاهش مصرف سوخت فسیلی پدید آید .این دو فرایند مذکور
ناگزیر دارای همپوشانی و نقاط مشترک فراوان می باشند(.همان)

-1اصل سوم :کاهش استفاده از منابع جدید
هر ساختمان باید به گونه ای طراحی شود که استفاده از منابع جدید را به حداقل برساند و در پایان عمر مفید خود ،منبعی
برای ایجاد سازه های دیگر بوجود آورد.
گرچه جهت گیری این اصل ،همچون سایر اصول اشاره شده به سوی ساختمانهای جدید است ،ولی باید یادآور شد که اغلب
مناب ع موجود در جهان در محیط مصنوع فعلی بکار گرفته شده اند و ترمیم و ارتقا وضعیت ساختمانهای فعلی برای کاهش
اثرات زیست محیطی ،امری است که از اهمیتی برابر با خلق سازههای جدید برخوردار است .این نکته را نیز باید مورد توجه
قرار داد که تعداد منابع کافی برای خلق محیطهای مصنوع در جهان وجود ندارند که بتوان برای بازسازی هر نسل از
ساختمانها ،مقدار جدیدی از آنها را مورد استفاده قرار داد(.همان)
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-1اصل چهارم :احترام به کاربران
معماری پایدار به تمامی افرادی که از ساختمان استفاده میکنند احترام میگذارد .به نظر میرسد که این اصل ارتباط اندکی با
آلودگی ناشی از تغییرات اقلیم جهانی و تخریب الیه ازن داشته باشد .اما فرایند پایداری از معماری که شامل احترام برای
تمامی منابع مشترک در ساخت یک ساختمان کامل هستند انسان را از این مجموعه خارج نمینماید .تمام ساختمانها توسط
انسانها ساخته میشوند اما در بعضی از سازهها حقیقت حضور انسان محترم شمرده میشود ،در حالی که در برخی دیگر
تالش برای رد ابعاد انسانی در فرایند ساخت مشاهده میشود(.همان)

 -3اقلیم و پایداری
طراحی اقلیمی یکی از راهکارهای بسیار موثر در کاهش مصرف سوختهای فسیلی محسوب میشود .فرایندهای تولید صنعتی
و ساخت و سازهای عظیم ساختمانی منجر به ایجاد محیطهای خنثی و بیمصرف شده است .خوشبختانه حساسیت در برابر
چنین وضعیتی و بازنگری در مورد مفاهیمی همچون تفاهم اجتماعی ،بهینهسازی مصرف و آگاهی زیستمحیطی موجب شروع
تحولی در ساخت و ساز شده است .بهطوری که امروزه مباحثی همچون معماری پایدار ،معماری سبز و اکوتک جای خود را در
میان مباحث دانشگاهی پیدا کرده اند .معماری پایدار بعنوان راهکاری برای تعدیل مصرف انرژی و جلوگیری از آلودگی محیط-
زیست در بخش ساختمان نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا میکند .مصرف منابع انرژی در کمترین حد ممکن ،استفاده از
مصالح تجدیدپذیر حفاظت و تولید انرژ ی و بازیافت آن بدون ایجاد آلودگی ،کاهش مصرف منابع غیرقابل تجدید ،توسعه محیط
طبیعی ،حذف مصرف مواد سمی و آسیبرسان بر طبیعت در ساختمانسازی از جمله ویژگیهای معماری پایدار میباشد .در
معماری پایدار طراحی ساختمانهایی که ویژگی صرفه جویی در انرژی و همچنین حفاظت منابع طبیعی را در خود داشته
باشند در زمره اصلیترین مسئولیتهای معماران قرار میگیرند(.قربانی و سیدین)3133 ،

 -3معماری سبز
معماری سبز برخاسته از معماری پایدار و توسعه پایدار میباشد که این نیز ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهای سوء
جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است .معماری و فنآوری میتوانند از یکدیگر یاد بگیرند نه مانند معماری "هایتک" که با
منطق شک تولید کالن و استفاده بی مهابا از تکنولوژی با کارکرد گرایی شدید منجر به محیطهای خنثی و بیمصرف شد.
الگوهای نادرست رفتاری محیط طبیعی را ویران میکند ،در حالیکه ما برای دوره طوالنی بقاء نسلهای آتی به آن نیازمندیم.
طراحی سبز عملی است برای حل مشکالت که طی آن منابع طبیعی قبل ،بعد و طی پروسه تولید و ساخت به کمترین حد
آسیب میبینند به عالوه مصالح مفید بوده و قابل برگشت به چرخه طبیعت باشند (.قربانی و سیدین)3133 ،

 -3نیازهای انسان در رابطه با فضای عمومی
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تأ مین نیاز انسان به دوست داشتن و در کنار جمع بودن مستلزم وجود یک قرارگاه کالبدی است و فضاهای عمومی بیشترین
ظرفیت را در این رابطه دارند و لیکن این امر بدون پاسخگویی به نیازهای اولیه انسان میسر نیست .فضایی میتواند انسان را به
خود جلب نماید که در درجه اول تأمینکننده نیازهای ذیل باشد(.دانشپور و چرخچیان)3131 ،
 آسایش فیزیولوژیکی و ذهنیاز آنجاییکه برآوردن این کیفیت در رابطه با نیازهای اولیه انسان میباشد نحوه پاسخگویی به آن در چگونگی ادراک سایر
کیفیات فضا نیز موثر است و برآوردن این نیاز با میزان و تداوم حضور مردم در فضا قابل ارزیابی است.
 استراحتجو آرام ،وجود عوامل طبیعی ،حریم فضا و کنترل ورود وسایل نقلیه از جمله مهمترین عوامل موثر در تأمین این نیاز میباشد.
 اشتغال فعالاین نیاز مبتنی بر تماس مستقیم مردم با محیط بوده و بیانگر تجربه مستقیم فضا ،مردم و فعالیتهای اجتماعی چون :تعامل با
بستگان ،دوستان ،آشنایان و همسایگان ،گردهم آیی ،قدم زدن ،بازی ،تفریح ،ورزش ،فعالیتهای جسمی ،امکان رقابت و ...
می باشد که خود در ایجاد تصویر ذهنی مطلوب افراد از فضا ،پویایی و هیجان و کسب تجارت جدید و آموزش محیطی نقش
مستقیم دارد.
 اشتغال غیرفعالفراهم نمودن امکان مشاهده و نظاره دیگران و اتفاقات و رویدادهای پیرامون که یکی از عوامل تعیینکننده در میزان پاسخگو
بودن فضاست.
 کشف و رازخلق فضاها و منظرهای متنوع ،فعالیتهای گوناگون با هدف تأمین تنوع ،جاذبه و تجارب گوناگون ایجاد حرکت در بازدید
کنندگان فضا از جمله عواملی هستند که می توانند در پاسخگویی به نیاز انسان به پیچیدگی و امکان کشف فضا ،نقش بسزایی
داشته باشد.
 زیبایی بصری و ابعاد زیبایی شناسانهتأمین جاذبه های بصری و مطلوبیت کالبدی و حسی فضا که با عواملی چون نظم و هماهنگی ،تعیین و تشخیص فضا و بسیاری
عوامل دیگر از این دست قابل تأمین است.
 مطلوبیت اجتماعی ناشی از تعامل افرادکه مبتنی بر بعد اجتماع پذیری فضا یعنی حضور افراد و گروههای مختلف اجتماعی و میزان تعامالت اجتماعی بین آنهاست.
 امنیتنیاز انسان به امنیت روانی و فیزیکی نیز یکی از نیازهای پایه انسان در رابطه با فضاست.

www.SID.ir

Archive of SID

 -30بررسی نقش اجتماعی مجتمع های فرهنگی-آموزشی
در مجموع می توان گفت که فضاهای مردمگرا بر حضور ،مکث و جمع شدن تأکید میکند(.بختیار نصر آبادی )3130 ،لذا
برای رسیدن به مابه ازای فضایی آنها به بررسی عوامل موثر در طراحی فضایی دعوت کننده ،مطلوب و تجمع پذیر پرداخته
میشود.

 3-30مرکز فرهنگی-آموزشی
مرکز فرهنگی-آموزشی ،مجموعهای از فعالیتهای گوناگون را در خود جای میدهد .در صورتی که این فعالیتها بر اساس
نیازهای اجتماعی افراد تعریف گردند ،می توانند در پویایی و رونق مجموعه و بافت پیرامون آن نقش اساسی داشته باشند .مرکز
موردنظر با کارکرد اجتماعی خود ،می تواند بستر پر قدرت و سودمندی برای اقتصاد شهری ،تقویت ارتباطات اجتماعی و در
نهایت جامعهپذیری و فرهنگپذیری مردم باشد؛ محل مناسبی را برای فعالیتهای گذران اوقات فراغت ایجاد کند و مشوق
توسعه عملکردهای مطلوب در بافت تاریخی شود.

 2-30مرکز فرهنگی
مرکز فرهنگی توان حیاتبخشی فرهنگی دارد .نفوذ فعالیتهای فرهنگی در ساماندهی حیات اجتماعی تأثیر فراوان دارد .ایجاد
فضاهای گوناگون فرهنگی به صورت مرکز فرهنگی یا فرهنگسراها و خانههای فرهنگ در مقیاسهای مختلف شهری ،فعالیت-
های یکپارچه فرهنگی را موجب میشود .برنامههای فرهنگی وسیعاند و بر حسب نیاز در مراکز فرهنگی قابل تنظیم و اجرا
هستند و در مشارکت فرهنگی شهری و حیات اجتماعی آن تأثیر بارز دارند(.محسنی)30 :3130 ،
برخی از فعالیتهای فرهنگی به شرح زیر است:
 کتابخانه و توسعه آن و جذب مردم به برنامههای فرهنگی برنامه اجرای نمایش ،سینما ،تئاتر کارگاههای مختلف نظیر نقاشی ،موسیقی ،مجسمه سازی ،عکاسی و غیره برنامههای مربوط به مراسم فرهنگی ،سنتی ،جشن ها و مراسم واحدهای سمعی و بصری -برنامههای جلسات خانوادگی برای گروههای مختلف اجتماعی و قومی(.ارجمندنیا)3133 ،

 -33انتخاب و تجزیه و تحلیل سایت
 3-33فرآیند انتخاب سایت
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با بازدید های مکرری که از مرز بافت جدید و قدیم صورت گرفت زمینی در خیابان شهید نواب صفوی مشاهده شد که دارای
مساحت برای این مجموعه بود .در بازدید های بعدی از نقاط مرزی بافت جدید و قدیم ،زمین دیگری که دارای مساحت کافی
برای مجموعه باشد مشاهده نشد ،در نتیجه زمین مذکور را برای طراحی فضا انتخاب کردیم .هدف این مجموعه حیات
بخشیدن به ارزشهای میراثی است که در نظر اکثر مردم زمان آنها پایان یافته و تاریخ انقضای آنها سر رسیده .این مسئله می-
تواند صورتی به وسیله عواملی از قبیل موقعیت مجموعه تقویت شود ،به این معنا که میتوان موقعیت مجموعه را در محل گذار
از بافت قدیم به بافت جدید انتخاب کرد .این انتخاب باید با توجه به مساحت مورد نیاز که بین  1000تا 32000متر میباشد
صورت گیرد .در ضمن باید مسئله امکان گسترش مجموعه در آینده را هم مد نظر داشت.
 2-33تحلیل سایت
محدودیتها و امکانات سایت انتخابی به شرح زیر می باشد:
واقع شدن سایت در مرز بافت قدیم و جدید مطابق نشه کاربریاراضی یزد
-دسترسی مستقیم به خیابان اصلی

وجود نداشتن ساختمان مرتفع در محدوده سایت و امکان ایجاد دید مناسب به مجموعه و همچنین دید مناسب از مجموعهبه بیرون.
-نزدیکی به بلوار جمهوری و سه راه حکیمیان که مسیر عبور اکثر مسافران و توریستها میباشد.
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داشتن مساحت کافی برای مجموعه و همچنین قابلیت گسترش مجموعه در صورت لزوم-نزدیکی به باغ دولت آباد

یکی از محدودیتهای سایت ،وجود مغازه جوشکاری در مجاورت سایت است که عامل ایجاد سر و صدا میباشد و باید درطراحی به این مسئله توجه شود.

وجود واحدهای آموزشی در محدوده سایت که مجموعه میتواند عالقمندان را از این آموزشگاهها جذب کند.وجود برج و باروی قدیم یزد در خیابان سید گل سرخ در نزدیکی سایت وبهره گیری ازنقوش خشتی آن در نمای مجموعه
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 1-33باد منطقه
باد فصل بهار و تابستان از سمت شمال غربی.
باد غالب در ماههای آبان ،آذر ،دی و بهمن از جنوب شرقی و در ماههای مهر و اسفند از جهت غرب.
باد غالب منطقه باد شمال غربی است

 1-33نحوه تقرب به طرح
قبل از شروع به طراحی ابتدا در نظر گرفته شد که این مجموعهای که طراحی میشود در شهری واقع شده که از لحاظ
فرهنگی پیشینه باالیی دارد و از طرفی به لحاظ وضعیت خاص اجتمایی که در شهر وجود دارد و مهاجرت روستاییان و ساکن
شدن آنها در شهر برخورد فرهنگ شهری و روستایی واز سوی دیگر افزایش جمعیت جوانانی که از گذشته و فرهنگ اصیل
خود غافل شده و به فرهنگ پر زرق و برق بیگانه روی آوردهاند الزم بود مکانی طراحی شود که مجالی برای ایجاد روابط
اجتمایی و آشنایی مردم با فرهنگ این سرزمین که ریشههای کهن دارد فراهم شود .ودر سایه آن اوقات فراغت آنها نیز به
شکل مناسب پر گردد .در واقع مجتمعی الزم بود که شخص پس از مراجعه از آن یک تصوِیر ذهنی در ذهن خود داشته باشد
که این تصویر میتواند همان بیان نامحسوس ارزشهای فرهنگی این سرزمین که در قالب المانها و حرکتهایی که در
معماری بنا صورت گرفته باشد.
برای ساختن حجم کلی مجموعه ،آثار باستانی منطقه منجمله برج و باروی قدیم یزد بیشتر در نظر بوده که در عکس زیر
مشاهده می شود .
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از آنجا که آب در فرهنگ مردم یزد جایگاه خاصی دارد از حرکت آب در مجموعه استفاده شده است.

همچنین یکی دیگر از آثار معروف شهر برای اکثر مسافران جالب توجه میباشد منارههای آجری این شهر میباشد ،مانند مناره
مسجد جامع فهرج یا مناره میرچخماق و مسجد جامع کبیر ،که چه داستانها از آنها نقل میکنند ،منار در این مجموعه
بعنوان شاخص محل نمازخانه و از طرف دیگر وسیلهای برای موقعتیابی در مجموعه و بیرون آن است در نظر گرفته شده.
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از موارد دیگر که از معماری منطقه استفاده گردیده بکار گیری قوسهای کلیل در بدنه رواق دور بازار چه سنتی و نمای طبقه
همکف مجموعه است.

شکل کنگرههای قلعه یزد برای اکثر مردم یزد شکلی آشنا میباشد در طراحی نمای مجموعه سعی بر این شد که به شیوهای
خاص این ریتم را به بیننده القا کنیم تا بیننده از تصویری که میبیند به تأمل و جستجو در ذهن خود بپردازد و مفهوم آنرا
درک نماید.
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همچنین یخچالها و آبانبارهای خشتی که در همجواری سایت در محله فهادان به چشم میخورد که در روزگارهای قدیم
جهت تأمین آب محله مورد استفاده قرار میگرفته در طراحی مجموعه به شکل آمفی تئاتر رو باز مشاهده میگردد.
با توجه به شرایط اقلیمی منطقه فرم حیاط مرکزی در اقلیم شهرستان یزد و توابع به عنوان فرم غالب در بناهای قدیمی در
نظر گرفته شده که در طراحی این مجموعه هم لحاظ گردیده است که یاد آور گودال
باغچه ها و حیاط مرکزیهای یزد میباشد .المان موجود در مجموعه بیانگر تعالی
همراه با تغییر می باشد.
در مدا رس قدیم ایران طالب بر اساس سطحی که از نظر علمی داشتند در طبقات
مختلف قرار میگرفتند ،در این مجموعه نیز سالن کنفرانس اساتید فن در طبقه اول
قرار دارد و کالس دانشآموزان در همکف میباشد.
ساباط در لغت به معنای راهرو و داالن و سقفی است که بر روی کوچهها و معابر ساخته میشود .معماران یزدی نه تنها تمام
جوانب در ساخت داخل بنا مدنظر داشتند بلکه در ساخت کوچهها هم با توجه به نیاز و شرایط اقلیمی فرهنگی مردم منطقه
ویژگی های ارزنده و جالب توجهی را در نظر داشتند یکی از این خصوصیات بارز محلههای قدیمی در استان یزد کوچه و
گذرگاه های سر پوشیده آن به نام ساباط است هدف از ساخت ساباط این بوده که انسان گرمازده کویر در زیر سایه آن لحظاتی
خود را از تابش شدید خورشید در امان دارد.
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