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ارزیابی الگوها و شناخت فاکتورهای کالبدی تاثیرگذار در معماری
خانه های تاریخی نیشابور جهت دست یابی به راهکارهای طراحی
و الگوی ساخت منازل در بافت مسکونی سنتی*

سید امیر میرسجادی
کارشناسی ارشد مهندسی معماری ،گروه معماری ،پردیس علوم و تحقیقات خراسان رضوی ،دانشگاه آزاد اسالمی
***
هیرو فرکیش
**

استاديار معماری ،گروه معماری ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،خيابان استاد يوسفى ،دانشکده هنر (نویسنده مسئول)

تاریخ دریافت مقاله95/3/3 :

تاریخ پذیرش نهایی95/6/13:

چکیــــده:

با وجود پيدايش معماری مدرن و از بین رفتن هویت در ساخت و سازهای جدید ،الگوشناسی یکی از موضوعات مهمي
است که سعی در شناخت روش های کاربردی جهت دستیابی به عناصر و الگوهای هویت ساز بومی گذشته و استفاده
از آنها در معماری امروز به شکل نوين دارد .بافت های مسکوني سنتی به عنوان هسته اولیه تشکیل دهنده شهرها و نيز
عناصر و ابنیه معماری موجود در آنها بدون تردید میراثی ارزشمند جهت بررسي ،تحليل و ارائه الگوهای مناسب معماري
بومي هستند .این پژوهش ابتدا با نگاهی توصیفی -تحلیلی مروری خواهد داشت بر مباحث کلیدی مطرح و مرتبط با
زمینه الگوشناسی در معماری و طراحی شهری و سپس با توجه به مبانی نظری بدست آمده ،فاکتورها کالبدی موثر بر
الگوشناسی بافت و ابنيه سنتی مسکونی شناسایی مي شود .در مرحله بعدي ضمن تشريح مفاهیم و شاخص های معماری
بومی نیشابور از روش تحقیق میدانی جهت شناخت و بررسي کالبدي درباره نمونه ابنيه مورد مطالعه در بافت تاریخی
بهره گرفته خواهد شد .بعد از اين تحليل به وسيله روش سلسله مراتبي ،موثرترين فاکتورها کالبدي اولويت گذاري شده
و نهايتا با توجه به نتايج بدست آمده ،اصول معماري بومي و مقايسه ضوابط موجود ،راهکارها و الگوهاي طراحی مسکن
جدید با هدف ارتقای ابعاد کیفی و کمی منازل مسکونی معرفی میگردند.

** *hero.farkisch64@gmail.com

**Mirsajadi.sa@gmail.com

* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد معماری نویسنده اول تحت عنوان :بازشناسی الگوها و شناخت فاکتورهای کالبدی تاثیرگذار
در بافت مسکونی سنتی نیشابور به منظور تبیین راهکارهای طراحی واحدهای مسکونی تک واحدی _ دفاع شده در شهریور  1394می باشد.

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

واژه های کلیدی :گونه شناسی معماری ،ریخت شناسی شهری ،بازشناسی بافت های سنتی ،معماری
مسکونی بومی.
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 -1مقدمه

با اهمیتی که خانه در سکون یافتن،آسودن ،رجوع به خود و
رشد و حرکت آدمی دارد ،از یک سو ،و آشفتگی و تغییرات
گسترده و بی هویت فضاهای امروزین زندگی ،از سوی دیگر،
باید به تأمل و تعمقی در این باره بپردازیم .امروزه کاربری
مسکن به لحاظ ک ّمی ،بیشترین درصد بناهای شهری ،از جمله
بافت های سنتی -تاریخی را به خود اختصاص داده است و
از نظر کیفی نیز ،نوع و چگونگی طراحی معماری مسکن ،بر
شیوه و کیفیت زندگی اقشار مختلف اجتماعی ،تأثیری اساسی
و تعیین کننده دارد( .)2دراین میان «نیشابور» به عنوان یکی
از شهرهای مهم تاریخی ایران مطرح می باشد که تعدادی
از خانه های با ارزش معماری ،در بافت سنتی آن باقی مانده
است ،هدف اين مطالعه بررسي الگوشناسی این ابنیه جهت
بهبود این بافت ارزشمند و نجات آن در برابر پیدایش بناهای
غیرمتعارف است .سوال پژوهش حاضر اين است که چگونه
میتوان با شناخت الگوها و فاکتورهای کالبدی تاثیر گذار در
معماری بافت مسکونی سنتی شهر نیشابور به راهکارهاي
مناسب جهت طراحی واحدهای مسکونی در بافت سنتي اين
شهر دست یافت؟ به این منظور ،باید ضمن شناخت مفاهیم
مرتبط و انتخاب روش و تحليل مناسب ،با بهره گیری از
نتایج به دست آمده و تطبيق آن با نیاز های عصر حاضر ،به
راهکار و الگوی طراحی واحدهای مسکونی جدید نائل آمد.
 -2پيشينه تحقيق :
 1-2تعريف گونه و پيشينه گونه شناسي

کار اصلی در گونه شناسی ،دسته بندی و طبقه بندی نمونه
ها براساس معیارهای مشترک است .این معیار مشترک گاه
میتواند عملکرد فضای معماری و گاه ویژگی های شکلی را
شامل شود.
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اگرچه صرف وجود اشتراکات در پدیده ها و به طور اخص
در طرح های معماری دال بر تبعیت آنها از الگویی مشخص
نیست ،اما طبقه بندی نمونه ها بر اساس گونه ها می تواند
به شناسایی الگوها نیز کمک کند .به تعبیر «جان لنگ»
نظریه پرداز معماری"٬گونه شناسی عبارت است از دسته بندی
نمونه ها (طرح های محیط و منظر ،ساختمانها و طرح های
شهری) بر طبق مقاصد مشترک یا ساختار و فرم"( .)7توجه
به گونه شناسي در نوشته هاي قديمي از حدود دو هزار سال
پيش در آثار نويسندگان معمار و ديگر دانشمندان ديده مي
شودکه از آن جمله می توان به گروه بندي گونه هاي مختلف
بناهاي سنتی يونان توسط «ويترويوس» اشاره نمود()12
پیشینه گونه شناسی درمعماری معاصرجهان را همانگونه
که در جدول  1آمده است ،میتوان درسه دوره معرفي نمود.
نخست در عصر روشنگری که گذر از جهان سنت به دنیای
مدرن بوجود آمد و توجه به طبیعت و قوانین آن از موضوعات
مورد توجه بود( )9و معمار دوره روشنگری در آغاز به سرپناه
بعنوان اولین نوع از زندگی نگاه کرد که منشاء فرض تمام
اشکال ممکن معماری معرفی می شود .))21سپس در عصر
مدرنیسم که تداوم استفاده از نوع شناسی شکست خورد و
فرم ،محتوا و معنا در معماری از یکدیگر جدا شدند و هر
چیزی را که ،به هر ترتیب ،استناد تاریخی داشت رد میشد .و
نهايتا در عصر نوخردگرايي که با احیاء مدلهاي گونه شناسانه
هماهنگ شد و این عقیده که از طریق گونه شناسی میتواند
تاریخ را باز گرداند به وجود آمد ( .)26همچنين سرآغاز گونه
شناسی در ایران را نيز میتوان در اقدامات «غیاث الدین
کاشاني» دانست .او از معدود رياضي دانهايي است که در
کتاب مفتاح الحساب خود بخشي را به محاسبات هندسي
و تدوین جداول محاسباتي در این زمینه اختصاص داد (.)5

جدول  :1خالصه تاریخچه گونه شناختی در جهان  -منبع ( :نگارندگان)

 رد استنادات تاریخی  -تداوم فرم و تاریخ در برابر تکه تکه شدنرویکردها  /اقدامات  -گذر از جهان سنت به دنیای مدرن
 توجه به شهرهای سنتی و فرایند طبیعی رشدشهر نگاه به سرپناه بعنوان اولین نوع مسکن  -لغو گونه شناختی ظهورکارکردگرایی  -احیاء مدلهاي تیپولوژیمفسران  /معماران  -رنه دکارت
 مونئو لوکوربوزیه آنتونی ویدلر آلدو رسی رابرت ونچوری ژان کاترمرد کوئینسی موراتوری -دیورند
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عصر روشنگری

عصر مدرنیسم

عصر نو خردگرایی
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در زمينه نگرش هاي مطرح درباره الگوشناسي ،نيز ميتوان
به رويکردهاي گوناگوني اشاره کرد :نخست «نگرش
اقليمي» با اين نگاه که معماری هرگز نمی تواند از اطراف
خود جدا شود ،بنابراین با توجه به شرایط اقلیمی مناطق،
هر موقعیت جغرافیایی نیازمند معماری خاص خود می
باشد(.)25سپس«نگرش شکلی» که همان تجلي ماهیت بنا
در شکل آن است و متفکران مختلفي درباره آن صاحب
نظر هستند ،از جمله «دوران» که معماري را هنر تركيب
اشكال ميداند(«،)6راب کرایر» که شعار«تبعیت فرم از
کارکرد» معماران مدرن را به ارتباط جدایی ناپذیر سه موضع
کارکرد ،سازه و شکل تغییر داد( )11ونيز «استدمن» که بر
اساس الگوي نهفته در وراي اشکال معماري از «نمودار
توجيهي»براي شبيه سازي الگوهاي مختلف استفاده نمود(.)3
همچنين در نگرش«تاريخي-تكاملي» «موراتوري»

ايتاليا،که طبق آن میراث معماری هرمکان خاص در مفهوم
گونه گرد آمده و از نسلی به نسلی دیگر انتقال می یابد و
بر اساس اجزای کالبدی تعریف ميشود(،)14در«نگرش فضا
گرا» بنابر ديدگاه «راپاپورت»"ذهن انسان به تشخیص و به
عبارتی رده بندی و نامگذاری و تمایز بخشی فضاها نیاز دارد
و رده بندی و حریم ،پایه های شناخت و معنادار کردن جهان
هستی اند"( )1و در «نگرش زيستي -اجتماعی» مفاهیمی
شامل«جنوتایپ» (گونه زیستی) و «فنوتایپ» (گونه کالبدی)
مطرح ميشود که در معماری جنوتایپ را میتوان همان
اطالعات دروني دانست كه در فضاي معماري در روابط
اجتماعي ناشی از رفتار مصرف كنندگان قابل شناخت باشد
و فنوتایپ نیز ،همان ظاهركالبدی يك بناست كه خود را
در قالب يك گونه نشان ميدهد ( .)12در جدول  2به کليت
نگرش هاي مطرح شده اشاره شده است.

جدول  : 2کلیت نگرش های گونه شناسی و نقد آن ،منبع ( :نگارندگان)

نگرش

اقلیمی

عقاید و دیدگاه ها

صاحب نظر

تقسيم بندي  - 4تقسيم بندي  4گانه اقلیمی
گانه اقلیمی

نقاط ضعف (نقد)

 تشابه مشابه انواع شكل در اقلیممختلف

شکلی

دوران
کرایر
استدمن
هردک

 معماري هنر تركيب اشكال است ارتباط جدایی ناپذیرکارکرد ،سازه وشکل الگوي نهفته در وراي اشکال معماري -هر شکل دارای یک ساختار و نظم نهفته

تاریخی

المارک
موراتوری

 «تغيير تدريجی»و زمانی صفات گونه ها -میراث معماری هر مکان در مفهوم گونه

 سطحی نگری در معماری کلیشه ای شدن گزینش نمونه ها عدم توجه به تاثیر اقلیم نادیده گرفتن جنبه های کیفیو معنایی

زيستي/اجتماعي

هیلیر -هانسن

 پیش درآمد بودن ساماندهی فضایی استفاده از گونه شناسی برای شناخت فضا -استفاده از گونه زیستی وگونه کالبدی

 ایجاد برخی محدودیت هایفضا یی

فضاگرا

راپاپورت
شولتز

مورفولوژی شهری به عنوان یکی از شاخه های قدیمی
تحلیل ساختار فیزیکی در محیط شهری است که تنظیمی
میان رشته ای برای تحقیق در طراحی شهری ،معماری،

 عدم توجه به اندازه ،کيفيت و نوعفضا

برنامه ریزی،جامعه شناسی شهری ،باستان شناسی و تاریخ
شهر بوده و عناصر اصلی آن ساختمان ها ،خیابان ها ،باغ
ها ،پارکها و بناهاي تاریخی می باشد( .)19ریخت شناسی
بر مطالعه شهر به عنوان یک محیط کالبدي متمرکز است،
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 2-2تعريف و پيشينه ريخت شناسي

 نگاه كالبدي صرف به معماري -اشكال در شناخت گونه پايه
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به بیان دیگر کالبد شهر اثر و ردپاي تمایالت و فعالیتهاي
انسانی است.)8(.
علیرغم قدمت موضوع شکل شناسی پژوهش های
معدودی در اين زمينه صورت پذیرفته است .در تحقیقی
برای ريخت شناسی بلوکهای شهری توسط «رادبرگ»
شاخص های سطح اشغال زمین ،نسبت سطح زیربنا به
سطح زمین و ارتفاع ساختمان را به عنوان متغیرهای اصلی
مورد استفاده قرار داد .همچنین محققان هلندی نیز چهار
شاخص تراکم ساختمانی ،سطح اشغال،نسبت فضای باز ،و
شاخص تعداد طبقات را درنظر گرفته و با ارائه نمودارهایی
از روابط ریاضی میان آنها بافت موجود شهر را طبقه بندی
نموده اند (.)4
 3-2بررسی مکاتب ریخت شناسی شهری
در ريخت شناسي نيز مکاتب مختلفي وجود دارد از
جمله «مکتب بریتانیایی»که مهمترین مطالعات آن
مربوط به «کانزن» میباشد .تکنیک او به نام "تجزیه و
تحلیل طرح شهر" طرح شهر ،الگوی فرم های ساختمان
و الگوی استفاده از زمین را شامل میشود( .)28همچنين
«مکتب ایتالیایی» نيز با مطالعات معمار ایتالیایی به نام
«موراتوری» درباره گونه شناسی خانه ها و محل استقرار

75

آنها در شهر شکل گرفت .او تاریخ شهر را با این تفکر که
شهر تبلورکالبدی توسعه فرهنگی است ،مورد مطالعه قرار
داد(« )23کانیگیا» نيز بعد از او به فرایند تاریخی شکل
دهی شهرها تاکید کرد و برای درک آنچه ساخته شده،
سلسله مراتبي از روابط فضایی را درعناصر مصنوع بررسی
مینمايد()18
از سوي ديگر پيدايش «مکتب فرانسوی» نيز همزمان
با تاسيس مدرسه معماری«ورساي» توسط «پانه رای»،
و«شارل دپل» انجام شد ( .)28اما «دارين» بر اين باور
است كه مطالعات انجام شده اين مکتب بسيار پراكنده
و متنوع است و بسياری از محققين حتي از كارهای
همديگر بي اطالع اند و نمیتوان مدعی وجود مکتبی به
این نام بود .همچنين در «مکتب شیکاگو» نيز محققاني
همچون«پارک»و«برگس» ،اقدام به تجزیه و تحلیل
مورفولوژی شهرشیکاگو به منظور حل مشکالت اين شهر
صنعتي با رویکرد زیست محیطی و با تاکید بر رابطه بین
موجودات زنده و محیط زیست نمودند( .)29در جدول 3
مقايسه تطبيقي بين مکاتب ريخت شناسي شهري انجام
شده است.

جدول  :3مقایسه تطبیقی مکاتب موروفولوژی شهری ،منبع( :نگارندگان) با استفاده از مرجع ()11

مکتب

خاستگاه

واحد تحلیل
وجه نظر

مورفوژنتیک آلمانی

مطالعات گونه شناسی

نقشه

عناصر یا سلول ابتدایی

فرانسوی

اندیشه های لوفور ،شهر صنعتی شیکاگو
بو د و ن
جزیره

عوامل بیولوژیکی

وضع موجود با تاکيد وضع موجود با مروری بر تالش برای دستیابی به تاکید بر رابطه بین موجودات
بر فرآيندهاي تغيير گذشته بدون توجه به تغییرات تأثیرات نظریات طراحی زنده و محیط زیست

هاي نقشه شهر ،فرم عناصر(ساختمان ها) ،ساخت افزودن عناصر بصری عوامل بیولوژیکی در توزیع
ساختمان و کاربری عناصر و ارگانیسم سیستم ها و ادراکی به مکتب گیاهان
لعه
ا یتا لیا یي

هدف مطالعه

صاحب نظران
پایگاه علمی

اهداف
تبیینی

توصیفی -اهداف تجویزی

کانزن ،وایت هند
بیرمنگام

موراتوری ،کانیگیا
دانشگاه رم

بررسی تأثیر نظریات طراحی شهری سازگار با
طراحی گذشته شهرها محیط
پنره ،کستکس

پارک ،برگس

مدرسه معماري ورساي -
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اليه
مطا

بریتانیایی

ایتالیایی

شیکاگو

76

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره سیزدهم /زمستان  / 1395سال چهارم

 4-2ارتباط گونه شناسی و ریخت شناسی

«تیپومورفولوژی» ایجاد یک تئوری متقابل بین گونه شناسی
معماری و مورفولوژی شهری است که درآن «مورفولوژی های
گونه شناسی» و «گونه شناسی توسط مورفولوژی» به طور
منطقی با هم تعریف شده و بر این اساس مفهوم جدید از
معماری شهری ،توسط بازیابی دوباره بافت شهری .احیای باغ
ها و خیابان ها و حفاظت از ویژگی های فرهنگی و اجتماعی
معماری شهری در برابر روند جهانی شدن است(.)20
از آنجا که انسانها یک تصویر ذهنی از هر جسم شناخته
شده دارند نقش مورفولوژیکي را میتوان در فرمهای معماری از
طریق مراجعه یا انطباق واژگان فرم های از پیش موجود بررسی
نمود .در این روش یک معمار برای استراتژی طراحی خود یا
شناخت مورفولوژیکی و فکر کردن به ایجاد معماری سازگار
با آن را می پذیرد ،و یا به دنبال شناسایی فرم جدید و تبدیل
نمودن ساختمان به یک شکل خاص است که این موضوع
میتواند به صورت تجزیه و تحلیل نمادین فرم ساختمان از
معماری گذشته  ،تنوع تحلیلی در فرم های معماری ساختمان
و همچنین اصالح عملکرد ساختمان به روش طراحی صورت
پذیرد( .)27شباهت ظاهری کلیسای جامع فرانسه و سالن
بزرگ شهر توکیو اثر کنزو تانگه (تصاویر1و )2به عنوان یک
نمونه میتواند مورد اشاره باشد.

 5-2بازشناسی بافت های شهری

بافت شهری سنتزی است از تمام اجزای کالبدی و یک کل
ارگانیک از خیابانها و بلوکها می باشد که میتوان آنرا حاالت

 6-2اهميت معماری مسکونی و تعاريف آن
خانه پوششی است که در تطابق با برخی شرایط ،رابطه
صحیحی را با محیط خارج و پدیده هاي زیستی انسان برقرار
می سازد .و یا «راپاپورت» خانه را نهادي میداند که در راستاي
یک رشته مقاصد پیچیده و عملکرد آن به چیزي بیشتر از یک
مفهوم مادي بوده است (.)16در تمدن اسالمی صفتی از خانه
که در عمل خانه ها با توجه به آن شکل گرفته اند ،سکون و
آرامش است [ :و َّ
الل َ
من بی ِوتک َ
مسکنا] خداوند
جعل لکم ٍ
خانه هایتان را مایه آرامش برای شما قرار داد (نحل ،آیه .)38
اسم مکان از این صفت (سکون) ،یعنی مسکن که بر همین
خصوصیت از محل زندگی خانواده داللت دارد (.)10
 1-6-2خانه های سنتی در معماری ایران

خانه هاي تاریخی در ایران ،شیوه زندگی و تفکر انسانها را در
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تصاویــر  1و  : 2شــباهت ظاهــری کلیســای جامــع فرانســه و ســالن
بــزرگ شــهر توکیــو (اثــر کنــزو تانگــه)  -منبــع )27( :

مختلف همجواری و فضاهای پر و خالی در ترکیبات مختلف
و همچنین نحوه قطعه بندی اراضی مشخص دانست .تحلیل
بافت های شهری به سه منظور صورت می گیرد :اول :ابزار
توصیف ساختار شهری بر حسب ویژگی های مختلف ،دوم:
ابزار تحلیل و ایجاد ارتباط میان داده های زیست محیطی و
اقتصادی-اجتماعی با گونه های مختلف و تحلیل آنها ،و سوم:
ابزار برنامه ریزی با تأمین درک عمیق از گونه های شهری ،که
راه را برای برنامه ریزی و طراحی مناسب تر هموار می کند (.)4
درباره بازشناسي بافت هاي شهري ديدگاه هاي گوناگوني
وجود دارد .از جمله «دیدگاه زمینه گرایی» که در آن توسعه
جدید با محیط پیرامون رابطه تنگاتنگ دارد و «راب کریر» نيز
با اين اعتقاد که "تاریخ اجازه اتقطاع نمیدهد ،بنابراین هر آنچه
در شهر انجام میشود باید به لحاظ شکلی پاسخی به شرایط
فضایی از قبل موجود باشد"به تداوم تاریخی تاکيد ميکند(.)15
همچنين «دیدگاه منطقه گرایی انتقادی» که در تالش برای
میانجیگری میان دستاوردهای تمدن جهانی و تجربیات بومی
است و به دنبال سنت هایی از معماری ميرود که عمیقا در بافت
محلی ریشه دارد( .)17و نيز «دیدگاه بومی گرایی» که ضمن
بهره وری از اصول مشترک سازمان یابی فضا ،در ترکیب و
آرایش فضا ،کاربرد مصالح بوم آورد و در پوشش نماها ،لهجه
معماری مختصر مکان خود را حفظ می کند (.)13
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زمانهاي مختلف به منصه ظهور میگذارند .گونه هاي فضایی
اين خانه ها بر اساس وجود یا عدم وجود عناصر کالبدي تعریف
میشوند .فضاهاي باز با تعریف کف و جداره وجود می یابد،
فضاهاي نیمه باز با ادراك کف ،سقف و تعریف خاصی از جداره
قابل تشخیص است و فضاهاي بسته هر سه عنصر کف ،سقف
و جداره را بطور کامل در معرض نمایش میگذارد( )16سازندگان
این واحدهاي بومی در هر زمان و مکان تالش میکرده اند تا
از طریق ایجاد رابطه اي دوستانه بین محیط زیست ،فرهنگ و
فرم معماري فضاهاي زندگی را انسانی تر کند(.)22
 7-2تغییر الگوی معماری در خانه های معاصر :

آرایش فضای مسکن که به دنبال قواعد هندسی بود ،در حال
حاضر متاثر از هندسه قطعه زمین گردیده است و فضاهای
چند منظوره و ترکیب شده از فضاهای باز ،نیمه باز و بسته،
که افزایش تنوع فضایی را باعث میشد امروزه به فضاهای
زندگی بسته تبدیل شده اند( .)23محدودیت های تحمیل شده

تصویر  : 3الگوی در حال تغییر از فرم ساختمان ،منبع )23( :
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بر عرض نمای ساختمان های معاصر و لزوم ارائه دسترسی
خیابان به هر قطعه زمین ،باعث تغییر الگو از خانه های حیاط
دار به ردیف های آپارتمان و نیاز به خانه های بیشتر و تراکم
باالتر شده است ( .)27در نوع جدید سکونت،حوزه زندگی هر
خانوار کوچکتر و یک حیاط مشترک (برخالف حیاط فردی
خانه های سنتی)،که متعلق به تمام خانواده های ساکن
آپارتمان است وجود دارد .مقررات جدید ساختمان ،که اجازه
ساخت برای پوشش 60٪از زمین و  40٪برای فضای باز می
دهد ،اثر زیادی بر این سازمان فضایی خانه ها و همچنین
طراحی شهری داشته است .)24( .تصویر  3میتواند گویای
تحوالت ذکر شده باشد.
 -3روش شناسي تحقيق

در این پژوهش به منظور تشریح روش شناسی و تحلیل نتایج
بدست آمده در ابتدا شناخت مبانی پژوهش از طریق روشهای
توصیفی -تحلیلی و روش میدانی ،انجام شد و اطالعات مورد
نیاز و پایه جمع آوری گرديد .همچنين با توجه به رویکرد
پژوهش مبنی بر بررسی فاکتورهای کالبدی ،اصلي ترين روش
هاي مرتبط با موضوع پژوهش برابر با شرح جدول  4انتخاب
شده است که با توجه به آنها ،بررسي فاکتورهاي کالبدي و
الگوشناسي صورت خواهد گرفت.

جدول : 4مجموعه نگرش ها ،دیدگاه ها و فاکتورهای مهم انتخاب شده مرتبط با موضوع پژوهش -منبع ( :نگارندگان)

نگرش

مدرسه موراتوری
زيستي -اجتماعي
مکتب ایتالیایی

دیدگاه

اساس مطالعاتی

جستجوی میراث معماری هر مکان در عناصرکالبدی معماری
مفهوم گونه
استفاده از گونه شناسی کالبدی (فنوتایپ) ظاهر و شکل کالبدی

منطقه گرایی انتقادی میانجی گری بین معماری مدرن و بافت شهری ومعماري
تجربیات بومی
معماری ایرانی

توجه به اصول  5گانه معماری ایرانی

عناصر معماری بومی

بافت/همسایگی/سازه/مصاح/
توزیع فضا

پالن -حجم (توده و فضا)

سلسه مراتب روابط فضایی

ارتباط ساختمان با مکان

عناصرساختمان-مصالح-
تزیینات و..
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وضع موجود بانگاه برگذشته بدون توجه عناصر ساختمان ها
به تغییرات

فاکتورها
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نیشابور ،از کهن ترين شهرهاي تاريخي و پايدار ايران و نيز
دومین شهر بزرگ خراسان است که در عرصه ملي و بين
المللي به عنوان عضو شبکه شهرهاي فرهنگي يونسکو()ICCN
و نيز عضو اتحاديه شهرهاي تاريخي جهان( )HLCمعرفي شده
است .هسته اولیه شهر جديد نيشابور (تصاویر  5و )6شامل
چهار محله به نام های ارگ ،سرشور ،سرسنگ و باغات است
که در قرن هشتم هجری شکل گرفته و در قرن نهم پیکره
اصلی خود را پیدا نمود و به تدریج تا اوایل قرن چهاردهم
گسترش یافته است.

تصاویر  5و :6هسته اولیه بافت سنتی شهر نیشابور( ،منبع)15:

محدوده مورد مطالعه در این پژوهش ،بخش میانی اين
بافت سنتی-تاریخی است که بناهای شاخصي در آن قرار
گرفته است و میتوان در دو بخش شامل آثار برجای مانده
از معماری کهن و نیز آثار معماری معاصر مورد بررسی
قرار گيرد .در بخش نخست که متعلق به دوره تیموری تا
اواخر دوره قاجاریه است ،از جمله قدیمی ترین آثار معماری
نیشابور ،مسجد جامع ،مدرسه گلشن(تصویر ،)7کاروانسرای
عباسی و آب انبار نو (تصویر )8می باشد و همگی به صورت
درونگرا طراحی شده اند.

تصاویر  7و  : 8مدرسه گلشن و آب انبار نو نيشابور-منبع(:نگارندگان)
تصویر  : 4نمونه ای از ماتریس دو دویی تحلیل فاکتورها
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شناسایی الگوها در معماری گذشته میتواند در طراحی جدید
به ویژه در معماری مسکونی به ما کمک کند .نتيجتا در اين
پژوهش الگوشناسی از منظر مباني نظري مورد بررسی قرار
گرفت .در این میان نگرش مدرسه موراتوری با توجه به نگاه
کالبدی و رویکرد عملی به گونه شناسی ،انتخاب گردید .از
منظر این مکتب ،میراث معماری هر مکان در مفهوم گونه
گردآمده است که آنرا میتوان از نسلی به نسل دیگر منتقل کرد
و هر گونه را میتوان بر اساس اجزای کالبدی آن تعریف نمود .با
توجه به اصول اشاره شده در اين مکتب فاکتورهایی نظیر بافت
قطعات ،واحدهای همسایگی ،مصالح و سازه ،نظام توزیع فضا
و غيره  .بررسی شدند به عالوه روش مکتب ایتالیایی در بررسي
روابط فضایی در عناصر ساختمان و بافت شهری و نيز تحليل
معماري کالبدي خانه هاي سنتي در سه گروه فضایی باز ،نیمه
باز و بسته مورد بررسی قرار گرفت.
فاکتورهای کالبدی همچون نظام توده و فضا ،هندسه و فرم،
سلسله مراتب فضایی ،نظام عملکردی ،نما و خط آسمان و...
متعدد هستند ،پس باید به دنبال روشی کارآمد بود که بتوان
از طریق آن جهت انتخاب موثر ترین فاکتورهای کالبدی بهره
جست .در این زمینه روش تحلیلی سلسه مراتبی موسوم به
 AHPبه عنوان ابزاری بسیار مناسب برای امتیازدهی و اولویت
بندی این فاکتورها شناخته شد .این روش هم به لحاظ سهولت
و سادگی در محاسبه و هم به لحاظ استفاده از منطق ریاضی،
توان سازگاری در قضاوت را برای ما فراهم است .برای استفاده
از این روش نیازمند ترسيم فاکتورهای اصلی در قالب يك
درخت واره سلسله مراتبی و تبيين پرسش نامه ای در قالب
امتیازدهی بر اساس ارقام  9کمیتی هستيم .نتایج بدست آمده
در فرایند مقایسه زوجی گزینه ها ،و در قالب محاسبه ماتریسی
(مانند تصویر )4میتواند نتیجه نهایی مورد نظر را ارائه دهد.

 -4تجزیه و تحلیل ها
 1-4محدوده و قلمروي تحقیق
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در دوره معماری معاصر نیز که از ابتدای دوره پهلوی اول
برجای مانده است ضمن پيدايش خانه هاي سنتي موجود،
ویژگی معماری ابنیه جديد نیشابور به تدريج با تبعیت از معماری
معاصر غرب و همزمان با سایر نقاط کشور دچار تحوالتی شده
است و تصویر عمومی معماری شهر را ،تعدادی از مهمترین
بناهاي اداری و اقتصادی مانند ساختمان های فرمانداری،
شهرداری ،ثبت اسناد ،دارایی ،بانک ملی و ...تشکیل می دهد
که با نمای سنگ و سقفهای شیروانی در حاشیه معابر اصلی ،به
نوعی معماری خیابانی را به وجود آورده است.
 2-4نظام کالبدی -فضایی بافت سنتی نيشابور
 1-2-4بافت کالبدی قطعات

در بافت مرکزی شهر نیشابور به جز برخی حاشیه های اصلی
و نقاط پراکنده و مرزهای بافت جدید ،عمدتا کالبدی نیمه
فرسوده وجود دارد .بافت این منطقه با توجه به آب و هواي
منطقه ،متراكم بوده و کشیدگی توده ها اغلب در جهت خیابان
امام خمینی و به صورت شرقی -غربی می باشد و نحوه آرایش
آنها شطرنجی نامنظم است اما قطعات تشکیل دهنده این بافت
بیشتر به طورت شمالی جنوبی و متاثر از معبر همجوار خود
هستند .همچنین به لحاظ نظام کالبدی فضایی (توده و فضا)
دانه بندی اين بافت غالبا ریز بوده ،نسبت فضای باز و بسته
تقریبا مساوی است (تصویر. )9از لحاظ خط آسمان نیز تقریبا
ارتفاع یکسانی در این محله وجود دارد و اغلب توده ها در حد
یک یا دو طبقه هستند.

 2-2-4واحدهای همسایگی:

با توجه به تعاریف مختلفی که درباره واحدهای همسایگی وجود
دارد موثرترین عامل در شکل گیری حوزه های همسایگی
در دوران معاصر ،ورود ماشین به بافت و ضرورت مسیرهای
مربوط به آن است که این موضوع درباره وضعیت بافت محله
عدالت نیشابور نیز اتفاق افتاده است .این واحد ها گرچه دارای
تشابهات ظاهری با هم هستند اما تفکیک آنها از یکدیگر بیشتر
به علت عبور مسیرهای شریانی دسترسی و قرارگیری برخی
عناصر شاخص همچون مسجد جامع بازار و ...در هر کدام از
آنهاست که باعث تمایز و گسسته شدن بیشتر آنها نسبت به
یکدیگر شده است.در مقیاس کوچکتر اما معابر محالت تناسب
بهتری را در بافت ایجاد نموده اند و واحدهای مسکونی به
صورت مجاور به هم و چسبیده کنار هم قرار گرفته اند.

 3-4نمونه های معماری مسکونی بافت سنتی
نیشا بو ر

مطابق با بررسی انجام شده و استعالم از کارشناسان معماري
و ميراث فرهنگي ،از ميان خانه های واجد ارزش بافت سنتي
نیشابور به علت محدوديت دسترسي به مدارک و مستندات،
نهایتا 15خانه انتخاب شد که در تصوير  10نقشه موقعيت خانه
ها و در جدول  5مشخصات کلي و پالن آنها ارائه شده است.
طبق بررسی انجام شده٬نسبت توده و فضا در تمامی الگوهای
هفت گانه در نمودارهای ترسیمی زیر (تصویر )11نسبت
میانگین فضای باز اختصاصی حداقل  ٪40می باشد که این
مقدار در الگوی خانه باغ ها به علت اهمیت استفاده از فضای
سبز تا  ٪91مساحت کل عرصه پیش رفته است ٬همچنین
نسبت فضای بسته در الگوی خانه باغ ها به نسبت فضای باز٬
به طور محسوسی کاهش یافته اما در مجموع نسبت فضای
بسته در خانه های مورد مطالعه حداکثر به میزان  ٪57مساحت
عرصه کل می باشد.
تصویر :10نقشه موقعیت خانه های سنتی نیشابور
(منبع :نگارندگان)
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تصویــر  : 9نقشــه قطعــات تشــکیل دهنــده و معابــر بافــت مرکــزی
نیشــابور -منبع(:نگارنــدگان)
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جدول  : 5شناخت معماري خانه هاي تاريخي منتخب در بافت سنتي نيشابور  -منبع ( :نگارندگان)

رد

داراي گودال باغچه و کوشکی  2طبقه با چیدمان فضايي در
گرداگرد یک فضای مرکزی است که به ارتفاع نیم طبقه به
صورت یک سرسرا قرار دارد.

به صورت ميانسرا و شامل يک سردر آجري و يک ساختمان دو
طبقه ايوان دار با تزئينات آجر و کاشي فيروزه اي و طراحي شده
با پالن متقارن است.
ساختمان از 3جهت بازاست و الگوی اولیه پالن معماری آن
مربع شکل بوده که با کاسته شدن بخش هایی از آن یک
ترکیب حجمی ايجاد کرده است.

داراي حياط مرکزي و 8اتاق درطرفین به صورت اندرونی است
که به یکدیگر راه دارند و پوشش باالی پنجره ها با قوس مازه
ای و رخبام چپیله است.

به صورت حياط مرکزي و شامل دو عمارت شمالي (شاه نشين)
و جنوبي است که عالوه بر بادگير ،تزيينات منحصربه فرد
آجرکاري وکاشي کاري دارد.

به صورت یک کوشک با سقف شیروانی ،در دو طبقه با معماری
برونگرا و در داخل يک باغ زيبا قرار دارد .ایجاد سلسله مراتب
دسترسی توسط پلکان و تعبيه يک ايوان ستوندار .صورت گرفته
است.
سردر ورودی باغ دارای تزئینات زیبای آجرتراش وساختمان
اصلی با فرم مستطیلی به صورت برونگرا و داراي يک بادگير،
سرسرا و  3ايوان است.

ترکیب بنامانند معماری خانه های سنتی ایرانی و مجموعه ای
از 3ساختمان و  3حیاط داخلی مجاور هم و تزیینات زیبای
آجرتراش و معرق مي باشد.
سردر ورودی بنا با تزئینات کاشی وآجر به یک فضای هشتی
وحیاط مرکزی راه دارد.ساختمان آن 2طبقه با ايوان ستوندار
وارتباط به صورت اندروني است.
در 2طبقه احداث شده که طبقه پایین با یک هشتی مرکزی
تابستان نشین و طبقه باال دارای پلکان و ایوان ستوندار با
تزئینات آجر ،گچبری و آیینه است.

الیاسی

در  3طبقه با تنوع فرمی در حجم بیرونی آن توسط اختالف
ارتفاع طبقات ،کست افزود در پالن و استفاده از پنجره های
مدور و برون گرا است.
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صدیقی

10

وکیلی

9

توکلی

8

شادیاخی

7

مجتهدزاده

6

مجتهدی

5

گرامی

4

مهدياني

3

عيدياني

2

قریشی
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برادران

15

امیری

14

تنباکوچی

13

امین اسالمی

12
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کوشکي  2طبقه است با چیدمان فضاها در اطراف یک سرسراي
مرکزی و تقارن طرح بر اساس یک محور اصلی منتهي به یک
حجم نیم استوانه بیرون زده و در ضلع جنوب قرینه همان فرم
به صورت ایوان ستوندار است.

بنا شامل دو اشکوب است که فضاهاي داخلي آن به لحاظ
هندسی به صورت متقارن جانمایی شده اند و دارای رخ بامی نیم
قوس مي باشد.
در2طبقه با تزئینات بیرونی شامل تزئینات آجری برجسته است
که در باالی پنجرهها و همچنین لچکی رخ بام در سرتاسر
ساختمان اجرا گردیده است
دو طبقه به صورت پالن مربع و متقارن است که فضاها به
یکدیگر راه داشته و معماری برونگرا دارد ،تزئینات آجری سرطاق
های تیزه دار و مازه دار است.

فرمی تجزیه و تحلیل ،و نهایتا در  7گونه رايج دسته بندی شده
اند و درصد مساحت توده و فضا در هریک از خانه ها در سه
بخش فضاهای باز ،نیمه باز و بسته مشخص شده است.

 1-3-4نظام توده و فضا در خانه های سنتی نیشابور

در ادامه همانطور که در جدول  6مشهود می باشد ،تعداد 15
خانه منتخب مورد مطالعه در بافت سنتی نیشابور ،به لحاظ

جدول :6گونه شناسی نظام کالبدی -فضایی (توده و فضا) در خانه های سنتی نیشابور -منبع ( :نگارندگان)

رد

نام و نوع گونه

1
2

تک جبهه
خانه
حیاط
دار

تک
حیاط

4
5

مجاور
سه جبهه

چندحیاط

خانه
باغ

تک
حیاط

1

صدیقی

2

مجتهدی
عیدیانی

کوشک

67٪

5٪

28٪

51٪

2٪

47٪

2

مهدیانی

53٪

2٪

45٪

1

گرامی

40٪

3٪

57٪

4

کوشک

ترکیبی

76٪

6٪

18٪

وکیلی

قریشی
الیاسی

37٪
60٪
85٪

برادران

83٪

2

توکلی

70٪

3

امین اسالمی

96٪

شادیاخی

88٪

امیری

تنباکوچی

مجتهدزاده

69٪
49٪
91٪

9٪
8٪
1٪
2٪
2٪
2٪
3٪

54٪
32٪
14٪
15٪
29٪
28٪
48٪

0.5٪

3.5٪

1٪

11٪

1٪

8٪
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خانه
حیاط
دار

6
7

مقابل
دو جبهه

3

فرم نمادین

تعداد

نمونه خانه منتخب

درصد توده و فضا (باز -نیمه باز -بسته)
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رد

قریشی

2

عیدیانی

3

مهدیانی

4

گرامی

5

مجتهدی مجتهدزاده

7

شادیاخی

8

توکلی

9

وکیلی

10

صدیقی

11

الیاسی

12

امین اسالمی تنباکوچی

14

امیری

 2-3-4تجزیه و تحلیل الگوهای طراحی استفاده
شده در خانه های سنتی نیشابور

بعد از مشخص شدن نظام توده و فضا ،و مطابق با
مبانی نظری این پژوهش (مدرسه موراتوری) ،باید دیگر
فاکتورهای کالبدی شامل الگوی ارتباط کالبدی فضاها،
الگوی توزیع و چیدمان فضا ،الگوی سازه و مصالح و نیز
الگوی نما و تزئینات مورد بررسی قرار گیرد که در این
بخش به تجزیه و تحلیل نمونه خانه های معرفی شده از
این جهت پرداخته ميشود.
 1-2-3-4الگوی ارتباط کالبدی فضاها

جهت شناخت این الگو ،پالن معماری خانه های مورد
مطالعه تحلیل شده است که کلیت موضوع بیان گر اولویت
ها و تمهیدات ارتباطی-کالبدی درفضای این خانه ها می
باشد که به تفکیک فضای باز ،نیمه باز و بسته در جدول 7
اشاره شده است.

15

13

همکف

ز زیرزمین باز
یا اول

ن باز بسته

1

3

2

1و3 3و4

2و
4

1و2 3و4

2

1و3

2
1
1
------

2

1

1و2 3و4
2
2

3

2

1و3

4

2

1و3

4

1

2

3

1و 1 4و 3

------

3

2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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1

6
تصویر : 11نمودارهاي میانگین توده و فضا  -منبع ( :نگارندگان)

خانه

برادران

طبق بررسی انجام شده ،نسبت توده و فضا در تمامی
الگوهای هفت گانه در نمودارهای ترسیمی زیر (تصویر)11
نسبت میانگین فضای باز اختصاصی حداقل 40٪می باشد
که این مقدار در الگوی خانه باغ ها به علت اهمیت استفاده
از فضای سبز تا  91٪مساحت کل عرصه پیش رفته است،
همچنین نسبت فضای بسته در الگوی خانه باغ ها به نسبت
فضای باز ،به طور محسوسی کاهش یافته اما در مجموع
نسبت فضای بسته در خانه های مورد مطالعه حداکثر به
میزان  57٪مساحت عرصه کل می باشد.

فضای عملکردی و
ارتباطی طبقات

اولویت ارتباطی
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مطابق با رتبه بندی اختصاص یافته به هرکدام از فضاهای
سه گانه در جدول فوق و نمودار حاصله زیر (تصویر)12
میتوان مدعی شد که اهمیت ارتباطی فضای باز (حیاط یا
باغ) غالبا به عنوان اولین اولویت ارتباط کالبدی در خانه
های سنتی مورد مطالعه مطرح بوده و پس از آن فضای
نیمه باز (ایوان یا تراس) به عنوان فضای واسط در اولویت
دوم و در نهایت فضای بسته سومین و چهارمین رتبه (در
محل طبقات) را دارد.
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 2-2-3-4الگوی توزیع و چیدمان فضا

در این قسمت معماری خانه های سنتی نیشابور (متناسب
با تعداد انتخاب شده این پژوهش) به لحاظ نظام توزیع،
جهت گیری و موقعیت قرارگیری هر فضا ،در سه بخش
کلی تحت عنوان عرصه فضای باز :شامل دو فضای اصلی
میانسرا و ایوان ،عرضه عمومی :شامل دو فضای اصلی
ورودی و میهمان خانه و نیز عرصه خصوصی :شامل سه
فضای اصلی آشپزخانه ،اتاق خانه و نشیمن ،مطابق با
جدول  8مورد بررسی قرار گرفته است.

تصویر:12اولویت ارتباطی خانه های سنتی نیشابور ،منبع(:نگارندگان)
جدول :8گونه شناسی نظام توزیع و چیدمان فضا در خانه های سنتی نیشابور -منبع ( :نگارندگان)  ،جهت شمال:
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طبق این تحلیل ،موقعیت مکانی هریک از این فضاهای
هفت گانه در پنج جهت مرکز ،غرب ،جنوب تا جنوب غرب،
شرق و شمال تا شمال شرق نشان می دهد که هرکدام از
فضاها بیشتر درکدام قسمت ازخانه های سنتی شکل گرفته
اند و ميتوان نتايج آنرا در نمودار ترسیمی حاصل شده در
تصوير  13مشاهده کرد.
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تصویر:13مکان فضای کالبدی خانه های سنتی نیشابور-منبع( :نگارندگان)

اين نمودار بیانگر این است که در عرصه فضای باز خانه های
سنتی نیشابور ،میانسرا (حیاط) غالبا در دو جبهه مرکزی و شرقی
بنا قرار گرفته است که می تواند متناسب با اقلیم نسبتا معتدل
شهرنیشابور و مشابه با الگوی معماری ایرانی باشد و از دیگر سو
فضای ایوان هم که به صورت تراس نیز در این خانه ها تغییر
کرده است ،بیشتر در جبهه جنوب تا جنوب غرب دیده میشود.
در عرصه فضای عمومی نیز ،موقعیت قرار گیری ورودی ها اغلب
به صورت سردر است .همچنین فضای میهمان خانه بیشتر در
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جانب جنوب تا جنوب غربی خانه ها و در نزدیک ورودی ،با
ارتباط مستقل است که متوجه به حریم خصوصی و عمومی در
معماری است .درعرصه خصوصی نیز ،فضای آشپزخانه اکثرا در
جبهه شمال تا شمال شرقی و جنوب تا جنوب غربی (بسته به
جهت شرقی -غربی و یا شمالی -جنوبی زمین) قرارگرفته است
و اتاق ها نیز در جبهه شرقی و شمال تا شمال شرقی قرار دارند.
همچنین فضای نشیمن خصوصی ،بیشتر در جنوب تا جنوب
غربی و جبهه غرب مشاهده میشود و به طور کلی سعی شده
فضاهای آفتابگیر رو به جنوب قرار گیرند تا نور مناسب این جبهه
را دریافت کند و فضاهایی که نیاز به نور کمتری دارند نیز رو به
سایر جهات قرار دارد.
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 3-2-3-4الگوی ارتفاعی و خط آسمان

این الگو یکی از مهمترین فاکتورهای کالبدی -فیزیکی معماری
است که در طراحی خانه های مورد مطالعه در قالب نمودارهای
جدول  9به صورت گرافیکی مورد بررسی قرار گرفته است.
مطابق با این تحلیل ،توده گذاری شماتیک از هر خانه بر اساس
دو محور زمین و آسمان متناسب با تراز هر ساختمان انجام گرفته
است که نشانگر حداقل ارتفاع خط آسمان برابر با یک طبقه و
نیز حداکثر ارتفاعی معادل  2/5طبقه (تقریبا  3الی 7.5متر) می
باشد .با این توصیف با توجه به استفاده از زیر زمین در اکثر خانه
های مورد مطالعه و قرار گیری یک طبقه بر روی آن ،میانگین
ارتفاع خط آسمان به میزان  1/5طبقه مشهود است.

جدول : 9الگوی ارتفاعی و خط آسمان در خانه های سنتی نیشابور -منبع ( :نگارندگان)

خانه

الگو

خانه

الگو

خانه

الگو

خانه

الگو

خانه

الگو

قریشی

عیدیانی

مجتهدزاده

شادیاخی

توکلی

وکیلی

الیاسی

امین اسالمی

تنباکوچی

امیری

مهدیانی

گرامی

مجتهدی
صدیقی
برادران
] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

86

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره سیزدهم /زمستان  / 1395سال چهارم

بررسی این فاکتورها ابتدا در قالب طرح پرسش نامه ارزیابی
انجام پذیرفت که به این منظور از نظرات متخصصين
مرتبط که دارای آشنایی با معماری بومی نیشابور بودند
بهره گرفته شد ،در این پرسش نامه از هر نفر درخواست
شد تا میزان اهمیت هر یک از فاکتورها را در مقایسه با
فاکتور دیگر ،در قالب انتخاب یکی از گزینه های اهمیت
مطلق(با امتیاز  )9اهمیت خیلی بیشتر(با امتیاز  )7اهمیت
بیشتر (با امتیاز  )5اهمیت اندکی بیشتر(با امتیاز )3و اهمیت
مساوی (با امتیاز  )1مشخص کند که متوسط وزنی آنها در
جدول ماتریسی  11قرار گرفت و نسبت دو به دوی نهایی
هر یک مشخص شد.

 4-4فرآیند آزمون و تحلیل نهایی
دراین بخش گونه شناسي فاکتورهاي کالبدي بررسي شده
از طريق روش  AHPمورد آزمون قرارداده ميشوند تا نهایتا
موثرترین فاکتورها به ترتیب اولویت مشخص گردند.به این
منظور از بین فاکتورهای کالبدی منتخب بر پايه مباني
نظري و مرور سابقه موضوع 4 ،گزینه توده وفضا ،ارتباط
عملکردی ،توزیع و چیدمان و ارتفاع گذاری وخط آسمان
انتخاب شد و قیاس آنها به صورت زوجی طبق درخت واره
تصویر  14انجام پذیرفت.

تصویر  : 14درخت واره سلسله مراتبی تحلیل پژوهش( -نگارندگان)
جدول  : 11میانگین وزني شاخص های کالبدی ،منبع ( :نگارندگان)

توده و فضا

ارتباط عملکردی

توزیع و چیدمان

خط آسمان

ارتباط عملکردی

0.333333

1

5

7

خط آسمان

0.2

0.142857

توده و فضا

توزیع و چیدمان

1

0.25

3

سپس محاسبه میانگین موزون و نرمال سازی از طريق نرم
افزار  AHP solverصورت گرفت که نهایتا از طریق محاسبه
میانگین هندسی هر سطر به جمع میانگین هندسی سطرها
بدست آمد .نتايج اولويت بندي فاکتورهاي کالبدي در
جدول  12مشخص شده است.

0.2

4
1

0.166667

5
6
1

نهایتا با اولویت های بدست آمده و معیار وزنی آنها ،نمودار
زیر (تصویر )15از طریق نرم افزار مذکور به دست آمد که
به ترتيب نشان گر اهمیت فاکتورهای توده و فضا ،ارتباط
عملکردی ،نظام توزیع و چیدمان فضا و ارتفاع گذاری (خط
اسمان) است.

نام گزینه

توده و فضا

اولویت (وزن)
0.317869

ارتباط عملکردی

0.284386

ارتفاع و خط آسمان

0.171649

توزیع و چیدمان

0.226096

تصویر  :15نمودار مقایسه فاکتورهای کالبدی ،منبع(نگارندگان)

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07
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منطق ریاضی ،نشان داد که توده و فضا ،ارتباط عملکردی،
توزیع و چیدمان و ارتفاع گذاری به ترتیب می توانند اولویت
های شکل گیری این خانه جهت دستيابي به تداوم الگویی
در طراحی جدید باشند .نتایج کلی بدست آمده این تحلیل
ها در جدول  13بیان شده است.

 -5نتيجه گيري و پيشنهادات
 1-5يافته ها و مقايسه نتايج با مباني نظري

نتایج نشان میدهد که الگوی درونگرای خانه های سنتی
نیشابور به مرور زمان به برون گرایی گرایش یافته و بر
تعداد طبقات و مقدار فضای باز افزوده شده است .ازسوی
دیگر میتوان با مقایسه زوجی و وزن دهی فاکتورها طبق

جدول  : 13یافته های بدست آمده از تحلیل کالبدی نمونه خانه های مورد مطالعه در بافت سنتی نیشابور( -منبع  :نگارندگان)

فاکتورکالبدی /فضایی:

بر حسب
بیشترین الگوهای رایج

1

فرم حجمی

2

رابطه عملکردی

3

توزیع وچیدمان

اکثریت جبهه قرارگیری

4

ارتفاع گذاری

تعداد طبقات و تراز ارتفاع

حداکثر توده و حداقل فضا
اولویت ارتباط کالبدی

عرصه خصوصی و عمومی

دسته بندی
حیاط دار

کوشکی
 3جبهه ساخت

5

میانگین توده 57٪+3 :و میانگین
فضای باز40٪ :

استقالل دسترسی پذیرایی ،استقرار پیش فضاها ،فضای خصوصی در طبقات

عرصه فضای عمومی
عرصه فضای خصوصی

تزئینات نما

میانگین توده 22٪+4 :و میانگین
فضای باز74٪ :

 -1فضای باز  -2فضای نیمه باز  -3فضای بسته  -4فضای بسته (طبقه)
عرصه فضای باز

بیشترین الگوهای رایج

توضیحات:

میانسرا در مرکز و شرق-ایوان در
جنوب و ج غرب

ورودی در شرق و جنوب-پذیرایی
درجنوب و ج غ

آشپزخانه درشمال-اتاقها در شرق-
نشیمن درجنوب

حداقل 1:طبقه (3متر)-میانگین 1.5 :طبقه ( 4.5متر)-حداکثر 2.5:طبقه(7.5متر)
انواع آجرکاری هره چینی ،قالبی و  ...در رخ بام ،سرطاق ،دیوارها و...

ازديگرسو نتایج بدست آمده حاکي ازتغيير ويژگيهاي
ظاهري کالبدي خانه هاي مسکوني تحت تاثير تغییرات
معماری درسطح ملی است که تشابه بسياري از الگوها و
مظاهر معماري در اقليم ها ومناطق مختلف تاييدي بر اين
مدعا است (تصاویر  16و)17

به منظور ايجاد تداوم ،هويت بخشي و سازگاري ساخت
وسازهاي جديد در هماهنگي با بافت تاريخي نيشابور و
همچنين با توجه به نتايج حاصل ار تحقيق ،راهکارهاي
مناسب طراحي مسکوني طبق جدول  14ارائه شده که در
2حوزه بافت و بنا تفکیک شده است .در طراحی مسکونی
در بافت تاریخی شهر نیشابور ،به منظور ایجاد سازگاري
با بافت سنتی،استفاده از اصول معماری سنتی مطرح
شده و نتایج حاصل از تحلیل پژوهش با توجه به الزامات
دوران حاضر ،معیارهای مندرج در جدول زیر را به عنوان
دستورالعمل طراحی مدنظر قرار داده است.

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07
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جدول  :14راهکارهای مناسب طراحی با توجه به نتایج بدست آمده تحقیق( -منبع :نگارندگان)

معیار اولویت

معیار /ضابطه کلی

توضيح

رعايت جهت گیری شمال غربی -جنوب شرقی
رون راسته باحداقل زاويه  30درجه نسبت به
محور شمالي

طراحي بافت

1

جهت گیری و تناسب با بافت اطراف

2

توجه به واحدها وجداره های
همسایگی

3

ارتباط و دسترسی مناسب با معابر

4

در نظرگرفتن فضای پارک خودرو

1

رعایت اولویت های نظام کالبدی

ابتدا طبق نظام توده-فضا و ارتباطات عملکردی
اولویت داده و بر اساس آن حجم اولیه و دیاگرام
ارتباطی شکل گیرد و در مراحل بعدی توزیع
فضا و ارتفاع گذاری.

2

برقراری تناسب توده و فضا

رعایت حداقل فضای باز  40درصد و حداکثر
فضای بسته (توده)  60درصد ضروری است.

طراحي بنا

3

تصوير

توجه به توده و فضا در امالک مجاور و حريم
درجه 1و 2آثار تاريخي مطابق با ضوابط ميراث
فرهنگي انجام شود

دسترسی از بخشی از معبربا تردد کم انتخاب
شده و پیش فضای باز و نیمه باز در محل اتصال
به معبر باشد.
تعبیه پارکينگ با نزديکترين دسترسي به معبر
و در بخشي از طبقه همکف يا زیرزمین پيش
بيني شود.

ابتدا فضای باز و سپس فضای نیمه باز با پیش
رعایت حریم ها و ارتباطات عملکردی بینی ارتباط مستقیم و دعوت کنندگی به فضای
بسته باشد.

5

رعایت ارتفاع گذاري (خط آسمان)

6

استفاده از الگوهای رایج در نما و
تزئینات

ارتفاع بین  3الی  7.5متر و به طور میانگین 4.5
متر لحاظ گردد و نبايد از مقدار حريم آثارتاريخي
بيشتر شود.
طراحی جدید عناصر معماری با ترکیب الگوهای
رایج

در خاتمه با توجه به استفاده از روش ها و ابزار جدید
الگوشناسی و نتایج مطلوب حاصل از آن در این تحقیق،
امید می رود که این روش بتواند به عنوان الگویی مناسب

برای سایر تحقیقات مشابه ،مورد استفاده پژوهشگران
محترم قرار گیرد.

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

4

جانمایی مناسب فضا در جبهه های
رایج

آشپزخانه واتاقها درضلع شمال تاشرق ،نشیمن
خصوصي درغرب تاجنوب و مهمان خانه در
جنوب قرار گيرد .

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره سیزدهم  /زمستان  / 1395سال چهارم

89

فهرست منابع

 -1آسیایی ،رویا( ،)1392مفهوم سکونت و نظریه ساماندهی فضایی راپاپورت ،وب سایت تخصصي (.)anthropology
 -2اکرمی ،غالمرضا و زارع ،فائزه( ،)1392طراحی خانه در بافت سنتی شهری ،نشریه هنرهای زیبا ،دوره  18شماره.2
-3بحرینی ،سیدحسین وتقابن ،سوده( ،)1390آزمون کاربرد روش چيدمان فضا در طراحي فضاهاي سنتی شهري ،نشریه هنرهای زیبا،
شماره.48
-4ذاکرحقیقی ،کیانوش و ماجدی ،حمید وحبیب ،فرح ( ،)1389تدوین شاخص های موثربرگونه شناسی بافت شهری ،نشریه هویت شهر،
شماره.7
-5روشنایی ،روشنک( ،)1391خالصه مباحث مبانی نظری معماری ،جزوه درسي ،انتشارات دانشگاه علم و فرهنگ ایران.
-6رئیسی ،ایمان( ،)1383رويكرد شكلي به معماري هادي ميرميران و بهرام شيردل ،فصلنامه شارستان ،شماره .3
-7سلطانی ،مهرداد و منصوری ،سید امیر و فرزین ،احمدعلی ( ،)1391تطبیق نقش الگو و مفاهیم مبتنی برتجربه درفضای معماری ،مجله باغ
نظر ،شماره .21
-8طیبی ،امیر و غفاری ،علی( ،)1389تکنیکهاي ریخت شناسی شهري در تهیه راهنماهاي طراحی شهري ،پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد
دانشگاهی.
 -9قبادیان ،وحید ( ،)1390معماری معاصر غرب ،انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ،تهران.
-10قربانی سی سخت ،پورمند و یزدان پور ،آناهیتا( ،)1392کنکاشی بر تاثیر متقابل معماری مسکن بر فرهنگ و هویت جامعه ایرانی ،همایش
ملی معماری و توسعه پایدار ،مشهد.
-11معماریان ،غالمحسین( ،)1384سیری در مبانی نظری معماری ،انتشارات سروش دانش ،تهران.
 -12معماريان ،غالمحسین و طبرسا ،محمدعلی( ،)1392گونه و گونه شناسي معماري ،نشریه معماری وشهرسازی ایران ،ش.6
-13معماریان ،غالمحسین و مداحی ،سیدمهدی و بمانی نائینی ،مونا و خدادادي ،طلیعه( ،)1393خوانش وفهم کالبد فضایی خانه در معماری
بومی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران.
-14معماریان ،غالمحسین و هاشمي طغرالجردی ،سیدمجید و حمزه نژاد ،مهدی( ،)1391بازشناسي روش آموزشي تاريخي -تكاملي مدرسه
،نشريه پژوهشي فناوري آموزش ،سال ،6ش .3
-15میرسجادی ،سیدامیر( ،)1391بررسی همخوانی ساختارهای جدید در بافت های تاریخی ،همایش ملی معماری وشهرسازی ایرانی اسالمی،
مشهد.
-16هدایت ،اعظم و طبائیان ،سیده مرضیه ( ،)1391بررسی عناصر شکل دهنده و دالیل وجودي آنها در خانه هاي بافت تاریخی بوشهر،
نشریه شهر و معماري بومی ،شماره .3

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07

17-Agrawal,Vedika(2013),Regionalism in architecture as an expression of appropriate technology and sustainably, Term
Paper for History of Architecture.
18-Ahmadi٫Vahid & Chi-Ani٫Adi Irfan & Farkisch٫Hero & Surat٫Mastor (2012), Morphological study of urban Hierarchy In
Boshrooyeh City Of Iran. Archnet-IJAR, International Journal of Architectural Research.
– 19- Azimi, Nooreddin (2005)٫ Restructuring Urban Morphology: ACase study of Rasht, Iran. Researches in Geography
No.53.
20- Bum Kwun.joon & Whang٫HeeJoon (2011)٫ Morphological Categorization and its Role in Design Method.
ARCHITECTURAL RESEARCH, Vol. 13, No. 4.
21- Guney.Yasemin (2007), i,Type and typology in architectural discourse. BAÜ FBE Dergisi.Cilt:9.
22- Hoon Hwang. Jea (1994), The reciprocity between architectural typology and urban morphology. University of
Pennsylvania.
23- Mirmoghtadaee. Mahta (2009)٫Process of Housing Transformation in Iran, Journal of Construction in Developing
Countries, Vol. 14, No. 1.
24- Moosavi. Mir Saeed (2012)٫ An Architectural Approach to Formation and Evolution of Residential Complexes in Iran.
Journal of Basic and Applied Scientific Research. J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(7)7046-7051.
25- Peyvastehgar,Yaghowb & Ahouei٫Sadeg &Khuonbazi,Vahid (2015), Typological study of physical structure and climate
characteristics of traditional houses in Dezful. Journal of Scientific Research and Developmen.
26- Pfeifer.Gunter(2008), A housing Typology. Courtyard Houses.

 سال چهارم/ 1395 زمستان/  شماره سیزدهم/ فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی

90

[ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07 ]

27-Shayesteh,Homeira & Steadman,Philip (2013),The impacts of regulations and legislation on residential built forms in
Tehran. The Journal of Space Syntax.
28-Vernez moudon.Anne (1997), Urban morphology as an emerging interdisciplinary field.Urban morphology.
29-Wikipedia٫(2015),Urbanmorpholog (en.wikipedia.org/wiki/Urban morphology).

91

Journal of Reasearch in Islamic Architecture / No.13 / winter 2017

Assessment of Pattern and Effective Physical Factors in
Neyshabur Historical Houses to Achieve Design Strategies
and Models in Traditional Residential Tissue*

Seyed amir mirsajadi **

Student MSc, Department of Architecture, College of Science and Research, University Islamist azad

Hero Farkisch ***
PhD and Assistant Professor Architecture, Institute of Khavaran (Responsible Author)

Received: 2016/5/23

Accepted: 2016/9/3

[ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-07 ]

Abstract
Despite the emergence of modern architecture and the loss of identity in new construction،Traditional
residential tissue as the core component of urban and architectural elements in their buildings without
doubt a valuable legacy are suitable patterns for evaluate, analysis of native architecture. The role
of morphological forms of architecture can be evaluated through compliance of existing forms. In
this way architects for their design strategies identified the traditional form into a particular shape
that it can be symbolic analysis of the building form to create compatible architecture. Morphology
in architecture is this study evaluated traditional form of houses within the built environment.
This study concept references history of physical form to describe changes in the formal syntax
of buildings and cities. Morphology describes discursive processes as the typology study in the
change of buildings and their function through a historical perspective. Typology in architecture is
the taxonomic classification of physical characteristics commonly found in buildings. In this study
is reviewed and analyzed type of traditional houses according to their association with different
categories, such as intensity of development and individual characteristics form patterns. Patterns
relate elements hierarchically across physical scales (from small details to large systems). Thus the
pattern recognition as an important theory identifies practical approach to achieve elements and
pattern of vernacular identity to be considered in contemporary architecture. In the study also are
reviewed morphology and typology school, theories, researches and principles. Neyshabur as one
of the oldest historic cities in the Muslim world and second largest city in Khorasan was select as
case study. This research area is located in the middle part of traditional-historical tissue. In this
tissue spectacular monuments still remain. Despite carry out similar studies in different cities of
Iran, due to the lack of traditional architectural pattern recognition in Neyshabur and not issue
any building of this study were considered for the first time about this city. The study question
is how can achieved design principles and pattern for residential unit. The research will look at
the key topics discussed and analytical overview of the field of pattern recognition in architecture
and urban design and physical factors affecting, obtained according to the theoretical foundations
of traditional building residential identify the texture and pattern recognition. In the literature
review were presented the comprehensive review of all studies, researches school backgrounds
and theories. House patterns were introduced in its traditional and contemporary form. Then
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explain the concepts and indicators to identify and study of vernacular architecture of Neyshabur. A
Field research method in a historical context was used to obtain building physical information. The
number of traditional houses was 15 houses that were selected with respect to the theoretical bases and
were analyzed in terms of orientation and position of each space. Houses were selected among valuable
houses and Due to limitations on access to documents. In this study was performed, the relationship
between physical-spatial analysis, systems analysis and masses of space, analysis of distribution and
spatial layout, and the elevation of the façade, skyline and decoration. As an innovative approach for
survey were used experts in the study area. Factors were analyzed and were prioritized in the analytic
hierarchy process (AHP). In the final step of the process, numerical priorities are calculated for each
alternative. Results indicate the relative importance of factors and respectively were mass and space,
functional relative, space distribution system, and skyline. AHP method proposed sample design model
for Neyshabur houses. This proposed design inspired by common pattern form of studied houses. New
component model in the two-layer is defined with regard to the geometric proportions and mass and
space system that oriented 30 degrees to north side of the axis like Roon Rasteh. Also suitable function
intended according to privacy principles and common front of house. Based on the results obtained
understanding the principles of local architecture with compare the existing standard. Eventually
appropriate criteria and principles separately in the tissue and building are proposed based on the relative
importance and priority of each criterion in the design process. Finally proposed architectural pattern
obtained from research. The housing is designed in the traditional context of Neyshabur to promote
qualitative and quantitative dimensions. Due to the use of new tools such as pattern recognition AHP,
this method can be used as a model for other similar studies, researchers should be respected. On the
other hand, according to the results of this study may offer researchers a more favorable pattern pursued
in the future. The study analyzed the typology of Neyshabur traditional houses and suggested pattern,
design, and method also can be used in other climate, culture and cities with respect to specific factors of
the traditional area. Based on new urbanism principles match the physical development characteristics
of a place within the appropriate typology for that place, as determined by local preferences taken in
context with urban patterns as evidenced throughout history.

Keywords: Architecture Typology٫ Urban Morphological٫ Traditional Tissue Recognition٫ Residential
Architecture٫ Neyshabur Architecture٫ Neyshabur.
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