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  :چكيده
  : بررسي معماري كوير با موضوع

 
  اي در بافتهاي كويري ايران اختار معماي محلهس

 
  محله، شهر، كالبد، محيط،: كليد واژه

  انسان، نيازهاي رفتاري، پاسخ محيطي

 
اي آفريده كه امروزه مورد تحسين و تمجيد همگان قرار   و با درك صحيح از مكتب طبيعت، فضاي معمارانه گيري از خرد اقليمي انسان با بهره

هاي اصلي شناخت بافتهاي  اي كه خود حاصل همين درك است، از شاخصه ين ميان بررسي نظام و الگوي ساخت معماري محلهدر ا. گرفته است

  .كويري است

سازند اگرچه به لحاظ كالبد و  معماري كوير، معماي چهره به چهره است؛ از اين نگاه كليه المانهايي كه دست به دست هم، محله و نهايتاً شهر را مي

ديوار يك خانه از يكسو حايل محيط درون از . باشند اما جملگي در ايجاد تعادل پايدار محلي و شهري در تالشند ر داراي نظمي مستقل ميساختا

سازد؛ لذا چگونگي  بخشد و از سويي همين ديوار، جداره محله است كه نهايتاً سيماي شهر را مي بيرون است و به فضاي داخلي محصوريت مي

  .ك فضا همان اهميتي را دارد كه بودن در فضارسيدن به ي

اي نظام  آنچه به معماري محله.  آموز او طبيعت است اي زاييده شعور بصري و درك عميق انسان از محيطي است كه مهمترين درس معماري محله

هاي معنوي و مادي  ه تمامي خواستهدهد درك رفتاري و نيازسنجي معمار از نيازهاي منطقي انساني است؛ بطوريكه توانسته ب و سامان مي

  .شهروندان، پاسخ مثبت دهد
اي نظير محرميت، نحوه استقرار،  هاي معماري محله در اين مقوله سعي بر اين است تا ضمن تبيين مفهوم محله در ساختار شهر، به ويژگي

بعنوان بخشي از توسعه پايدار شهري پرداخته .. هاي بصري، تباين، انطباق با محيط، شعاع دسترسي و  سلسله مراتب دسترسي، ويژگي

 .شده و به نوعي روشهاي ارتباط بصري سازگار و همگون ميان فضاها را بازنمايي نماييم

 
 

 ابنيه و بافتهاي تاريخي   كارشناس ارشد مرمت و احياء–احمد دانايي نيا 
 مدرس دانشكده معماري و هنر دانشگاه كاشان
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  :پيشگفتار

ها كاسته شده  ت اينگونه بافتهاي تاريخي وارد گريده از هوي هايي كه از جانب تفكر معماري وارداتي بر پيكرة بافت مهري هاي اخير با توجه به بي در دهه
  .اند و به فضاهاي مساله دار تبديل شده

مردم . ها و لطمات جبران ناپذيري يافته است هاي مهم در معماري شهرهاي تاريخي كه همانا معماري محله است، خدشه در اين ميان يكي از زير ساخت
و ناآشنا به اين فضاها و حتي كشيدن شدن اين صدمات زيستي به بافتهاي مجاور، كار را گريزي افراد اصيل و بومي و در نتيجه جايگزيني افراد غير بومي 

ترين راهكار را، تخريب اينگونه فضاها و  حل و يا بهتر بگوييم سهل الوصول گيري در امور شهر و محله بهترين راه بدان جا رسانده كه قدرت تصميم
  .هاي غير همسنخ بداند جايگزيني المان

اي  ناميم در واقع نوعي الگو برداري و مونتاژ معماري از كشورهاي توسعه يافته ل ذكر آنكه، آنچه را ما تحت عنوان دخالت در بافتهاي تاريخي مينكته قاب
 توسعه خواهيم آنچه را كه كشورهاي است كه ساختار اجتماعي، سياسي و اقتصادي شان با كشورهايي همچون ما به كل متفاوت است؛ به تعبيري ما مي

اش از جمله خودرو سازگار  در كشورهاي مذكور شهرسازي با كليه دستاوردهاي صنعتي. يافته در طي چند قرن آموخته بودند را در مدتي كوتاه طي كنيم
ال آنكه نتيجه اين طرز ح. شده بود و تغييرات بعمل آمده از آنجا كه متناسب با نيازهاي اجتماع در حال تحول بود، كامالً شكل بومي به خود گرفته بود

بايست آنرا  تفكر در كشوري همچون ايران، از هم پاشيدگي نظام مديريتي شهر و محله و دور افتادن از الگوهاي توسعه گام به گام و متناسبي بود كه مي
ردد كه شهر بدون آن قدرت حركت گ اي از شهر تلقي مي اي به عنوان يك جريان پايدار، زير مجموعه معماري محله. كرد در درون خود جستجو مي

باشند بايد در  هاي اصلي شهر كه همانا محالت مي رود، پرداختن به سلول لذا چنانچه از مجموعاً شهر پويايي، حركت و رونق انتظار مي. نخواهد داشد
  .ها قرار گيرد سرلوحة فعاليت
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  :مقدمه

از اينرو شايد بتوان واالترين هدف معماري را تعالي . به طور عميق با ضمير انسان مانوس باشدتوان تاثيرگذارتر از معماري يافت كه  اي را مي كدام انديشه
توان از اجتماع آرامش، تفاهيم،  نمي. معماري كاشتن بذر تفكر در روان فردي و اجتماعي افراد است. بخشيدن به هدف زندگي دانست

هاي معماري بايد قدرت تفكر را  لذا طراحي مجموعه. ها باشد راحي شده عاري از اين الگوهمدلي، هماهنگي و مشاركت انتظار داشت، حال آنكه فضاي ط
اي واحد  ها بايد هماهنگ، منسجم و قدرتمند در كنار هم قرار گرفته و مجموعه اين مجموعه. اي نو باشد در افراد باال برده و به نوعي آبستن انديشه

توانند لجام گسيخته  هاي يك قطعة موسيقي مي آيا ابيات يك غزل و يا نت. قي وحدت و هارموني داشته باشدمعماري بايد همچون ادبيات و موسي. بسازند
رابطه ميان عملكرد و فرم ريخت پالن، . حركت اجزاء در معماري نيز چنين است. گرد هم آيند اما نهايتاً حركتي هماهنگ و موزن داشته باشند

  .ره و غيره جملگي بايد در جهت آفرينش يك انديشه نو اما هماهنگ گام بردارندنماها، همنشيني با محيط و غي تركيب
اگر به معماري به چشم يك توليد فرهنگي و نه ساخت در و ديوار و خشت نگاه كنيم، رسالت و جايگاه معمار و معماري 

وان تاريخ و معماري سنتي اي كه آنرا تحت عن نبض خلق و ابداع فضاهاي معماري در گذشته. شود تر مي حساس و حساس

ناميم در دست افرادي بود كه توانسته بودند در حفظ زنجيره، تداوم، بقا و شخصيت دهي به آنچه كه معماران پيش از خود  مي

اي است كه خود را  گشاييم، هدف تحسين آن انديشه آفريده بودند، موفق عمل نمايند و اگر امروز لب به تحسين گذشتگان مي

 فضايي كه منتهاي هدفش برقراري نظمي پايدار در .كرده است ديده و با چنين تفكري، خلق فضا مي سط ميان قبل و بعد مياي وا حلقه
  . كنند روح و روان افرادي است كه در حصاري بنام شهر زندگي مي

هاي عملكردي اينگونه فضاها به تصوير كشيده  گيدر اين مقاله تالش خواهد شد تا ضمن تبيين مفاهيم معماري محله و جايگاه آن در ساختار شهر، ويژ
  .شده تا در پس اين نگاه، بازخواني مجدد چند نكته ميسر گردد

  .هاي بالقوه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي هاي كويري بعنوان ارزشمند ترين پتانسيل ـ تاكيد بر ساختار قوي معماري محله در بافت
 . اين الگوهاي اصيل و تخصيص سهم قابل توجهي براي آنها در ايجاد رونق و حيات شهرهاي امروزيـ بازخواني، بازپيرايي و ساماندهي مجدد

 .ـ لزوم توجه معماران و طراحان در طراحي فضاهاي ميان افزا به الگوهاي حاكم بر اين نوع معماري و توجه به معماري زمينه در امر خلق و ابداع معماري

  هر كدامند؟ شهر چيست؟ عناصر سامان دهندة ش

  كيفيت مطلوب در فضاي شهري چيست؟
  .گردد كه ساختار شهر در برگيرندة الگوهايي سالم باشد مظروف آنگاه داراي شخصيت و هويت مي. شهر ظرفي است كه شهروندان مظروف آنند

  ايد؟آيا شهر امروز توانسته فضايي در خود كرامت و شخصيت انسان بسازد و نيازهاي منطقي او را بر طرف نم
  :چنانچه بخواهيم شهري را شهر سالم بناميم بايد پارامترهاي اصلي ذيل را در آن بيابيم

  .توجه به عناصر مقدس آب، باد، خاك و گياه و كاربرد آن در ساختار معماري شهر و در نتيجه همپيوندي ميان انسان، طبيعت و معماري -
 .ترش فضاهاي شهريتوجه جدي به الگوهاي توسعه پايدار در روند ساخت و گس -

 .درك نيازهاي رفتاري انسان در گذر زمان -

 .پاسخ محيطي و عملكردي نظام شهري و محلي در ساخت واحدهاي معماري -

 .تقويت الگوهاي مشاركت مدني شهر و محله با نگاه ويژه به نقش و حضور انسان -

 .توجه به هويت شهر و محله از يكسو و محله و واحد از سوي ديگر -
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 .يت مطلوب فضاهاي شهري و محلي پيش از پرداختن به كميت آنارائه كيف -

 .ارتباط بصري سازگار و همگون ميان فضاها -

 .بندي نظام صحيح محله -

از اين نگاه شهر به مثابه محله و محله در . هاي كيفي است كه شهر مي تواند عرض اندام نموده و مفهوم واقعي خود را بيابد با داشتن چنين شاخصه
  .بخشد اي است كه به شهر معني مي بسان زنجيره. شود؛ محله حلقة رابط ميان كالبد و شهر است ر بررسي ميگسترة شه

  اي چيست؟ معماري محله
اين الگوها اگرچه با شرايط . سازند معماري محله را مي... مجوعه الگوها و ساختارهاي معماري اعم از كالبدي، معيشتي، روحي، رواني، زيباشناختي و 

در معماري محله، جايگاه هر يك از انواع فضاهاي عملكردي و خدماتي مشخص . اند اما به لحاظ مكاني تابع الگوهاي ثابتي است ني در حال تكاملمكا
  .لذا تغيير نابجا در هر يك از الگوها، اين موازنه را بر هم خواهد زد. است و براي رسيدن به هر فضا، سلسله مراتبي الزم است

  ده معماري محله كدامند؟عناصر سازن
  .گردد محله، همچون شهر ابزاري دارد كه با آنها تعريف مي شود و صاحب خود واقعي مي

  :اين ابزراها عبارتند از
  همپيوندي عناصر-  انطباق با محيط-

  محرميت فضا-  پاسخ به نيازهاي رفتاري-

 د برانگيزاننده حس مشاركت در افرا-  برانگيزاننده قدرت تفكر-

  متباين بودن فضاها-  تلفيق عميق عناصر مذهبي و اجتماعي با بافت مسكوني-

  شعاع دسترسي مناسب و متناسب- رعايت سلسله مراتب دسترسي-

  هاي دسترسي از كالبد به محيط و بالعكس  تعريف صحيح و درست شريان-   وضوح و روشني-
    .ها  بيان صحيح مفاهيم متناسب با نوع كاربري-

  
معني پيدا كرده و كتاب شهر ساخته و پرداخته ) ها محله(و فصول ) تك فضاها(با در نظر داشتن اصول و مفاهيم فوق در طراحي معماري محله، كلمات 

  .در ادامه به تبيين اين اصول خواهيم پرداخت. گردد مي

  :انطباق با محيط
  .انطباق با محيط استيكي از بهترين اصول حاكم بر طراحي اينگونه فضاها رعايت اصل 

  :اين انطباق از دو زاويه قابل بررسي است
   انطباق با اقليم–الف 

هاي معماري در سطح حركت كند يا ارتفاع، متراكم باشد يا باز، خطي باشد يا شعاعي، از چه مصالحي پيروي نمايد، داراي چه  اينكه تركيب مجموعه
هاي منحصر به  معماري پايدار عالوه بر دارا بودن خصيصه. در اصل انطباق معماري با اقليم مطرح استهايي است كه  همگي از آيتم... اي باشد و  عرصه

  .فرد معماري بايد در وهله اول با اقليم و عناصر سازنده آن منطبق و سازگار باشد
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توپوگرافي و شيب زمين گاه خود باعث شكل گيري . كند ارتفاع مشخص ميكه ريخت كلي يك مجموعه و نحوه استقرار واحدها را در سطح، عمق و يا 
هاي تاريخي به  هايي از اين دست كه در نام گذاري محله اصطالح محله باال و محله پايين، زير ده و باال ده و واژه. شود ها مي يابي و استقرار محله مكان

  .شود، از مصاديق بارز اين انطباق است وفور ديده مي

  پيوندي عناصرهم
از آنجا كه هدف نهايي در طراحي معماري تامين كلية فضاهاي مورد نياز شهروند است، بدين منظور الزم است تا اجزاء به نحوي كنار هم قرار گيرند كه 

  .ادغام در روابط فضايي ديده نشودكلية المانهاي مورد نياز در هر محله را تامين نمايند، ضمن آنكه استقالل ذاتي فضاها كامالً تعريف شده و از سويي 
 ارتباطي در بافتهاي تاريخي ايران بويژه هاي ها، مساجد محلي، آب انبارها، حسينه و تكايا، گذرها و شريان تركيب و همجواري المانهاي مسكوني، بازارچه

  . از مصاديق بارز اين اصل است... در شهرهاي كويري ايران همچون اردستان، نائين، زواره، كاشان، عقدا و 
اين زنجيره ارتباطي بنحوي كنار هم گرد آمده اند كه عليرغم اينكه 

باشند  هاي مختلف شكل گرفته و صاحب تفكري مستقل مي در دوره
ها و فضاهاي گذشته شان را ناديده  اما هيچگاه پيوند با پوسته

  .اند نگرفته و مكمل آن گشته

 

در اين ميان مراكز محله كه در حكم واحدهاي اجتماعي آن هستند 
  . كنند نقش مهمي در همپيوندي عناصر ايفا مي

  پاسخ به نيازهاي رفتاري
داريم كه كدام الگوي معماري را به قدرت معماري سنتي سراغ 

هاي وجودي شهروندان در بافت را ارزش و اعتبار  بتواند جنبه
  .اي ببخشد ويژه

امامزاده يحيي. 5 -تكيه پهنه . 4 -لطاني مسجد س. 3 -بازار . 2  - مجموعه مسجد جامع .1.  سمنان

  امامزاده يحيي. 5 -تكيه پهنه . 4 -مسجد سلطاني . 3 -بازار . 2  - مجموعه مسجد جامع .1.  سمنان

هاي فرد در  در اين بحث مراد از رفتار، مجموعه كنش و واكنش
برابر محيط و محيط در قبال فرد است كه در برگيرنده رفتارهاي 

نگاه واقعي . است... مذهبي، اجتماعي، اقتصادي، كالبدي، بصري و 
هر به بافت مسكوني، متفاوت از آن چيزي است كه امروزه به تعريف ش

  .ايم درآورده

 

  

  

  ....  اقليم، منظر و  هويت،:  بخشي از سيماي شهر.اردكان

 ....  اقليم، منظر و  هويت،:  بخشي از سيماي شهر.اردكان

   انطباق با توپوگرافي–ب 
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ا افزايش داده و قدرت تفكر را در  ساس تعلق خاطر شهروند به محيط  معماري محله در برگيرنده آن نوع تفكري است كه ا
هاي محلي و  آنجا كه بحث رفع مايحتاج روزانه است، بازارچه. ها ه فطري است، مساجد، تكايا و حسيني– آنجا كه بحث نيازهاي روحي .كند و بارور مي

هاي اجتماعي افراد را باال  بيني در رفع مايحتاج، زمينة مشاركت اين چنين پيش. به همين نحو 
هاي تازه  نگاهي كوتاه به طراحي شهرها و شهرك. بره و حس تعاون را در آنها بارور مي كند

اند، ضعف عميق اينگونه فضاها  نوان واحدهاي خوديار طراحي شدهاحداث شده در كشور كه با ع
و فطري انسان را به نمايش را آشكار ساخته و ناديده انگاشته شدن تمامي ابعاد وجودي 

  .گذارند مي

ر ح
ا

  :محرميت فضاها

  ورود به فضاي نيمه خصوصي :دربند خاتمي. اردكان

قلمرو . شود آيد واژه قلمرو در ذهن تداعي مي آنجا كه بحث از محرميت فضاها پيش مي
. كند د بمنظور ايجاد حس تعلق به مكان براي خود ايجاد ميحريمي است كه فر

جالب آنكه حتي . ميزان تردد افراد در فضا باالترين شاخص تميز و تفكيك اصل قلمرو است
شوند نظير مساجد، آنجا كه با بافت مسكوني درگير مي  المانهايي كه در اشل محله تعريف مي

كنند تا بدانجا كه مناره از معماري مساجد حذف  شوند، اشلي در حد يك فضاي كالبدي پيدا مي
هاي محلي در مكاني خاص، تعريف  معماري مسكوني در سطح گسترده شده و بازارچه). بدليل جلوگيري از اشراف(شود  شده و به گلدسته تبديل مي

  .گيرد شوند و دسترسي افراد به فضاي مركز محله نيز با رعايت سلسله مراتبي صورت مي مي

  له مراتب دسترسيسلس
 

ورود به فضاي نيمه خصوصي :دربند خاتمي. اردكان هاي مختلف فردي و اجتماعي، سلسله  ذهن انسان براي حضور در عرصه 
فضاي خوب شهري، فضايي است كه بتواند زمينه اين . طلبد مراتبي را مي

با چنين نگاهي فضاهاي مختلف عملكردي به . حضور را بهتر فراهم كند
گي هاي ويژ. كنند طريقي مطلوب گرد هم آمده و يكديگر را تقويت مي

  : اين سلسله مراتب عبارتند از
  .ها ـ چيدمان صحيح و جلوگيري از ادغام عملكرد

  .يابي مناسب و متناسب ـ  مكان
شريانهاي اصلي و فرعي: بخشي از محله طاهر و منصور.كاشان

 .ـ نشانه شناسي قوي

 .گذرها براساس درجه عملكرد ـ تفكيك

  متباين بودن فضاها
كوتاه و بلند، كم و زياد، سبك و سنگين، تفاوت در احجام، حركت از 

هايي هستند كه   ، حركت از فرعي به اصلي ، از جمله شاخصهتاريكي به نور
  .در ايجاد فضاي متباين تاثير گذارند

  شريانهاي اصلي و فرعي:  بخشي از محله طاهر و منصور.كاشان

  :برخي از خصوصيات تباين در فضا از اين قرارند
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  .ـ ايجاد كشش و حركت به نقاط مختلف بافت
 )حركت از يك فضا و حضور در فضاي جديد(ـ تعريف و تبيين فضاي جديد 

 .گيري نقاط مكث ـ شكل

 .ـ ايجاد تنوع بصري

  شعاع دسترسي مناسب و تناسب
اي است كه ساكنين جهت رفع مايحتاج روزانه و هفتگي خود كمترين مسافت را تا مركز محله طي  چيدمان و نحوه استقرار فضاهاي مختلف بافت به گونه

  :هاي اين ساختار عبارتند از ويژگي. كند تجاوز نمي)  دقيقه5( متر 1200هاي مختلف بافت به مركز محله از حداكثر  اين شعاع دسترسي از بخش. كنند مي
  ـ گفتمان صحيح ميان فضاي مسكوني و اجتماعي

 .مندي نسبي و متعادل همه ساكنين از مركز محله ـ بهره

 .ـ استقالل عملكردهاي محلي از عملكردهاي شهري در عين ارتباط قوي و تنگاتنگ آنها

  

  بندي جمع

نوع نگاه به اينگونه فضاها بهره گرفته شده از معرفت اصيل اسالمي است كه در آن . ده شعور ذاتي معمار از فضا استاي زائي معماري محله .1
  .هاي واالي انساني است انسان بعنوان موجود برتر مطرح بوده و كليه ابزارها در جهت تعالي روح و دستيابي او به مرتبه

. كند تا زمينه حضور انسان را در شهر تقويت نمايد تالش مي. ه داردمعماري محله مديريت اجتماعي شهر را بر عهد .2

 .هاي جمعي را باال برده و در پس اين حضور، چرخ حياتي شهر به حركت درآيد حس مشاركت در عرصه

يف معمار از حد با چنين ديدگاهي وظا. توجه به الگوهاي معماري محله نه بعنوان الگوي تاريخي صرف كه احياء نگرش به كل معماري است .3
. افتد بخش قابل توجهي از حيات شهر در محله اتفاق مي. شود  فرهنگي او تبديل مي–هاي اصلي اجتماعي  ساخت و ساز خارج و به دغدغه

 در الگوي توسعه پايدار شهر نمي تواند بدون توجه به اين الگوهاي زير ساختي به حيات .هاي اجتماعي شهرند ها گره محله

  .امه دهدمدني خود اد
اي، سعي در بازسازي روابط اجتماعي  امروزه طراحان معتبر دنيا با نگاه به الگوهاي معماري محله. جان روابط مردم امروز، سرد و بي روح است .4

ن قرار ها، مورد توجه طراحا هاي تاريخي و تحليل نحوه مشاركت مردم در اينگونه بافت الگوهاي معماري همسايگي در محله. اند مردم نموده
  .اند گرفته و به طراحي واحدهاي خوديار دست زده

بايد در . يكي از وظايف اصلي معماران، شهرسازان و دست اندر كاران امر ساخت و ساز است) معماري اصيل گذشته(آگاهي بيشتر نسبت به زمينه  .5
اي ديده شده كه ساخت و سازهاي جديد بايد با  وان زمينهدر اين نگاه معماري محله، بعن. ها به الگوهاي معماري پايدار توجه شود روند ساخته

 .يك انطباق صحيح به زمينه متصل شوند

 براي .ايم ميان قديم و جديد به درك واحدي برسيم نتوانسته. ايم به مفهوم درستي از زمان دست يابيم ما هنوز نتوانسته .6
 .كند نيل به اين هدف رعايت چند الگو ضروري جلوه مي

  .ناميم جدد آنچه را كه تحت عنوان هويت ميبازنمايي م -
 .ها و الگوهاي جديد و اتصال آن به زمينه به نحو مطلوب ايجاد تشابه خانوادگي در پيدايش فرم -

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 .هاي قديم هاي جديد با رعايت وحدت فرم، وحدت عملكرد و با همان تأثير بصري فرم ابداع فرم -

  .متجانس، به محيط اضافه شده استدر پس چنين طراحي است كه چشم حس مي كند عنصري 
  پايان
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Summery: 

The study of desert’s architecture under title: 

The structure of neighborhood 
architecture in the desert tentures of 

Iran  
 

Key words: neighborhood, town, form, environment, 
human, behavioral needs and environmental reflection. 

 

Man by utilizing from continental wisdom and with a correct perception from school of nature 
has created architectural atmosphere which is neighborhood and honored nowadays by every 
one. In the meanwhile the study of the system and pattern of neighborhood architectural 
structure, which itself is a result of this perception, is one of the main indicators of desert’s 
tentures. 
Desert architecture, is a face to face one; in this view that all elements which all together, hand 
in hand construct the neighborhood and ultimately the town, although in the form and structural 
point of view have an independent order, but in total they strive to create stable balance of town 
and neighborhood. The wall of a house on one side serves as a screen separating the outdoor 
and indoor environment and also serves as a fence to the inner space where as the other side of 
the same wall serves as the wall of the neighborhood that ultimately creates the town’s 
appearance, therefore the way of reaching to a space is as important as being in that space. 
Neighborhood architecture was conceived from man’s visual sense and deep perception from 
his environment where nature is one of the most important teachers. That which organizes and 
systemizes the neighborhood architecture is the behavioral perception and need 
assessment positively to all citizens’ moral and materialistic requirements. 
In this article effort has been made to illustrate the features of neighborhood architecture like: 
close relationship, method of settlement, hierarchical order of access, visual features, 
Consistence with environment, radius of access and … as a part of urban sustainable 
development and in some way to show the methods of visual relations which are compatible 
and alike among the spaces. 
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