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چکيده
امروزه با توجه به پیشرفت های بشری و با گذشت تاریخ به شاخص تعامل در فضاهای شهری و
تاثیری که این عامل می تواند در هویت بخشی به این فضاها و کاربران آن داشته باشد توجه
ویژه ای شده است.تاالر شهر عنوان یکی از مردم مدارترین فضاهای جمعی را در بسیاری از
کشورهای دنیا دارد .اما کشور ایران که دارای سابقه درخشانی در معماری فضاهای جمعی
است،امروزه خالی از چنین فضاهایی میباشد.مقصود از تاالر شهر فضایی با کاربری های
سیاسی،فرهنگی و اجتماعی است که می تواند خانه ای برای زندگی جمعی یک شهر باشد که
ضمن ب رآورده کردن نیازهای عصر حاضر،در بازیابی هویت شهرها نقش بسزایی داشته باشد.در این
پژوهش سعی گردیده از طریق روش های علمی مطالعات کتابخانه ای و اسنادی،با بررسی های
توصیفی تحلیلی ،مجموعه ای از عوامل موثر در پویایی یک فضای شهری چون تاالر شهر شناسایی
شود و راهکار هایی جهت طراحی بومی این فضاها ارائه گردد .بر این اساس ساخت فضاهایی جهت
برگزاری جشن ها و بازی های آیینی ،موزه ،مسیرهای حرکتی ،لحاظ کردن فضاهای خدماتی و
فعالیت های فرهنگی و نیز سالن های همایش در طرح تاالر شهر با استفاده از الگوها و مفاهیم
استفاده شده در باغ ایرانی ،می تواند عوامل موثری در ماندگاری تاالر شهر باشد و مجموعه ی تاالر
شهر را در قالب قلب تپنده ی شهر و بخشی از هویت آن،میزان تعامالت اجتماعی و مشارکت مردم
در مدیریت شهری را افزایش دهد
واژگان کليدي :فضاهای جمعی ،تاالر شهر ،اصول معماری ایرانی ،الگوی باغ ایرانی
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راهکارهایی براي طراحی آن با استفاده از اصول معماري

مجله علمی رویکردهای پژوهشی درمهندسی عمران و معماری (سال اول)

بررسی و تحليل ضرورت وجود تاالر هاي شهر و ارائه
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مقدمه
مطالعات تحقیقی و تجارب جهانی نشان داده که فضاهای عمومی شهری ،محلی برای بروز ارزش های فرهنگی و بستری برای تعامالت
اجتماعی و عرصه ای برای هویت سازی و هویت پذیری شهروندی به شمار میرود که می بایست در ابعاد کالبدی ،مورد ارزیابی و بهبود قرار
گیرند.کرو سایرین در تعریف فضای عمومی این چنین بیان می کند ( بستر مشترکی که مردم فعالیتهای کارکردی و مراسممی را کمه پیونمد
دهنده اعضای جامعه است در آن انجام می دهند چه روزمرگی های معمولی باشد و چه جشنوارهای دوره ای)(،صحنه ای است که بمه روی
آن نمایش زندگی جمعی در معرض دید قرار می گیرد).حضور مداوم در فضاها و محیط های شهری تاکیدی است بر وجود حیات شمهری و
زنده بودن شهر،راهکار کالبدی دست یابی به این حضور مداوم ،ایجاد فضاها و محیط هایی است که امکان این گردهمایی را بوجود بیاورنمد.
فضاهایی که منظور از ایجاد آنها فرا هم آوردن موقعیت ها و مجموعه هایی برای با هم جوشیدن مشارکت های شهری و اجتماعی و در انتهما
،حداقل برای شادمانی و سرور است.رشد شهرهای امروزی با قالب مجموعه ای از محله های مجزا شده،به زوال کاربری و سرزندگی برخی از
این مراکز فعالیت و برقراری ارتباط انجامیده است.با بی معنی شدن روز افزون طبقه بندی های حاصل از رونمد صمنعتی شمدن ،درخواسمتی
قوی و جدی برای تصحیح فرآیندهای مجزاسازی و حرکت به سوی محیط های اجتماعی و فیزیکی منسجم ،دوباره ظاهر شمده اسمت.تاالر
شهر مکانی برای انجام کلیه امور اجتماعی شهر است که به عنوان یکی از ساختمانهای عمومی شهر و به سبب محوریت مردم از جایگاه ویژه
ای برخوردار است،تاالر شهر در درجه نخست فضایی برای استقرار مردمی ترین نهادهای شهری یعنی انجمن ها و شموراهای شمهر و سمپ
مرکزی برای گردهمایی های عمومی و ارتباط و تعامل میان مردم در عرصه مسایل شهری است.بارزتزین نقشی که برای تاالرهای شهر ممی
توان بیان نمود عبارتست از ایجاد فضایی مناسب جهت گردهمایی شهروندان و فراهم آوردن زمینه های تعامل و مشمارکت مردممی در اممور
شهر.به عبارتی تاالر شهر مرکزی است برای تصمیم گیری نهادهای مدیریت شهری در تعامل با شهروندان و در فضایی خاطره انگیز ،هویمت
بخش و با شکوه مردمی .یکی از فضاهای عمومی و خاطره انگیز در معماری ایرانی باغ ایرانی است که به عنوان الگویی موفق از آن یماد ممی
شود .باغ ایرانی پاسخ به نیاز است،مزین به نظم و تناسبات،برخوردار از خدمت و محرمیمت،منزه از بیهمودگی،افراط و تفمریط کمه براممده از
فرهنگ ایرانی است و جلوه های خود را در وجوه گوناگون فرهنگ و هندسه برجای میگذارد .در ادامه سعی شده است که باغ ایرانی بعنوان
الگویی مناسب در طراحی تاالر شهر ایرانی مورد بررسی قرار گیرد.
تعریف جامعه
جامعه بزرگترین شمار افراد انسانی است که برای تامین نیازهای اجتماعی شان در کنش متقابل اند و همگی در یک فضای مشترک فرهنگی
بسر می برند.کوچکترین واحد فیزیکی جامعه شخص اجتماعی است.این تعریف خام جامعه را از گروه اجتماعی که فقط جزیی از یک جامعمه
را تشکیل می دهند متمایز می کند و گذشته از آن فرهنگ مشترک یک جامعه خیلی وسیعتر از فرهنگ یک شخص منفمرد یما یمک گمروه
است ،لذا جامعه را می توان شبکه ای از گروه های اصلی که با هم ارتباط متقابل دارند و یک (کل)تلقی می شوند و فرهنگ مشترک دارنمد،
اینطور تعریف کرد:
-1افرادی که جامعه را تشکیل می دهند یک واحد جمعیتی بشمار می آیند.
-2جامعه در یک فضای جغرافیایی مشترک وجود دارد،البته ممکن است در بطن یک ملت چند جامعه وجود داشته باشد.
-3جامعه از گروه های عمده که کارکرد های متفاوتی دارند تشکیل شده است.
-4جامعه از لحاظ فرهنگی از گروه های متجان

تشکیل شده است.

-5جامعه باید بعنوان واحدی که یکپارچه عمل می کند شناخته شود
-6جامعه باید بعنوان واحد اجتماعی متمایز از جوامع دیگر شناخته شود]1[.
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انسان اجتماعی و فضاي جمعی
با وجود پیشرفتهای فنی و ارتباطی هنوز هم هیچ انسانی نمی تواند تنها و بدون نیاز به دیگران زندگی کند .انسان در تعامالت اجتمماعی بما
دیگران تکامل می یابد[.] 2افراد به برقراری رابطه اجتماعی نیاز ذاتی دارند و به همین دلیل موقعیت هایی فراهم می آورند تا بتواننمد رابطمه
اجتماعی را تجربه کنند .رابطه اجتماعی و فرهنگی در فضا اتفاق می افتد،بنابراین فضا مجموعه ای از روابط اجتماعی و فرهنگی میمان گمروه
خاص و مکان خاص را در بر می گیرد .این روابط مدت زمان خاصی دارد،بنابراین زندگی اجتماعی در فضما و زممان واقمع شمده و توسمط آن
محدود میشود،نوع روابطی که در فضا برقرار میشود و شدت آن به فضا معنی میدهمد،فعالیتهای اجتماعی،بهصمورت خودبخمود،در نتیجمه
حرکت مردم در فضاها و بودن آنها در یک فضا بوقوع می پیوندد .انسان نیازمند فضاهایی است که با خرد،انتخاب و آزادی و مسئولیت در آن
حضور یابد و در امور جاری اظهار نظر و نقادی کند .چنین عرصه ای بدون شک حضور فرایند ویژه ای را در فضای شهری ضروری می سازد
که مستلزم هوشمندی،نوآوری و خالقیت است و محصول آن ایجاد فضای تعامل است،که امروزه بعنوان ابزاری برای تحقق عرصه عمومی در
طراحممی شممهری مطممرح اسممت .از جملممه فعالیممت هممایی کممه هممر شممهروند در عرصممه زنممدگی بممه آنهمما مممی پردازد،فعالیتهممایی چممون
گفتگو،همفکری،مشارکت،لذت بردن از محیط،مکاشفه و تحلیل محیط و نظایر آنهاست که نیازمند محیطهایی فراتر از محدوده خمانوادگی و
شغلی و حرفه ای است[ .]3کاراکترهای انسانی فضا که قابلیت ارتقا آن را به مکان فراهم میکند بمه حموزه تعمامالت شمهروندان و ممراودات
اجتماعی آنها مربوط می شود .در واقع باید گفت شهری می تواند شکل بگیرد که مکان شهری را در خود پدیدار کند و با حضور انسمانها در
فضای شهری است که امکان استحاله و تکامل فضای شهری به مکان فراهم می شود .در معماری اساسی تمرین عاممل ممردم انمد .از ایمنرو
معنای هر اثر معماری بدین اصل وابسته است که این اثر معماری تا چه اندازه آسایش مردم را تامین می دارد و در پاسخ به نیازهای ایشمان
کاراست .به راستی اثری را که از عهده این مهم برنیاید نمی توان معماری به شمار آورد .البته مردم نه تنهما از نظمر دموگرافی،تعمداد،جن ،
سمماخت و نکمماتی ماننممد آن در معممماری اهمیممت دارنممد و در تحلیممل هممای معممماری بایممد شناسممایی شمموند ،بلکممه نیازها،خواسممته
ها،عادات،اعتقادات،باورها و شیوه زندگی مردم اهمیتی فوق العاده و اساسی دارند[.]4
پيشينه بناها و فضاهاي جمعی در جهان و ایران
سوای نیازهای فردی انسان در زندگی که به حیات این جهانی او بیشتر وابسته اند و سوای تمایالت درونی و ذاتی وی به کاوش در کائنات و
جستجو در عالم معنا ،انسان نیازمند فضایی است که در آن خود را با دیگران ببیند و اجتماعی بودن خویش را بیازماید ،به نمایش بگمذارد و
از آن بهره ببرد.بر این اساس است که انسان های یکجا نشین و سازمان یافته در طول تاریخ همواره به فضایی همگانی نیاز داشته انمد تما در
آن خواسته های اجتماع ی خود را عنوان کنند و اندیشه ها و هنرها و فرهنگ خود را در جمع بیازمایند و به داد و ستد فرآورده های خمود و
دیگران بپردازند .از این رو می توان گفت سنت گردهمایی در مجتمع های زیستی به تاریخ و شکل گیری نخسمتین مجتممع همای زیسمتی
انسانی باز می گردد و از گذشته های دور تا به امروز در شهرها همواره فضاهایی برای اجتماع مردم و گفتگو در زمینمه مسمائل شمهر وجمود
داشته است.
آگورا
میدان عمومی شهر که نخستین بار در منطقه ای که به طور طبیعی چند خیابان به هم می رسند شکل گرفت .این فضا یمک فمرم هندسمی
خاص را دنبال نمیکرد ،بلکه با گذشت زمان به شکل های مهندسی رسید .ساختمانهای عمومی داخل این میدان ساخته میشدند .آگورا
در یونان فضایی محدود و مشخص برای وقوع فعالیتهای اجتماعی شهر و برگزاری آزادانه رابطه ای اجتماعی و فرهنگی میان شهروندان بوده
است .بطوری که برخورد اجتماعی مردم با هم و مداخله آنان در امور اجتماعی ،سیاسی  ،اقتصادی و نیز برخوردهای فکری آنان در این فضا
صورت میگرفت.
فوروم
رومیان نیز فوروم ها را در هماهنگی با نظام اداری شهرهای خود و جهت پاسخگویی به نیازهای خاص زندگی جمعی شان سماخته بودنمد.
فوروم که به لحاظ کالبدی به آگورای یونانی شباهت داشت ،به عنوان محلی برای برگزاری امور اداری شهروندان ،انجام امور تجماری و اممور
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سیاسی و گاه بخشی از امور مذهبی ،زمینه برخورد اجتماعی مردم را با هم فراهم میآورد .به عنوان مثال فوروم شهر پومپئی که در آن طاق
«تیبریوس»  ،پرستشگاه ،بازار ،تاالر انتخابات ،کوریا(شورای شهر) ،معبد «آپولون» باسیلیکا و معبد ژوپیتر به خوبی مشهود است.
ميادین ایران
در تاریخ شهر سازی ایران ،مراکز خدماتی مجتمع در هر دوره بلند مدت شکل ویژه ای داشته است .اگر چه این نوع مراکز از ارائه خدمات را
با انواع غربی آن نمی توان همسنگ دانست اما در دوره هایی که حکومتهای متمرکز و دارای امکانات و بنیه باالی مالی و اقتصمادی در رأس
قدرت بوده و فرصت و مجال کافی برای تحکیم ارکان قدرت و تثبیت شکل معماری ابنیه حکومتی و خدماتی داشته انمد ،اشمکال خاصمی از
اینگونه مراکز با محتوا و اندیشه همان دوره بخصوص ،صورت تحقق بخود گرفتهاند .بی شک نوع احتیاجات و قلت مراکز مختلف خدماتی در
مقام قیاس با زندگی اجتماعی کنونی تعدد عملکردهای آن را در حد پایینی نگاه میداشته است که به هیچ وجمه بما عمدد اینگونمه ادارات و
ارگانهای خدماتی در زندگی روزمره جامعه بشری مباینتی ندارد .به عنوان نمونه هستههای کوچک محله ای بمه عنموان کموچکترین مراکمز
تجمع خدمات در سطح شهرها همواره به اشکال مختلف در بافتهای کهن شهرهای مختلف ایران وجود داشته اند که هماینمک نمونمه همای
بارز و کامالً تیپتیک آنها را می توان در شهرهایی چون یزد و کاشان که از گزند تحوالت و تغییرات بنیادی دربافت کهن کمتر آسیب دیدهاند
مشاهده نمود .در روند خدمات رسانی شهری این مراکز در مقیاسهای مختلف تا بدانجا پیش میروند که میمدانهایی چمون میمدان گنجعلمی
خان کرمان و میدان نقش جهان اصفهان به مثابه بارزترین مراکز تجلی قدرت و همچنین وحدت و انسجام حکومتی و کانون خدمات شهری
(خدمات الزم در زمان ساخت مجموعه) عرضه اندام مینمایند .بطور کلی تصویری که از عملکرد فضاهای مزبور میتواند امروزه مطرح باشمد
در مرحله نخست فضایی با وحدت در فرم و تاکید بر استیل معماری مشخص عصر و ترکیبی جدا افتاده از کلیه المانهای ارزشمند خمدماتی
دوره مورد بحث بوده است .عناصری چون بازار به عنوان کاملترین عرصه داد و ستد و کانون برقمراری معتبرتمرین شمکل ممراودت و روابمط
اجتماعی اقتصادی و نیز ابنیه ای چون مسجد ،حسینیه ،حمام،آب انبار،تیمچه و کاروانسرا و همچنین مرکز حکومتی شامل نظمیمه و ادارات
دیوانی و احیاناً مقرر حاکمان محلی برای نمایش تعزیه و ورزش و ...در مجموع پاسخگویی بخش اعظم نیازهای زندگی اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی شهروندان را به صورت جامع بر عهده داشته اند.
نکته مهمی که می توان اشاره ای بدان داشت مطرح گردیدن نقطه ای شاخص و یگانه در بافت در همم تنیمده شمهری اسمت کمه بمه بافمت
عمومی شهر مراکز مختلف خدماتی ،معابر و فضاهای سبز و حتی سمت و سوی حرکت روزمره مردم و جریان آب جهتی می داده و عمالً به
مثابه صورت مشخصه یک شهر و در مواردی وجه مشخصه معماری و شهر سازی یک کشور در اذهان مردم این سمرزمین و بیگانگمان نقمش
میبسته است .بارزترین نمونه چنین موردی میدان نقش جهان اصفهان است که به عنوان یک نقطه عطف در بطن شهر و در مقیاس بزرگتر
در سطح ایران و باز هم در مقیاسی بسیار عظیم تر تا بدان جا که به عنوان میراث فرهنگی و جهات ثبت گردیده است[.]5

ضرورت وجود فضاهاي جمعی چون تاالرهاي شهر در جوامع دموکراتيک
فضای جمعی در واقع بستر مشترکی است که عموم مردم فعالیت های کارکردی و مراسمی را که پیوند دهنده اعضمای جامعمه اسمت در آن
انجام می دهند چه این فعالیت ها روزمره و معمولی و چه جشنواره ای و دوره ای باشند .به عبارت دیگر فضای عمومی صحنه ای اسمت کمه
به روی آن نمایش زندگی اجتماعی در معرض دید عموم قرار میگیرد ،فضایی است بمرای سیاست،مذهب،دادوسمتد و ورزش .فضمایی اسمت
برای همزیستی مسالمت آمیز و برخوردهای غیر مشخص .ویژگی اصلی فضای جمعی آن است که زندگی جمعی ،فرهنگ شمهری و مباحمث
روزمره ما را بیان کرده و در ضمن بر آنها نیز تاثیر میگذارد.در گذشته هنگامی که حضور در شهر شامل مرور زمان میشد،آشنایی همایی را
بوجود میآورد و موجب پیدایش و گسترش شبکه
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ارتباطات اجتماعی می شد که اسباب مدنیت بود .چرا که انسان بالطبع موجودی آشنایی طلب است .بعد از آشنایی است که افراد با یکمدیگر
منافع مشترک پیدا می کنند .فضاهای عمومی و عرصه های جمعی ،فضاهایی اسمت کمه یمک اندیشمه و خواسمت مشمترک را شمکل داده و
پشتیبانی می کند،که توجه به این موضوع در شهر ایرانی کامال مشهود است[ .] 6فضاهای جمعی از مهم ترین عناصمر سماخت فضمایی شمهر
است .مکانهایی که بیشترین کنش ها و ارتباطات میان شمهروندان درآن روی میدهمد و بسمتر اصملی فعالیمت همای کمارکردی و مراسممی
شهروندان را ایجاد می نماید[ .] 7وجود فضاهای جمعی نقش بسیار مهمی در جذب مردم و حضور آنها در شهرها را داشته است .این حضمور
فرصت تعامالت و واکنش های اجتماعی را فراهم نموده و باعث بوجود آمدن خاطره جمعی مشترک و ح تعلق به فضما میگمردد .فضمای
جمعی به جز جوانب فیزیکی و کالبدی ،نوعی فضای ادراکی و نمادین است که با خصلتی نظام مند و ماهیتی مرکمب بما زممان اجتمماعی و
فرهنگ جامعه پیوندی ناگسستنی داشته و نسبیت فرهنگی و اجتماعی جامعه در ادراک آن موثر است  ،همچنین این فضاها حاصل میمراث
تاریخی و فرهنگی جامعه است[ .] 8بنابراین عدم وجود فضای شهری مناسب می تواند سبب بروز ناهنجماری همای اجتمماعی و فرهنگمی در
شهرها شود .عالوه بر آن ساخت فضاهای جمعی چون تاالر شهر ضمن تاثیرات مثبتی که در انجام امور شهر و مدیریت شهری دارد ،میتواند
به عنوان یک راهکار مناسب برای ایجاد فضای زنده شهری با کارکردهای عالی اجتماعی و زیبمایی شمناختی در عرصمه ی طراحمی شمهری
معرفی گردد.
تاالر شهر
سابقه احداث تاالر شهر در دنیا به بیش از یک قرن پیش باز می گردد و امروزه در اکثر شهرهای دنیا بنایی با نام تاالر شمهر وجمود دارد کمه
ساختمان بسیاری از آنها از قدمت تاریخی برخوردار است .سیتی هال در تمامی شهرهای بزرگ جهان صنعتی با مختصر تفاوت هایی ماهیت
بنایی سمبلیک و واحد را در سطح شهر داشته که عمدتا عملکردهای تشریفاتی دارد و در قالب سالن هما و فضماهای خماص و بمزرگ بمرای
جوامع و کنفران های مهم و مراسم ویژه تجلی می یابد و در هر یک کالم عملکرد های خدماتی آن در مقایسه با عملکرد تشمریفاتی فموق
در مقام دوم اهمیت قرار می گیرد .تاالر شهر به مفهوم عام آن مکانی است که به همه مردم شهر تعلق داردو همچنان کمه شمهر متعلمق بمه
شهروندان است ،تاالر شهر نیز خانه نمادین شهروندان بشمار می آید .الزم به ذکر است که ماهیت استقالل عملکمرد تماالر شمهر از عملکمرد
شهروندان در اداره شهرشان مایه می گیرد .شورای شهر به عنوان نماینده شهروندان عملیات شهرداران را زیر نظر دارد و امور اجتماعی شمهر
در این انجمن و شوراهای آن حل و فصل می گردد،نشست ها و گردهمایی های متعمددی کمه مربموط بمه شمورای اصمناا ،شمورای شمهر و
شهرستان و استان می باشد،در همین محل تشکیل می گردد.تاالر شهر سمبل و نماد شهر و مرکز گردهمایی های عمومی و ارتباط و تعاممل
میان مردم در عرصه مسایل شهری است .نقش این ف ضا در اکثر شهرهای دنیا ایجاد جاذبه و کنش برای همکاری مردم و فراهم آوردن زمینه
های الزم برای ارتقا کیفی و کمی خدمات و فضاهای شهری است .در تاالر شهر آن دسته از تنگناها و گره های شهری مورد بررسی قرار می
گیرد که دولت و نهادهای دیگر شهری به تنهایی قادر به حل آنها نیستند .مهم ترین مخاطبان تاالر شهر شهروندان شهرند .شهروندان بمرای
ظهور خالقیت های فردی و کسب تجربه ها و اندیشه های جدید ،فضاهایی مانند تاالر شهر نیاز دارند.

تاالر شهر در ایران
علی رغم سابقه طوالنی احدا ث تاالر شهر در دنیا ،پرداختن به این امر مهم در کشور ما تا کنون در مرحله طرح و برگزاری مسابقات معماری
باقی مانده است .جدی ترین اقدام صورت گرفته در این زمینه طرح تاالر شهر تهران بود که در سمال  1356بمه مسمابقه گذاشمته شمد و در
نهایت طرح کنزو تانگو معمار ژاپنی برن ده شد اما این طرح هرگز به مرحله اجرا نرسید .این در حالی است که کشور ما از نظر داشتن فضاهای
عمومی از پیشینه ای غنی برخوردار است بطوری که بازارها و میدان ها در گذشته فضاهای مهم ارتباطی ،اجتماعی و اقتصادی شهر بودند و
در مقیاس های گوناگون همواره محلی برای تجمع مردمی و اسمتقرار انمواع فعالیمت همای اقتصمادی،اجتماعی ،فرهنگمی و ورزشمی بشممار
میرفتند .اگر چه نزدیک به دو دوره از فعالیت مجدد شوراها در کشور میگذرد ،لیکن شوراها از فضاهای کارا،مناسب و شایسته ای برخوردار
نیستند که همین امر مشکالتی را برای متولیان امور شهری و شه روندان فراهم آورده است.بدین ترتیب به نظر می رسد زمان آن فرارسمیده
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است تا این موضوع مورد توجه متولیان امور شهری در سطح کشور قرار گیرد و تدابیر مناسبی برای نحوه استقرار کالبمدی شموراها در شمهر
اندیشیده شود .بر این اساس الزم است خلق فضاها و ساختمان های شهری جدید و ارائه طرحهایی بمرای سماخت تماالر شمهر در شمهرهای
کشور با توجه به فرهنگ غنی معماری و شهرسازی ایرانی،در دستور کار معماران ایرانی قرار گیرد.موضوعی که دیگر کشمورها بمیش از یمک
قرن است پاسخ مناسبی برای آن یافتهاند .این بناها بایستی به عنوان نمادهای شهری از معماری جدید و در عین حال بما همویتی برخموردار
بوده و ضمن برقراری ارتباط مناسب با بستر تاریخی و فرهنگ شهر ایرانی،توانمایی پاسمخگویی بمه نیازهمای انسمان اممروزی را نیمز داشمته
باشند[.]12
شناسایی اصول تاثيرگذار بر ماندگاري فضاهاي جمعی در معماري ایرانی
هنر و معماری ایران از دیرب از دارای چند اصل بوده که بخوبی در نمونه های این هنراز جمله بناهای عمومی و جمعی نمایان شده است .این
اصول چنین هستند :مردم واری،پرهیز از بیهودگی،نیارش،خودبسندگی و درونگرایی
مردم واري
مردم واری به معنای رعایت تناسب میان اندام های ساختمانی با اندام های انسان و توجه بمه نیازهمای او در کمار سماختمان سمازی اسمت.
معماری همیشه و همه جا هنری وابسته به زندگی بوده و در ایران بیش از هرجای دیگر .چنانکه آرایش معماری نیز همواره بدسمت زنمدگی
بوده و در هر زمان روش زندگی بوده که برنامه کار معماری را پی ریخته است.
پرهيز از بيهودگی
در معماری ایران تالش می شده کار بیهوده در ساختمان سازی نکنند و از اسراا پرهیز می کردند.این اصل هم پیش از اسالم و هم پم از
آن مراعات شده است .در قرآن کریم آمده مومنان،آنانکه از بیهودگی روی گردانند .اگر در کشورهای دیگر هنرهای وابسته به معماری ماننمد
نگارگری ،سنگتراشی ،پیرایه(آذین) به شمار می آمده ،اما در کشور ما هرگمز چنمین نبموده اسمت .اگمر نیماز باشمد در زیمر پوشمش آسممانه
(سقف)،پناهی در برابر گرما و سرما ساخته شود،تنها با افزودن کاربندی می توان آن را کوتاهتر و به اندام و مردم وار کرد.
نيارش
واژه نیارش در معماری گذشته ا یران بسیار به کار رفته است،نیارش به دانش ایستایی ،فن سماختمان و سماختمایه (مصمالح) شناسمی گفتمه
میشده است معماران گذشته به نیارش ساختمان بسیار توجه میکرده اند و آن را از زیبایی جدا نمی دانستند .آنها به تجربه به اندازه همایی
برای پوشش ها و دهانه ها و جرزها دست یافته بودند که همه بر پایه نیارش به دست آمده بود .پیمون،اندازه های خرد و یکسانی بوده که در
هرجا در خور نیازی که بدان بوده به کار گرفته می شده .پیروی از پیمون هرگونه نگرانی معمار را درباره ی نااستواری یا نازیبایی ساختمان از
بین میبرده است .معماران همراه با بهره گیری از پیمون و تکرار آن در اندازه ها ،ساختمان ها را بسیار گوناگون از کار در می آورده اند .هیچ
دو ساختمانی یکسان از کار در نمی امد و هر یک ویژگی خود را داشت،گرچه از یک پیمون در آنها پیروی شده بود.
خودبسندگی
معماران ایرانی تالش می کردند ساختمایه مورد نیاز خود را از نزدیکترین جاها بدست آوردند و چنمان سماختمان ممی کردنمد کمه نیماز بمه
ساختمایه جاهای دیگر نباشد و خود بسنده باشد ،بدین گونه کار ساخت با شتاب بیشتری انجام میشده و ساختمان با طبیعت پیرامون خود
سازوارتر در می آمده است و هنگام نوسازی آن نیز همیشه ساخت مایه آن در دسترس بوده است.این اصول در تمام بناهای سماخته شمده در
معماری گذشته ایرانی ،از خانه گرفته تا کاخ ها و باغ ها مورد استفاده قرار می گرفته است و باعث دوام و پایداری بنا و فرازمانی و فرامکمانی
شدن آن بوده است.
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درونگرایی
یکی از باورهای مردم ایران ارزش نهادن به زندگی شخصی و حرمت آن و نیز عزت نف ایرانیان بوده که این امر بگونه ای معماری ایمران را
درونگرا ساخته است .معماری ایرانی با ساماندهی اندامهای ساختمان در گرداگرد یک یا چند میانسمرا ،سماختمان را از جهمان بیمرون جمدا
میکردند و تنها یک هشتی این دو را به هم پیوند میداد،خانه های درونگرا در اقلیم گرم و خشمک همچمون بهشمتی در دل کمویر هسمتند.
معماران حتی در ساختمانهای برونگرا مانند کوشک میان باغ ها نیز درونگرایی را پاس می داشتند .کوشکها ساختمانهایی برونگرا بودند که
گرداگرد آنها باز بود و از هر سو به بیرون باز میشدند[.]9
باغ ایرانی الگویی ماندگار با هویت ایرانی
ساخت باغ در کشور ما سابقه ای طوالنی داشته و در تمام دورانها بخصوص دوره اسالمی مورد توجه بوده است .باغها چند عملکرد داشته اند
و در بعضی دورانها باغهای عمومی برای گردش و تفریح اهالی ساخته میشدند .در دوره های اسالمی نیز ایجاد باغها و درخت زارها ،همچنان
مورد عالقع ساکنان این سرزمین کهن بوده و عالوه بر باغهای بزرگ باشکوه بیرون شهرها ،چندین سده پدیده باغ سازی در درون و پیرامون
شهرها خاص این سرزمین بوده است .در دین اسالم کاشتن درخت پسندیده و از بین بردن و قطع بی ممورد آن نکوهیمده شممرده شمده .از
طرفی بدلیل اختالا آب و هوایی مناطق مختلف ایران ،بخصوص در مناطق گرمسیری باغ اهمیت ویمژه ای پیمدا میکنمد.این دو موضموع و
مسایل دیگر باعث شدند که در این سرزمین درخت به عنوان عامل گیاهی و حیاتی مورد احترام اهالی قرار گیرد .فضاهای سبز بر چند گونه
بوده اند ،یک نوع آن باغ های بزرگ و با چند ساختمان بوده است نوعی دیگر باغچه ها بودند که در مقیاس کوچکتر و خصوصی تر بکار رفته
اند و در همه خانه ها از اعیان تا معمولی ساخته می شدند.گودال باغچه هم گونه ای دیگر از فضای سبز است.این گودال باغچه ها در جایی
احداث می شد که آب زیادی نداشتند.همانطور که می دانیم یکی از اصول معماری ایرانی درونگرایی بوده است .باغها نیز از همین امر تبعیت
کرده و معموال دور تا دور آن با دیوار محصور بوده است.این مسئله عالوه بر ایجاد یک حفاظ ،باعث می شود که وقتی انسمان از فضمای گمرم
بیرو ن به داخل باغ وارد شود چیزی بسیار متفاوت با بیرون را ببیند عالوه بر این محدود کردن آن باعمث کمار بیشمتر بمر روی آن میشمود.
دیوارهای باغ عموما بلند و از خشت خام و یا آجر هستند.در باغهای ایرانی مانند آثار هنری دیگر ،سعی شده تا از بیهودگی پرهیمز شمود .در
باغها هم م انند ساختمانها (که چیز بیهوده ای در آن نمی ساختند)بوته ای بی مورد پیدا نمیشده است .در داخل باغها عالوه بمر درختمان و
گلها و آب نماها گاهی اوقات یک کوشک در محور اصلی باغ ساخته شده که یا در مرکز و یا در باالی آن قرار گرفته اند که اصل ممردم واری
در طراحی همه کوشک ها رعایت می شده است.مهم ترین مسئله برای حیات بخشیدن به باغ رساندن آب از راههای دور دست به آنجا بموده
که با انتقال آب از طریق قنات ها این مسئله را حل نموده اند.کاریز یا قنات یکی از روش های بسیار قدیمی تهیه آب است که با کندن چماه
های زیاد از دامنه کوهستان ت ا دشت و متصل کردن آنها به یکدیگر آب مورد نیاز حاصل شده و به صورت دایمی جریان پیدا می کند[.]10

اصول طراحی باغ ایرانی
اصل محرمیت در باغ ایرانی :محرمیت یکی از اصول مهم در طراحی و ساخت باغ های ایرانی است که گاه با دیوارهای بلند و قلعه ها،گماه بما
چینه ای کوتاه و گاه حتی با دیوارهای مشبک تامین شده است و هر بار روش های مورد استفاده بسته به اقلیم محل و میزان امنیت و زمان
ساخت تغییر کرده است .عناصر ایجاد محرمیت در باغهای ایرانی عبارتند از:
دیوار :باغ ایرانی همواره با دیواری محصور می گردد تا هم خلوتگاهی برای آرامش و گوشه نشینی و هم حفاظی برای احساس و تامین امنیت
باشد.
سردر ورودی :عمارت سردر ،که در بعضی باغ ها بنای کامل و بزرگی است ورودی را تاکید می کند و مانع دید مستقیم عابرین می شمود.در
باغ ها سردر ورودی وظیفه دار سد نظر می باشد و انسان تا ورود به باغ از کم و کیف آن بی خبر است.
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کوشک :کوشک یا بنای اصلی معموال در وسظ باغ قرار دارد و محل زندگی است.گاه کوشک باغ را به دو قسممت تقسمیم ممی کنمد قسممت
وسیع تر عمومی بوده و قسمت کوچیکتر به خانواده ساکن کوشک اختصاص دارد .در غیر اینصورت میانسرای فراخی در میانه کوشک عهمده
دار این محرمیت است.
اصل سلسله مراتب :یکی از اصول معماری ایران،وجود نظام ترتیب و توالی در جایگیری فضاها و عملکردها و وقوع فعالیت ها،دیدها و حرکت
هاست .ترتیب و توالی فضاها از این باور نشات می گیرد که در مسیر تدریجی فضاها تا رسیدن بمه فضمای مقصمد ،درک و احسماس در یمک
جریان پیوست ه رشد،کمال و آماده سازی برای نیل به شاهد مقصود قرار میگیرند .وجود سلسله مراتب در معمماری در فرهنمگ ایرانیمان در
ارتباط با مفهوم محرمیت میباشد .محرمیت فضاهایی با روحیه و کارکردهای گوناگون میآفریننمد و آن را بمه عرصمه همای عممومی ،نیممه
عمومی ،خصوصی و نیمه خصوصی ت قسیم می نماید .در معماری ایرانی به ویژه در باغ سازی ،شکل گیری فضا بر اساس تنوع های هندسمی
غنی و محکمی است که به همراه خود سلسله مراتبی را در کاشت درختان ،حرکت آب،کرت بندی ها ممی آفرنمد و نهایتما منجمر بمه ایجماد
سلسله مراتب فضایی میشود .معمار به وسیله ارائه تناسبات و اندازه های خاص ارائه عناصر معرا و ایجاد ریتم به فضا حرکت میدهمد و در
جایی دیگر که نیازی به مکث و توقف باشد با گشایش در فضا و سایر ابزارها حالت توقف را به شخص القا میکنمد .ایمن موضموع در خیابمان
های باغ نمود بیشتری مییابد.
اصل تکرار موزون و ریتم در باغ ایرانی :ریتم به معنای تکرار موزون ساده یا پیچیده یک عنصر یا پدیده در یک اثمر هنمری اسمت .منظمور از
تکرار موزون پیچیده ،تکرار چند عنصر یا مجموعه به نحوی که درک روابط و قانونمندی های حاکم بر آنها به مشماهده دقیمق و عمیمق نیماز
دارد .این اصل در مواردی جوابگوی نیاز عملکردی می باشد همچون حجره های یک مدرسه یا کاروانسرا و گاهی برآورده کننده نیماز زیبمایی
شناختی است از لحاظ بصری منظری ظریف و خوشایند پدید آورد .در باغ ایرانی این اصل را می توان در دیواره های حاشیه باغ ،دیواره های
صفحه بندی حاصل از زمین های شیب دار و حتی در کفسازی مشاهده می شود.
اصل مرکزیت در باغ ایرانی:یکی از امور مهم در ترکیب و سازمان دهی عناصر در بسیاری از فضاهای معماری مرکزیت اسمت و غالبما جهمت
تاکید مهم ترین قسمت مجموعه مورد استفاده قرار میگیرد .کوشک،فضایی متمرکز و برونگراست و در بماغ همای ایمران از شمیوه برونگمرا و
درونگرا بهره جسته است .طرح کوشک ها به صورت مربع ،مستطیل ،دایره و یا هشت ضلعی به چشم می خورد .این عممارت در بماغ ایرانمی،
فضای باغ را مجزا نمی کند .فرم،نما،مصالح،بافت،رنگ و … به گونهای است که هرگز تافتهای جدا بافته ایجماد نمیشود،کوشمک در مرتفمع
ترین نقطه باغ قرار میگیرد.
اصل تقارن در باغ ایرانی :اصل تقارن را میتوان کامل ترین شکل تعادل به شمار آورد که عالوه بر جنبه هاای زیبا شناسی به لحاظ ایسمتایی
نیز همواره مورد توجه بوده است.در باغ های ایرانی به وفور از این اصل استفاده شده است .اوج قرینه سازی و تقارن در محور اصلی باغ ایرانی
پیاده گردیده است .کوشکهای ساخته شده تقارن بوده و بر روی محور یا مرکز تقارن باغ واقع اند.
تنوع در وحدت،وحدت در تنوع :باغ ایرانی در عین وحدت در خطوط کلی هندسه و مصالح اجرایی،دارای تنوع فضایی بی نظیری اسمت.تنوع
فضایی باغ با تعریف فضاهای مست قل از هم از طریق محدود سازی ،تنظیم فاصله دید ،بهره گیری از اشمکال کاممل هندسمی ،طمرح کاشمت،
ترکیب بندی های متفاوت از گونه های گیاهی ،کارکردهای فضایی آب ،بهره گیمری از مصمالح و امثمال آن نممود پیمدا میکنمد .محورهمای
اصلی،محورهای فرعی،کرت ها،انواع حوض ها و فضاهای ساخته شده با نوع بسیار زیادی که ارائه می دهند نشان از یک نظم و وحدت سازی
در کلیت باغ میدهند.
طبیعت گرایی و بهره گیری از منظر :فرهنگ ایرانی ،انسان را جدا از طبیعت نمیبیند ،بلکه او را همراه با سایر عناصر طبیعت و جز الینفمک
آن و دل سپردن به طبیعت و استفاده از منا ظر طبیعی را عالوه بر این که پی بردن به آیات و نشانه های خدا می بیند ،موجب حمظ بشمر و
نشاط روان آدمی می داند .از این رو معماری و هنر ایران به شدت طبیعتگراست .این اصل در باغ ایرانی سبب بوجود آمدن فضماهای نیممه
باز مانند ایوان و کوشک شده است که حد فاصل و پیوند دهنده فضای طبیعت و بخش ساخته شده می باشد[.]11
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نتيجه گيري
نگارنده بر اساس آنچه گذشت،راهکارهای کاربردی و عملی را جهت طراحی فضاهای شهری چون تاالر شهر با تکیه بر اصمول معمماری بماغ
های ایرانی در قالب جدولی به شرح ذیل ارائه می نماید:
الگو

فرم

عملکرد

محرمیت

محصور کردن مجموعمه و محمدود نممودن طراحی مسیرهای سالمت برای انجام پیاده
روی و دوچرخه سواری
آمدوشد وسایل نقلیه به مجموعه

تقارن و تعادل

طراحمممی محورهمممای حرکتمممی و تمممامین ایجاد مجموعه ای با فضاهای فعمال شمب و
دسترسی ساده به موقعیت تاالر برای عموم روز

سلسله مراتب

سیالیت و تداوم فضایی با ایجماد مسمیرهای ایجمماد عرصممه هممای حضممور جمعممی جهممت
برگزاری تئاترهای خیابانی و نممایش همای
حرکت و مکث به صورت تواما
آیینی

تکرار موزون و ریتم

الهام گرفتن از فرم های سمنتی در طراحمی طراحی فضاهایی جهت اجمرای مسمابقات و
نماهمما و حجممم و تطممابق آنهمما بمما نیازهممای آمفی تئاترهای روباز
معماری و انسانی زندگی معاصر

مرکزیت

ساخت مجموعه ای یگانه به عنموان نمماد و ایجاد ارتباط میمان شمهروندان و مسمئوالن
مدیریت شهری
هویت شهر

طبیعت گرایی و استفاده از طبیعت

توجه به طراحی سبز

طراحی خالقانه مبلمان ها و نشیمن هما در
فضاهای پیرامون تاالر
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