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  :عنوان مقاله 

     تعاملِ خانه و شهر
 

 :موضوع مقاله 

   نمونه موردي شهر اردستان_بررسي جايگاه شهر در روند شكل گيري خانه 
 

  :نگارنده 
 اباصلت عسكري رابري 

 
   :واژه هاي كليدي 

  خانه ، شهر ، كوير ، معماري ، شهرسازي
 
  : ده مقاله يچك
ت يات رواني جمعيقت فرهنگ و خصوصيدر حق. ات است ي داراي روح و ح،ان ريروند زندگي در خانه هاي سنتي ا    

رامون مي يط فرهنگي پيط مصنوع الگوي خود را از شرايمح. ط مصنوع است ي عاملي موثر در طراحي مح،استفاده كننده 
شتي، بر ي مع،عي يط طبيان محله اي عالوه بر شري فضاهاي محله اي و ب ، توسعه و طراحي معابر، لذا محله بندي ها ،رديگ

ن خانه و شهر بعنوان بستر ينجا سعي شده تا نسبت بيدر ا. تها استوار شده است ي فرهنگها و قوم، سنتها ،اساس اعتقادات 
  . بررسي انجام شده در دو بخش آمده است . بررسي شود....) فرهنگي، سنتي، اعتقادي و ( نهيو زم

ري شهر و تعامل خانه با ي كه شكل گي به طور،خي شهركويري اردستان پرداخته يه تارني            بخش اول به بستر و زم
  . شهر پي گرفته شده در نهايت هماهنگي كامل با بوم منتج شده است 

رات بررسي شده يين تغير مفهوم خانه و شهر در اردستان پرداخته و عوامل ماهوي و ساختاري ايي           بخش دوم به تغ
ان يت فعلي به پاير نگرش مردم به زندگي وعدم هماهنگي ساختار شهر اردستان با وضعيين مبحث با تغيري ايگيپ. است 
  . ده است يرس

  :    ر مي باشد ين مقاله آنچه حاصل شده به شرح زيه شده در اي          از تمامي بحثهاي ارا
دا خواهد يي خود را پخانه مفهوم واقع ،امل با خانه باشد ت شهر در هماهنگي كيك شهر بوده و هنگامي كه كليي از يخانه جز

 به علت ساختار شهر در جامعه امروز مي باشد و به  ،ستين اگر، خانه امروزي در شهر امروزي جوابگو نيبنابرا. كرد 
ب با آن ي كه متناسيلذا ظهور مناسب هر كدام ، در شهرها. روز پاسخگوبوده است يروز در شهر دين علت ، خانه ديهم
  .ر نمي باشد ي امكان پذ،ستند ين
  
 
 
  

 :درجه تحصيالت 

  معماري كارشناسي ارشد 
 :سمت 

   دانشجو دانشگاه هنر تهران
 :آدرس 

   دانشكده معماري و شهر سازي_ دانشگاه هنر _ كرج _ تهران 
 : پست الكترونيك 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 aabasalt@ yahoo.com  مقدمه :  
  ،ات زمانه حاكم بر آن دوران است      يني از معماري هر دوران خانه باشد كه انعكاس افكار و ح           ين نمود ع  يد بارزتر ي                 شا

گاه شهر در شـكل     ين مقاله با بررسي جا    يا. شگر تحوالت جاري در جامعه شكل دهنده آن مي باشد           يلذا بررسي خانه ، همواره نما     
  نـسبت   ،ري شـده  يـ گين مقالـه پ يـ پرسش اصلي كه در ا.   سعي در مشخص نمودن رابطه متقابل شهر و خانه دارد  ،ري خانه   يگ
رات ييـ ل مـاهوي تغ يـ  دال ،گري را مطرح ساخته كه از آن جمله        يي به آن ، پرسش هاي د      يان شهر و خانه مي باشد و پاسخ گو        يم
ا چرا خانـه    يد بيشتر است؟ و     يل مردم به زندگي در خانه هاي جد       يت تما ا به چه عل   يست ؟   يري شهر و خانه چ    يادي در شكل گ   يبن

  ........  . ست ؟ و يمي جوابگوي شهر هاي امروزي نيهاي قد
ران به عنـوان  يمي ايكي از شهرهاي قدي   ،ن سوال ها و ملموس شدن مباحثي كه در پي آمده   يي  به ا   ي              براي پاسخگو 
شـهر مـورد نظـر اردسـتان بـوده كـه سـابقه              .  به سوال ها  پاسخ داده شده است           ،ن شهر   يه ودر قالب ا   نمونه موردي انتخاب شد   

  . ن شهر، بررسي خواهند شد يري از ايلذا مباحث مربوطه ، در قالب تصو. خ كشور ما دارد يطوالني در تار
  

  
  

مهمان ناخوانده اي كه سـر زده       . ران است   يهرسازي ا ت معماري و ش   ياري در مورد وضع   ياي نكات بس  ير گو ين تصو ي               ا
  لذا مقاله مورد نظر  ،نه آن بررسي شده ير و زمين تصويسوال هاي مطرح شده در چارچوب ا. وارد شده و قصد تملك خانه را دارد 

  .در دو بخش آورده شده است
   ن بخش   يدر ا .ر است   يمي از تصو  يح ن ي  توض   ،ه به نوعي    خي شهر اردستان پرداخته ك    ينه تار ي               بخش اول به بستر و زم     

ن شـهر مـشخص شـده كـه     يدر ا. ري شهر اردستان و تعامل خانه و شهر درآن پرداخته شده است         ي  شكل گ    ،به معرفي اردستان    
ست كـه   يـ  بـه گونـه ا     ن تعامـل  يا. دا كرده و در تعامل سازنده اي با شهر بسر مي برد             يچگونه خانه مفهوم خود را در بستر شهر پ        

  . ازهاي ساكنان را جواب داده و كالبدي هماهنگ با بوم بوجود آورده است ين
ن يـ در ا . پرداخته شده اسـت     ) ر  يگر تصو يمه د ين(              بخش دوم به بررسي علل ماهوي و ساختاري ورود مهمان ناخوانده            

رات و عوامـل  ييت تغيرات ، ماهيير اردستان بررسي شده و شروع تغر مفهوم خانه و شهر د يي  عوامل ماهوي و ساختاري تغ       ،بخش  
  در    ،ازهاي جامعه امروز بـوده      يد كه متناسب با  ن     ي  خانه هاي جد     ،ن بخش نشان داده     يا. رات پي گرفته شده است      ييساختاري تغ 

  لـذا تـضاد       ،د همـاهنگي نداشـته      يـ ت جد يز بـا وضـع    يمي بافت ن  يدا كرده و خانه هاي قد     يمون پ يم اردستان تبلوري نام   يبافت قد 
 _ري كلي مباحث مطرحيجه گي نت ،در انتهاي اين پژوهش    . م شهر اردستان حادث شده است       يدي در ساختار و كالبد بافت قد      يشد

ـ      باعث بوجود آمدن، شهري ،       ،ط فعلي جامعه    يطبق اين نتيجه گيري ، هماهنگي كالبد با بوم و شرا          . آمده است    ،شده   ا  متناسب ب
          . ازهاي امروزي مردم اردستان است ين
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  بررسي زمينه و بستر شهر كويري اردستان
  موقعيت جغرافيايي اردستان 

 درجه طول شرقي از نصف النهـار گرينـويچ قـرار    37 درجه و    52 دقيقه عرض شمالي و      22 درجه و    33           شهر اردستان در    
ز مشرق به نائين و انارك و از مغـرب           ا ، از طرف جنوب به برخوار و كوهپايه اصفهان        ، از طرف شمال به بيابانهاي كويري        ،داشته  

  .1به شهرستانهاي كاشان ونطنز محدود مي شود 
  شكل گيري شهر اردستان 

 اساسي ترين عامل بناي شهر درنقطه فعلي مي باشد ، بنابراين عامـل عمـده اقتـصادي ، كـشاورزي ،                      " قنات ارونه  "              
تبـديل درياچـه   ( تاثير گذار در شكل گيري شهر اردستان پديده هـاي طبيعـي     از عوامل   . تحت تاثير اين قنات شكل گرفته است        

  . كه در شهر قبلي رخ داده و باعث جابجايي به مكان فعلي گشته است  )نمك به كوير
  

  
  

  قنات ارونه
 انـد ونـام خـود را بـر                    از آنجايي كه پادشاهان ساساني همواره در پي محو آثار اشكانيان ، تغيير نام و موضع شهرها بـوده                  

بنـابر ايـن عامـل      . 2شهرهاي كه سازنده آن بودند مي گذاردند ، لذا اردشير بابكان در اين شهر آتشكده اي بزرگ بر پا مـي كنـد                        
  . مذهبي نيز در شكل گيري شهر فعلي موثر بوده است _سياسي 

  

  تعامل خانه و شهر در اردستان 
اين آرامش وسكون حاكم در . مش و راحتي است و استفاده كنندگان به آن تعلق خاطر دارند                            خانه محل سكون آرا   

خانه هاي سنتي باعث شده تا در پناه آن خانواده ها به تربيت فرزندان خود پرداخته ، رفع خستگي ناشـي ازكـار وفعاليـت ، تـداوم            
  .سينه به سينه فرهنگها وپيشينه تاريخي را به همراه داشته باشد

خانه هاي اردستان به دور از تفاخر و به رخ كشيدن           .                    اين اتفاقي است كه در خانه هاي قديم اردستان افتاده است            
  .خود كامگي صاحبان آن ،  با كمال فروتني و احترام به پيرامون خود ، در ارتباط با ساير فضاهاي شهري مي باشد 

   

                                                 
   6 ، ص 60استان اصفهان ، جلد : سازمان جغرافيايي ارتش جمهوري اسالمي ايران  -١
  291 ،ص 1366 جهاد دانشگاهي،  تهران ،  ؛ دركتاب شهرهاي ايران ، جلد چهار ، به كوشش محمد يوسف كياني ،" اردستان": هاشمي ، احسان اهللا -2
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   و باز در خانه هاي اردستانتركيب فضاي بسته نيمه بسته
نيمـه   لذا بافت اردستان تركيبي از فضاهاي بـسته ،  . همچنين خانه هاي اردستان در ارتباط مستقيم با باغهاي اطراف خود هستند        

  .بسته وباز مي باشد 
اس نشده است ، لذا معماري                    به علت اعتدال هوا در اردستان به كارگيري تدابير معمارانه همچون بافتهاي كويري احس             

  .آن خشتي بوده وعناصر استفاده شده در آن تاحدودي تعديل شده است 
  

  
  

  تدابير معمارانه بافتهاي كويري درخانه هاي اردستان تاحدودي تعديل شده است
  

ن داشـتن روزنـه     نداشتن بادگير و حياطهاي مركزي چهار طرفه متـراكم و همچنـي              نقض سطوح به هم فشرده بافتهاي كويري ،         
 از ويژگي هاي بافت تاريخي اردستان مي باشد كه در نتيجـه خانـه هـاي اردسـتان نيـز از ايـن                    )بيشتر به باغ    ( هاي روبه بيرون    

  .                                                      شرايط برخوردار مي باشد 
طبيعت بسيار ملموس تر از ساير بافتهاي كـويري ايـران مـي باشـد لـذا ايـن                       پيوند مستقيم خانه هاي قديمي اردستان با        

ويژگي باعث به وجود آمدن نوعي سازماندهي خاص در شهر اردستان شده ،  بطوري كه كامال قابل تـشخيص از سـاير بافتهـاي                         
  .كويري مي باشد 
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  تاثير شهر در شكلي گيري خانه 
از جهتي يكجا نـشيني احكـامي را   . ا نمي تواند بدون ديگران به زندگي خود ادامه دهد                  انسان موجودي است اجتماعي، لذ    

اين احكام به نوعي قراردادي انـد ،        . براي انسان به وجود مي آورد كه براي ادامه زندگي در آن مجموعه ، رعايت آن الزامي است                   
از نظـر كالبـدي     . ملـزم بـه رعايـت آن احكـام هـستند            يعني كساني كه مي خواهند جمعي داشته باشندوحول آن شكل بگيرند ،             

اين اتفاق در اردستان به صورت ملموسي رخ داده است بـه طـوري كـه                . احكامي وجود دارد كه به مرور زمان حاصل شده  است            
  .معماري آن ، در هماهنگي كامل با بوم بوده و تمهيدات الزم در جهت آسايش ساكنين انديشيده شده است 

از ايـن  .    شهر فعلي اردستان به دوره ساسانيان بر مي گردد و از آنجائي كه آب نقش  اساسي در اين شهرها داشته است                             
  . رو ، جايي كه آب نبوده ، شهري هم به وجود نيامده ، بنابراين مبناي اين شهر به خاطر وجود قناتهاي فراوان است 

               

  
  

   فضايي در شهر اردستان مي باشدمسير حركت آب عامل توزيع
  

اين شهر به شش محله قـديمي تقـسيم شـده كـه در              .              رشته هاي قنات عامل توزيع فضايي در شهر اردستان مي باشد          
  .حقيقت اين محله ها مظهر قناتها بوده ، فضاهاي شهري حول آن شكل گرفته اند

د هماهنگي كامل شهر با مسيرهاي قنات بوده ، محله ها ومراكز آن ، طي حركتي                            آنچه از نقشه شهر اردستان بر مي آي       
مظهر قناتها ومسيرهاي آن در شش نقطه شـهر بـوده ، بنـا بـراين                . ارگانيك پا به پاي مسير قنات بوجود آمده و شكل گرفته اند             

هر مركز از ايـن     . له باغها پر شده است      شهر به شش قسمت تقسيم شده وفواصلي كه ميان اين شش مركز به وجود آمده به وسي                
مراكز، از طريق مسير هايي به هم وصل شده اند كه از ميان باغات مي گذرد، بنابراين الگويي كامال متمايز از نظر شهري با ساير                         

  )افـت مـسكوني     ب( اين ساختار، تمامي اجزاي شهر را در برگرفته و خانه هـا نيـز               . دارد  ) حتي به لحاظ هندسي     ( شهرهاي ايران   
  . هماهنگ با بافت پيرامون واحكام كالبدي شهر مي باشد 
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            آنچه خانه را خانه مي كند بر آوردن نياز هاي انساني است و اين مهم زماني اتفاق مي افتد كه خانه درتعامل مناسب بـا                         
اين محله هـا ، در  . ني اردستان مشخص مي باشداين نكته به خوبي در طرح محله هاي مسكو. بستر و زمينه آن يعني شهر باشد      

  .عين تفكر براي سكونت يك خانواده به طور مستقل ، صحبت از يك خانواده بزرگتر مي كنند 
  

  
  

  نمود كالبدي تفكر فردي و جمعي در زندگي اجتماعي مردم اردستان
  

طراحي محيط به تبعيـت از      .  محله و شهر وجود دارد        ي ،             در اين مورد ، سلسله مراتب خانواده ، همسايگان ، كوچه ، كو            
  فرهنگـي ،  اين تفكر راه به جايي مي برد كه در طرح يك خانه ، فضاي خصوصي ودر طرح ديگر فضاها ، حفظ شرايط اجتماعي ،             

وني ، بلكـه در     نقش عوامل اجتماعي و فرهنگي را نه تنها در طرح محله هاي مسك            . ويكپارچگي فضاي اجتماعي مطرح مي شود       
  . مي توان مشاهده كرد) مركز محله و فضاهاي بين آنها   حمام ،  بازار ،( كل و جز فضاهاي اردستان 

 خانـه زيـر مجموعـه و         ، بنابر اين .                  بطور كلي هنگامي كه يك كل تعين شده باشد اجزا نيز تابعي از آن مي گردند                 
  .مي باشد ) شهر(ل با كليت جزئي ازشهر بوده لذا درتعامل كام

  بررسي عوامل ماهوي و ساختاري تغيير مفهوم خانه وشهردر اردستان  
  شروع تغييرات 

 ارتباط فرهنگي و اجتماعي و حيـات                   شهرها براي استمرار حيات خود عالوه بر موقعيت مناسب به شرايط مساعد طبيعي ،             
در ارتباط با عوامل طبيعي ، خود را به نحوي با محيط تطبيق داده اند كه گويي بخشي شهرهاي قديمي ايران . اقتصادي نياز دارند 

  .از محيط هستند 
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  در اردستان تطبيق بافت قديم با محيط پيرامون

( در اين شهر ها مردم داراي يك زنـدگي فـردي            .              همچنين از نظر اجتماعي و فرهنگي كامال با هم منطبق مي باشند             
از ويژگي هـاي  زنـدگي در   ) محله ( ارتباط اجتماعي در يك فضاي همسايگي  . اند  ) اجتماعي  ( و يك زندگي جمعي     ) نوادگي  خا

از اين رو ، مهمترين عامل در شهر سازي ايران بسط و انسجام محيط اجتماعي ، فرهنگي و روابـط محلـه اي اسـت،                         . شهر است 
  . ني ديگر استولي آنچه امروز مشاهده مي شود ، گوياي سخ

  وجود مشكالت در شهرهاي امروز بدان معني است كه شايد صنعت وپديده هاي صنعتي بين انسان و طبيعت او جدايي                      "         
اگر چه صنعت در نواحي مختلف دنيا نتايج مثبتي را به همراه داشته ولـي ايـن امـر در كـشورهاي در حـال توسـعه               . افكنده باشد   

   . 1"وز عوارض شده كه به گونه اي كامال متفاوت با كشورهاي توسعه يافته قد برافراشته استهمچون ايران موجب بر

  ماهيت تغييرات 
           از جمله داليلي كه باعث بوجود آمدن تغييرات اساسي در شهر اردستان شده ، دستاوردهاي ناشي از ورود فن آوري جديد        

 از طرف مردم به عنوان بهترين گزينه از مهمترين داليل تغيير ماهيت خانه و شهر                درحقيقت ورود فن آوري و پذيرفتن آن      . است  
  .بنابر اين دستاوردهاي حاصل از ورود فن آوري به شهر در روند اين تغييرات موثر واقع شده است . در اردستان مي باشد 

از .  گذاشته ، تغيير نگرش مردم به زندگي مي باشـد                       از جمله تاثيراتي كه ورود فن آوري در اردستان بر پيكر شهر بجاي            
نگاه شهروند امروزي سرعت حرف اول را در زندگي مي زند  واين كه بتواند درعصر ارتباطات به راحتي دسترسي همه جانبـه بـه                         

 را بـه او نمـي دهـد ،    لذا وقتي مي بيند ، كالبدي كه در آن قرار گرفته، ايـن امكـان             . آنچه در پيرامون خود مي گذرد داشته باشد         
  .دست به تغيير و يا حتي تخريب آن زده ، آن گونه كه متناسب با نياز خود بوده ،  شكل مي دهد 

اين وضعيت حتي در ابعاد زيبا شناسانه اجتمـاع تـاثير گذاشـته ، بـه                .             تاثير ديگر ورود فن آوري ، تجدد طلبي مي باشد           
از ايـن رو اسـت   .  نوعي عقب ماندگي دانسته ، لذاسعي در متجدد  نشان دادن خود مي كنند            طوري كه زندگي در فضاي سنتي را      

ترجيح داده مي شود و نوعي تفاخر را ، به          ) كه ريشه دربوم دارد     (كه نماي سنگ گرانيت با شيشه هاي رفلكس به نماي كاهگلي            
  .همراه دارد 
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  تقابل ديروز و امروز

  
در دوره پهلـوي سياسـت گـذاري هـا در           . ل موثر ديگر در اين روند ، سياست گذاري هاي غلط مي باشـد                                     عام

اين روند ، ريـشه در  . جهت رواج تجدد بسيار رايج تر بوده و اولين ضربات بر پيكره بافتهاي تاريخي ، در اين دوره وارد شده است     
  .دوره هاي قبل از خود دارد

  
  
   .193،ص 1378 مركز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران ، تهران ،  ، "با شهر ومنطقه در ايران":  شيعه ، اسماعيل _1

  
  

   پس از انقالب_تخريب بافت قديم توسط دولت 
            ورود و نفوذ تاثير گذار غرب در ايران از دوره صفوي شروع شد ولي اوج استيصال دولت مردان ايراني دربرابر غرب  بـه                        

هـم  . لذا در اين دوره مقدمات تجدد وتجدد طلبي در ايران آغاز و در دوره پهلوي به اوج خود مـي رسـد                    .  قاجار بر مي گردد      عهد
زماني حكومت پهلوي با مدرنيسم ، عامل تسريع روند تجدد طلبي در ايران شد، لذا اردستان نيز همانند هر شهر تاريخي ايران ، از             

  .د و با شروع خيابان كشي در بافت تاريخي ، زمينه حضور معماري جديد فراهم آمد اين دست اندازيها مصون نمان
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  ادامه خيابان كشي ها و تخريب بافت

اين دسته از افراد جامعه ، بـه        .             عامل مهم ديگري كه دراين تغييرات موثر بوده وهست ، معماران وشهرسازان مي باشد               
اين قشركه در ابتدا ، تحصيل كردگان فرنگ بودنـد ، تحـت             . م بسزايي در روند تغييرات دارند       عنوان متخصصان اين عرصه ، سه     

متاسفانه امروزه نيز با گذشـت چنـد        . تاثير معماري و شهر سازي غرب قرار گرفته ، عاملي براي ترويج تغييرات در جامعه شده اند                  
 ايران ، هنوز بـه نتيجـه قـاطع ، كـارا ومـشخص نرسـيده انـد                   دهه ازشروع تغييرات ، در ماهيت و محتواي معماري و شهرسازي          

بحران بي هويتي . ونتوانسته اند نتايج معماري گذشته خود را حفظ كرده ، فن آوري را به خدمت گرفته و به زبان امروز بيان كنند     
    .در معماري ايران ونبود افرادي كه بتوانند به اين چالش خاتمه دهند ، بسيار احساس مي شود 

  

  
  

  ؟!بدون شرح 
شايد اصلي ترين دليل اين تغييرات ،  نبود جايگزيني مناسب و متانسب با روحيات زمانه امروز بوده و پيدا كردن جايگزين مناسب                       

  .به عهده اين قشر از جامعه مي باشد 
بـه دليـل عـدم توليـد علـم ،      (          به نظر مي رسد ، آنچه امروز در مراكز دانشگاهي و محافل تخصصي معماري مـا ميگـذرد                

  و غيره نشناختن روح معماري ايراني ، مصرف گرايي علمي ، تقليد و كپي برداري، سعي در فهماندن چيزي كه خود نفهميده اند ،  
   . مورد نياز مي باشد بنابراين تغييرات اساسي در اين چرخه فرسايشي .نمي تواند پاسخي براي اين بحران باشد) 
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  ري عوامل ساختا
  .             از مهمترين عوامل ساختاري ، عدم هماهنگي بافت قديم با دست آورهاي فن آوري و به ويژه ماشين است 

  

  
  

  عدم هماهنگي كالبد خانه هاي قديمي اردستان با دستاوردهاي حاصل از فن آوري
  

 در جهاني كه سرعت حرف اول را مي زنـد ،  الجـرم               .            ماشين ، عامل اصلي شروع تغييرات ،  در ساختار بافت مي باشد              
آوردن اين پديده به درون زندگي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد ، بنابراين دست به تغييرات ساختاري در خانه وشـهر زده ،                         

  .آن رامتناسب با وضعيت فعلي خود در مي آورد 
. ي شود ، حذف سلسله مراتـب دسترسـي موجـود در شـهر مـي باشـد                              پيامد ديگري كه به خاطر وجود ماشين حاصل م        

غيره عبوركند ، تا در كمترين زمـان        ..... بنابراين شهروند ديگر نمي خواهد براي رسيدن به مقصد ، از كوچه ، گذر، كوي، محله و                  
  . ممكن ، به مكان مورد نظر خود برسد 

بنابراين محدوده بافت قديم و خانه هاي آن ، جوابگوي نياز      .  جمعيت مي باشد                عامل موثر ديگردر اين تغييرات ، افزايش      
افراد نمي باشد ، لذا يا بايد خانه ها خراب شود و واحدهاي بزرگتري ساخته شود و يا دراطراف محدوده بافـت بـه سـاخت و سـاز                             

اين رو ، خانه هاي قديمي تخريب شده و خانه هـاي            متاسفانه گزينه يك در اردستان بيشتر استفاده مي شود و از            . جديد بپردازند   
  . جديدي روي آن ساخته مي شود 
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  تخريب خانه هاي قديمي  و ساخت خانه هاي جديد روي آن
اين كمبود باعث شده كه اگر كـسي تمايـل بـه        .               عامل موثر ديگر در روند اين تخريب ، نبود معماران سنتي مي باشد              

در مورد مرمت و تعميـر خانـه هـاي قـديمي ،  مـشكل      . ه هاي قديمي را داشته باشد ، نتواند به خواسته خود برسد      زندگي در خان  
. بنابر اين امكان ساخت و ساز به شيوه قبلي و نگهداري و مرمت از بناهاي فعلي براي عموم مردم امكان پذير نيست                       . پابرجاست  

  .ي سازدلذا تسريع روند تخريب بافت قديم را ممكن م

  
  

  نبود معماران سنتي عامل موثر در روند تخريب خانه هاي قديمي مي باشد
  

از عوامل موثر در عـدم رغبـت        .......                سختي زندگي در خانه هاي قديمي و مشكالت سرمايشي ، گرمايشي ، تهويه و               
مردم امروزه ترجيح مي دهند  . ي قديمي را ممكن مي شود       ساكنان ، براي زندگي در اين خانه ها بوده ، در نتيجه تخريب خانه ها              

چـون نگهـداري خانـه هـاي     .  در جايي زندگي كنند ولو با هزينه بيشتر ، كه آسايش داشته باشند و دردسري را متحمـل نـشوند                    
  .قديمي با مشكالت فراوان همراه مي باشد 
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  ترك تدريجي خانه هاي قديمي به علت سختي زندگي در آنها
              عامل موثر ديگر در تخريب اين گونه بناها كه از پيامدهاي ترك تدريجي بافت قديم مي باشد ، حضور افراد كم درآمد 

حضور اين قشر از جامعه تاثير بسزايي در نگاه مردم به اين دسته از فضاها دارد ، لذا مردم . و بي بضاعت ، در بافتهاي سنتي است    
  .در جاي ديگر زندگي كنند ترجيح مي دهند كه 

  
  

  حضور افراد بي بضاعت با حداقل امكانات زندگي در بافت قديم باعث ترك تدريجي مردم از بافت قديم شده است
  

  : نتيجه گيري
درطـي دو بخـش ، بـا بررسـي نمونـه      .              آنچه بعنوان طرح سوال ، درمقدمه مقاله مطرح شد ، نسبت خانه با شـهر بـود        

  .ي شهر اردستان ، بر آن شديم كه به اين پرسش ، پاسخ دهيم مورد
بنـابر  .              از آنجايي كه شهر، بعنوان كليت وبستر كالبدي جامعه بوده ، خانه ، دانه بنديهاي اصلي آن را تشكيل مي دهـد                       

 جز در قالب آن قرار گرفته و در اين همانطور كه كل جامعيتي مشخص داشته ،. اين شهر، حكم كل را داشته و خانه جز مي باشد 
  .حالت ، از تركيب جز ، كل بوجود مي آيد 

در شهر اردستان ، با توجه به عامل اصلي شكل گيـري            .              اين رابطه نسبت خانه با شهر را به صورت كلي بيان مي كند              
  .     مي باشد آن ، يعني قنات ارونه ، مسير حركت آب ، عامل اصلي سازمان دهي فضايي  
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اين عامل كالبدي در كنار ساير عوامل اقتصادي ، سياسي ، جغرافيايي، اجتماعي و فرهنگي در طـي قرنهـاي متمـادي بـه كالبـد                          
بنـابراين دانـه بنـدي هـاي شـهر اردسـتان ، در              . اردستان شكل داده و خانه هاي آن با توجه به اين وضعيت شكل گرفته اسـت                 

  .  شرايط ذكر شده ، بوجود آمده است با) و نه در تقابل(تعامل
            از اين طرف ، دنياي صنعتي اگر چه براي هر چيز راهي يافته ولي اغلب ، راه حلهاي مادي مطرح كرده و عوامل نامرئي                     

ستان ، خانـه    از اين روست كه در ارد     . زندگي بشركه در ابعاد رواني ، اجتماعي و فرهنگي مطرح مي باشد ، به سويي افكنده است                  
همچنين عدم سازگاري خانـه  . هاي مسكوني و محله هاي جديد به دور از حيات اجتماعي ، تنها مانند يك سرپناه عمل مي كنند          

هاي قديمي با نياز هاي امروز مردم اردستان ، باعث تخريب تدريجي خانه ها شده ، از آن طرف ،  ظهور خانه هاي جديد به هيچ                           
در حقيقت ، عدم تعلق خانه هاي قديم اردستان . وم نبوده و كالبد مناسبي براي زندگي ، بوجود نياورده است   وجه در هماهنگي با ب    

به شهر امروزي و ناسازگاري خانه هاي جديد با بوم ، نشان داده كه هيچ يك از خانه ها با وضعيت امروز اردستان هماهنگ نمـي                  
  . باشند 

لذا خانه هاي قـديمي  .  د متناسب با شرايط فعلي اردستان ، تنها راه حل وضعيت كنوني مي باشد                      در نتيجه ، ايجاد كالب    
از تعامـل ايـن دو ،   . بايد توانايي هماهنگي با وضعيت جديد را پيدا كنند و خانه هاي جديد بايد هماهنگ با بـوم اردسـتان باشـند           

  .م اردستان خواهيم بود شاهد شهري امروزي ، با كالبدي متناسب نياز و شرايط مرد
  

  منابع و ماخذ 
   .1378 تهران ، دانشگاه تهران ،   ،"تجدد و فرا تجدد و سپس از آن در شهر سازي": بحريني ،  حسين ) 1
   .1378دانشگاه تهران ،    تهران ،   ،" از شار تاشهر ": حبيبي، سيد محسن ) 2
   .49شماره  چيستا ، ؛ در مجله " مسجد اردستان": حسني، عبدالمحمد )  3
   .6 ، ص 60استان اصفهان ، جلد : سازمان جغرافيايي ارتش جمهوري اسالمي ايران )  4
   .1372، تهران ، دفتر پژوهشهاي فرهنگي ، "فضاي شهري در بافتهاي تاريخي ايران ": سلطان زاده، حسين )  5
   .1378ز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران ، مرك تهران ،  ، "با شهر ومنطقه در ايران": شيعه ، اسماعيل ) 6
   .  1384، تهران، "تاريخي اردستان _مستند سازي بافت فرهنگي ": مهندسان مشاور ايوان نقش جهان ) 7
 جهـاد     تهـران ،     ؛ در كتاب شهرهاي ايران ، جلد چهار ، به كوشش محمـد يوسـف كيـاني ،                  " اردستان ":هاشمي ، احسان اهللا     ) 8

   .1366،دانشگاهي
  
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

