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چکیده

گروهی از  گذشــته و امــروز ایران نســبتی با هــم ندارند؛ لیکــن  کــه معماری  گفته انــد  برخــی از اهــل نظــر 

گذشــته در آثار خود بهــره برند. در مقالــه، چهار بنا  کوشــیده اند تا از میــراث معماری  معمــاران معاصــر 

از آثــار ایــن معمــاران بررســی شده اســت- آثاری در زمره بناهای مســکونی میــان مرتبه تهــران. از میان 

ح داده  کرده اند، چهار مصداق به »شــیوه نقد درونی« شــر که صاحبنظران معماری معرفی  ســی اثری 

گذشــته، ثبت تالش های مشــترک و پاســخ  شــده اســت. شــناخت رویکــرد طراحــان در مســیر پیوند با 

گذشــته، تا چه میــزان به اصول معمــاری ایرانی  که این طراحــان، در نظر به معماری  بــه ایــن پرســش 

گروِه  کار بوده است. در نهایت ترفندها و رویکردهای طراحان در دو  نزدیک شده اند، هدف اصلی این 

که رجوع  کلی و رویکردهای تفصیلی دســته بندی شــده  اند. با این تأمالت معلوم می شود  رویکردهای 

ح حیاط مرکزی عمده ترین رویکرد در این چهار مصداق است. به همین دلیل در انتهای مقاله،  به طر

که دامنه مصادیق  ح مفصلی در این باب عرضه و نتایج چنین رویکردی سنجیده می شود. از آنجا  شر

کار پژوهش های آتی بیاید-  گسترده نیست، نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به مثابه فرضیه، به 

کشــورهایی با  پژوهش هایــی در حــوزه مبحــث هویت در معماری ایران و تاریخ معماری معاصر ایران و 

مسائل مشابه.
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مقدمه

بــا مرور اجمالی نشــریات معماری و آثــار معماری معاصر ایــران )از 
سال ۱۳۰۰ تا کنون )میرمیران، ۱۳85(، می توان دریافت که از زمانی به 
بعد۱، گروهی از معماران و دست   اندرکاران در اندیشۀ پیوند با گذشته 
بوده اند. این اندیشه، در آثار معماران دوره پهلوی اول۲ و پهلوی دوم۳ 
و معمارانی همچون هوشنگ سیحون، کامران دیبا، حسین امانت، 
نادر اردالن و مانند آنان مشهود است. با این وصف، گروه برجسته ای 
از معماران به »هویت ایرانی در معماری« اندیشیده و از »معماری ای 
که با ذائقه ایرانی متناسب باشد« پرسیده اند و بناهای قابل توجهی 
نیز در این ســیاق ســاخته اند. به ویژه در حوزه بناهای مسکونی، آثار 
که طرح آنها نشــان از تالش معماران برای  بســیاری را می توان یافت 

جستجوی هویت و برقراری نسبتی با گذشته دارد.
که »معمــاران معاصر   بــا ایــن مقدمه، مســأله اصلی این اســت 
در جهــت پاســخ بــه ایــن ســؤال و برقــراری پیونــد میــان معمــاری 
کرده اند؟« در ســال های اخیر برخی  گذشــته و معمــاری امروز چــه 
که به تأســی  کرده اند با مطالعه آثار معاصری  از پژوهشــگران تالش 
از این جریان ســاخته شده، پاســخی برای این سؤال بیابند. برای 
کتــاب نقــد آثــاری از معمــاری معاصــر ایران )مهندســین  مثــال در 
کــه در دوره  کارکــرد عمومــی  مشــاور نقــش، ۱۳87(، ســیزده بنــا بــا 
معاصــر در ایران طراحی شــده اند، با شــیوه نقد اثر توســط خود اثر 
)نقد درونی(، بررسی شده است. وجه مشترک این آثار، بهره گیری 
طراحان شان از برخی اصول یا عناصر معماری سنتی ایران است و 
کوشــیده اند تا با تقرب به حقیقت آثار نسبِت این جریان  محققان 
فرهنگی را با ســنت و مدرنیســم دریابند. مهندســین مشاور نقش 
کتابــی دیگــر بــا عنــوان معمــاری و هویــت )مهندســین مشــاور  در 
نقش، ۱۳۹۳(، پژوهش ذکر شده را در ابعاد و محدوده جغرافیایی 
کرده و پس از تأمل در آثار  وسیع تر و تا مرزهای جهان اسالم دنبال 
که به آثار  معاصر جهان اســالم، معماران را براســاس نوع رویکردی 

کرده اند.  گروه هایی تقسیم  معماری سنتی دارند به 
پیداست در این پژوهش ها، بیشتر به بنای عمومی توجه شده 
کمتر به بنای مسکونی پرداخته اند. به همین سبب در پژوهشی  و 
که این مقاله بر پایه نتایج آن نگاشته شده، با مطالعه برخی از آثار 

مســکونی معاصر تهران و تدقیق در آنها، رویکرد طراحان در مســیر 
گذشته شناسایی شده است.  برقراری پیوند با معماری 

در این مقاله، ابتدا راه و روِش انتخاب آثار و در پی آن، نقد درونی 
به عنوان شیوه بررسی مصادیق به طور مختصر شرح داده می شود. 
ســپس خالصــه ای از نتایج به دســت آمــده از نقد درونــی چهار بنای 
کلــی بنا،  مســکونی معاصــر تهــران -کــه حاصل بررســی ســازماندهی 
عرصه ها و بخش های کلی و جزئی، سلسله مراتب ورود به بنا، حجم و 
نمای ساختمان و سازمان درونی واحدهاست- ذکر می شود. الزم به 
ذکر است در این پژوهش، نقد درونی در مرتبه نقد و بررسی آثار به طور 
مستقل از هم اختیار شده است و در مرحله بعدی تحقیق )شناسایی 
رویکردها( کاری تطبیقی صورت گرفته است که در آن صفات و وجوه 

مصادیق با اصول معماری ایرانی مقایسه شده است.
امــا  دارد؛  اختصــاص  نتیجه گیــری  بــه  مقالــه  اصلــی  بخــش   
نتیجه گیــری به معنای معرفــی راه کار و راه حل طراحی و یا قضاوت 
محض دربارۀ درســت یا نادرســت بودن تصمیم طراحان نیســت. 
بلکه تالشــی اســت بــرای آنکه رویکردهــای معماران در این مســیر 
شناســایی شــود و از تجربیــات معمــاران معاصــر در مســیر پیونــد 
گرفته شــود و  گرفتــن از معماری ســنتی، درس  گذشــته و الهــام  بــا 
که این تالش هــا تا چه میــزان در تحقق  در نهایــت مشــخص شــود 
که رنگ و بو و روح ایرانی دارد، نقش داشــته اســت. از این  فضایی 
رو پرســش های زیــر به عنــوان اصلی ترین ســؤاالت پژوهش حاضر 

گرفته می شوند: ح هستند و در بررسی چهار مصداق پی  مطر
که در چهار دهه اخیر و در حوزه بناهای مسکونی  ۱. معمارانی 
گذشــته« را در آثارشــان جســته اند، چه  تهران، مضمون »پیوند با 

کرده اند؟  راه ها و رویکردهایی را برگزیده و چه تجربه 
۲. نگاه به گذشته در چه جنبه هایی از طرح بروز پیدا کرده است؟ 

آیا معماران به اصول و الگوها رجوع کرده اند یا صرفًا صورت ها؟
گذشته، چقدر به اصول معماری  ۳. معماران در نظر به معماری 
ایرانی نزدیک شده اند؟ کجا به آن پایبند بوده وکجا از آن فاصله گرفته اند؟
4. در میان آثار بررســی شــده، چه رویکردهایی مشــترک و عام 

بوده است؟ 

1. شیوه پژوهش

کــه پژوهــش حاضــر در  کــه نگارنــدگان قصــد داشــته اند  از آنجــا 
قامــوس معمــاری و در حــوزه دانــش معمــاری باشــد )و نــه علــوم 
بیــرون از رشــتۀ معمــاری( مســیِر رجوع به آثــار و نقــد و تحلیل آنها 
گرفتــه شــد. ایــن پژوهش بــه لحاظ روش، ســه وجــه دارد:  پیــش 
مسیر »انتخاب آثار«، مسیر »نقد و تحلیل آثار« و مسیر »شناسایی 

کات و رویکردها«. اشترا

 1-1- مسیر انتخاب آثار
گرفت: کار قرار  کلی اساس  برای انتخاب آثار دو معیار 

۱. برای پرهیز از گسترده شدن مطلب و دشواری در نتیجه گیری 
کاربری و از یک  و تقلیــل عوامل اغتشــاش کننده، بناها با یک نــوع 
جغرافیا انتخاب شد و به دو دلیل آثار، از میان بناهای مسکونی و 

از جغرافیای تهران برگزیده شد: 
الف( خانه شــاید مهم ترین موضوع طراحی باشــد و بر شــکل و 

سیمای شهر تأثیر بسیار دارد؛ 
گســتردۀ  که شــامل طیف  ب( خانه، زمینه ای از طراحی اســت 
تجربیــات اســت و معمــاران بســیاری بــه طراحــی در ایــن زمینــه 

پرداخته اند. 
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۲. آثار انتخاب شــده، متعلق بــه دوره معاصر و تا حد امکان در 
که  حدود ســی ســال اخیر باشد؛ از فواید تبعی این قاعده آن است 
که نقدی درباره شان نوشته شده باشد  آثار آنقدر مشــهور نیســتند 
کارمایۀ آن تــازه و بدیع  کــه  و ایــن مایــۀ نــگارش مقاله ا ی می شــود 
گذشــته در  کــه انقطاع از  اســت و بــه عــالوه  آثــاری محل بحــث اند 

دوره شان بیش از همیشه مشهود است. 
که انتخاب آثاری با این رویکرد در میان همۀ آثار ممکن،  از آنجا 
گسترده است، به نظر صاحب نظران معماری  مســتدعی پژوهشی 
که آثار امروز ایــران و معماری اصیل ایرانی  کســانی  و افــراد خبره – 
را می شناســند – اتــکا شــد. در اولین قــدم، فهرســتی از افراد خبره 
– دانشــگاهی و یا حرفه ای- تهیه شــد. از میان این افراد، عده ای 
کردند4. با  در دســترس بودنــد و بــا محققیــن در این باره همــکاری 
مراجعــه بــه ایــن افراد از آنها خواســته شــد تــا آثار مســکونی معاصر 
گذشــته ایــران طراحی  کــه از نظر آنهــا با نگاهی به معماری  تهــران 
کنند. نتیجه این جستجو، فهرستی شامل سی  شده اند را معرفی 

بنای مسکونی است )جدول۱(. 
از میان این سی اثر، چهار بنا با معیارهای زیر انتخاب شدند و 

نقد آنها بنیان و اساس نتایج پژوهش است )جدول ۲(:
که حدود سه تا پنج طبقه ارتفاع داشته  ۱. بناهای میان مرتبه 

باشند )شیوه معمول خانه سازی در تهران در چند دهه(؛
۲.  مدارک فنی آنها در دسترس باشد؛

۳. امکان بازدید و تصویربرداری از آنها وجود داشته باشد.

1-۲- مسیر نقد و تحلیل آثار 
در مرحلــه اول تحقیــق و در نقــد و بررســی آثار، نقــد درونی روش 
دســتیابی بــه چگونگی اثر اســت. بــرای معرفی نقد درونــی می توان 
کــه »نوربرگ-شــولتز« در مقدمــه  کــرد  بــه مبنــای نظــری ای توجــه 
کتــاب ریشــه های معمــاری مــدرن آورده: »فهــم معمــاری بــا خــوِد 
گرچه منتقد در جای  معماری«)شولتز، ۱۳88(. در اینگونه نقدها، ا
خود به مسایل اجتماعی و سیاسی نیز نظر دارد و به راحتِی استفاده 
از بنا یا ســاختار و ســازه آن نیز می اندیشــد، لیکن تمرکز و دقت خود 
را بیــش از هــر چیز بــه صورت اثر معطوف می کنــد و آن را مورد تجزیه 
و تحلیــل قــرار می دهــد و البتــه در حــد صــورت هم باقــی نمی ماند، 
کند  گــذر از این مرحله می کوشــد مصــداق معمــاری را معنا  بلکــه با 
کتاب معماری و اندیشــه نقادانه،  )خوئــی، ۲۲۰،۱۳7۹(. وین اتو در 
که به »نقد  گونه ای از انواع نقد منظومه ای ســخنی می گوید  درباب 
فرمالیســتی« مشهور اســت و در حوزه نقد ادبی، رویکردی مشهور و 
معتبر اســت )اتو، ۱۳۹4، 74(. نقد فرمالیســتی یا نقد صوری از نقد 
تفســیری مایه می گیرد، اما اســاس قضاوت و داوری در آن مبتنی بر 
که: »طرح یک بنا بایــد از بیرون تا درون  این معیار مشــخص اســت 
کیفیت واحد و منسجمی داشته باشد«  و از بخشی به بخش دیگر، 
)اتــو، ۱۳۹4، 84(. همیــن معیــار در حــوزه نقد ادبی هم نافذ اســت 
کلمات اســت. در آنجا  کتاب رســتاخیز  و یکــی از بهترین مراجع آن، 
کدکنی بــه صراحت به مبحث »انســجام در اثــر ادبی«  هــم شــفیعی 
گونــه داوری در بــاب اثر  ک و معیــار اصلــی هــر  می پــردازد و آن را مــال

کامرانیههوشمند ولنجکبنا خانه پیرایشساختمان بهارانساختمان 

فریار جواهریانمحمدرضا نیکبختفرامرز شریفیمهوش عالمیمعمار

پاسدارانولنجککامرانیهولنجکمکان

۱۳55۱۳۶۹۱۳8۱۱۳۶8تاریخ ساخت

۱۰7۱۰۳واحد

۲4۶۰۱4۰۰5۰5۰۱۰۰۰زیربنا )مترمربع(

جدول ۲- معرفی چهار بنای منتخب.

جدول 1- فهرست آثار معرفی شده از جانب صاحب نظران.

معماراثرمعماراثرمعماراثر

کبر صارمیخانه افشار1 کوه بر21فریار جواهریانخانه مقصودبیک11علی ا مهدی علیزادهخانه 

کالنتریخانه دریا بندری22مینوش یاوریساختمان مسکونی12بهروز بیاتمجموعه مسکونی الهیه 2 ج  ایر

کامرانیه 13بهروز بیاتساختمان محمودیه3 هوشنگ سیحونخانه دولت آبادی23فرامرز شریفیساختمان 

هادی ندیمیساختمان مسکونی نفر24فرامرز شریفیساختمان صفا14مهوش عالمیمجموعه مسکونی ولنجک 4

مهندسین مشاورنقشخانه دزاشیب 25فرامرز شریفیخانه لواسان )خوئی(15مهوش عالمیساختمان مسکونی پونک5

ناصر ترکیانساختمان مهدیزاده26فرامرز شریفیخانه احتشامیه16محمدرضا نیکبختساختمان نگاران 6

کامران افشارنادریخانه عظیمی )بهستان(27فرامرز شریفیخانه دزاشیب17محمدرضا نیکبختمجموعه مسکونی نیاوران7

علیرضا تغابنیخانه شریفی ها 28محمد مجیدیمجتمع مسکونی ویالشهر18محمدرضا نیکبختساختمان مسکونی بهاران8

کاشانی9 خ قهرمان پورساختمان خیابان مژده29محمد مجیدیمجتمع مسکونی باغ مهر 19فیروز فیروزساختمان مسکونی  فر

کاشانک 20فریار جواهریانخانه پیرایش10 بیژن شافعیساختمان مسکونی30آرش مظفریمجتمع مسکونی 
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می داند )کدکنی، ۱۳۹۱، ۳5۹(.
و  ایــران  از معمــاری معاصــر  آثــاری  نقــد  کتــاب  همچنیــن دو 
که به عنوان  کوشــش مهندسین مشاور نقش  معماری و هویت به 
پیشــینه روشــی ایــن پژوهش شــناخته می شــوند، مثــال عملی به 
کلی  کتــب به طور  کارگیــری اینگونــه تحلیل و نقد هســتند. در این 
بحث هــا بــر »ارتبــاط بنــا و پیرامــون آن«، »ســازماندهی فضایی«، 
»ســیمای بیرونــی بنــا«، »فضاهــای مهــم بنــا« و ماننــد آن متمرکز 
اســت. در »نقــد صــوری«، آنچــه منتقــد یــا تحلیل گــر را بــه ســوی 
ح اســت. به  ح هدایت می کنــد، بررســی معمارانه طر حقیقــت طــر
این دلیل توصیف و تحلیل تنها در حوزه معماری انجام می گیرد و 
از مباحث جامعه شناسانه، سیاسی، روان شناسانه و مانند آن به 

عمد پرهیز می شود )نقش، ۱۳۹۳، ۱4(.

کات و رویکردها 1-3- مسیر شناسایی اشترا
کــه  پــس از نقــد آثــار و در مرحلــه شناســایی رویکردهــا – از آنجا
که اصول معماری  هدف نویســندگان، نقد اقوال مختلف )منابعی 
ح می دهنــد( و هم ســخنی یــا نــزاع میان آنها نیســت  ایرانــی را شــر
– جهــت تبییــن معیارهای مقایســه آثار با اصول معمــاری ایرانی، 
گرفته اســت. نویســندگان  ک عمــل قرار  کتــاب خشــت و خیــال مال
کتــاب، معمــاری ایرانــی – اســالمی را دارای وجــوه و اصولــی  ایــن 
کــه بــا درک آنها، صفات عمــده این معمــاری را می توان  می داننــد 
فهمیــد. اصولــی در حــوزه درون گرایــی، معماری حیــاط، معماری 
کامــل، انتظام  فضــای نیم بــاز، معمــاری سلســله مراتب، هندســه 
کیــد بــر محورهــا، تقــارن و عــدم تقــارن، تمایــز در متــن  مرکــزی، تأ
گل و ... )نوایی و حاجی قاســمی،۱۳۹۰(.  ک و  تکــرار، معمــاری خا
دســته بندی رویکردها در این پژوهش بر مبنای این اصول اســت. 
کات و  در ایــن باب تفصیل بیشــتری در مبحث »شناســایی اشــترا

رویکردها« آمده است.

۲. نقد درونی آثار: نگاهی فشرده به گوشه ای 
از تجربیات معماران معاصر

در ایــن مبحــث، تحلیــل و نقد مختصر و فشــرده چهار مصداِق 
جــدول ۲ عرضــه می شــود. در نقــد آثــار بــا اســتناد بــه مباحــث دو 
کتــاب نقــد آثاری از معماری معاصر ایران و معماری و هویت، ابتدا 
کــه شــامل »عنــوان«، »نــام  ح ارائــه می شــود  شناســنامه ای از طــر
طــراح«، »موقعیــت« و »تاریــخ شــکل گیری« اثــر بــه همراه »ســطح 
بستر و زیربنای« آن است. به دنبال شناسنامه، معرفی مختصری 
از خانه عرضه می شــود. پس از آن در باب »ســازماندهی فضایی«، 
ح نما« و »ســازماندهی فضاهای بســته«  »ســیمای بیرونــی«، »طر
گفتــه می شــود. لیکــن بــه فراخــور هــر اثر،گاهــی در یــک بنا  ســخن 
کمرنگ شــده و یا به آن پرداخته نشــده اســت و یا حتی  موضوعی 
ح شــده اســت )موضــوع پلــه میانی در  گاهــی موضــوع تازه ای مطر
کامرانیه از این قبیل است(. همچنین ترتیب مشخصی  ساختمان 
گرفته نشده است؛ چه در این نوع نقد، منتقد  گفتارها درنظر  برای 
گفتگوها و  تابع اثر اســت و هر آنچه بنا از خود می نمایاند، موضوع 

گفتارها را مشــخص می کند. پس ســاختار هر نقد  به تبع آن ترتیب 
گرفته است.  ح شکل  برمبنای طبیعت و اقتضای هر طر

۲-1- مجموعه مســکونی هوشــمند ولنجک در اواخر دهه 5۰ در 
گســترده و شــیب دار  محله ولنجک و در زمینی به نســبت وســیع و 
که  ســاخته شده اســت. خانه مشتمل بر ده واحد مســکونی است 
بــه دو صورت دو طبقه )دوبلکس( و یک طبقه )مســطح( در چهار 
تراز طراحی شــده و طبقات با حجمی شکسته بر روی شیب زمین 
کاماًل متقــارن در دو طرف  گرفته انــد. ایــن واحدها به صــورت  قــرار 
ح )ورودی( آغاز  که از شــمالی ترین نقطه طر گرفته اند  مســیری قرار 
شــده و بــه جنوبی ترین نقطــه آن )حیاط جنوبی( ختم می شــود. 
طراح با بهره گیری از شــیب زمین و شکســتن حجم، ســاختمان ها 
کرده و حجم ها تکه تکه شــده اند.  و آپارتمان هــای مســتقل ایجاد 
بــا خردکردن حجم ها و نشــاندن آنها روی شــیب زمین، منظره ای 
مختلف پدید آمده و فضاهای باز و بســته و نیم باز متنوعی شــکل 
گرفته که گوشه ای از یک محله را در ذهن تداعی می  کند  )تصویر۱(.
کرده  ح هدایت  که طراح را در مســیر ایجاد طر دو الگــوی اصلی 
عبارتنــد از: حیــاط میانــی و حیاط هــای متنــوع و همچنین وجود 
ح  محــوری اصلــی چــون ســتون فقــرات مجموعــه. در نتیجــه طــر
منســجم اســت و واحدهــا در عیــن داشــتن اســتقالل، عضــوی از 
یــک مجموعه به حســاب می آینــد. در واقع از طریــق تأمین عرصه 
ورودی بــرای هــر واحد بــه صورت مســتقل از راه اصلی و همچنین 
که هرکــدام معرف یک واحد هســتند،  کوچک  ایجــاد حیاط هــای 

عرصه های مجزا پدید آمده اند )تصویر۳(.
این اتفاقات، توجه به درون را در پی دارد و ماندن درون خانه 
گفت؛ خصلت درون گرایی  را شیرین می کند. بدین ترتیب می توان 
ح نمای ورودی نیز نمودی از  ح غالب اســت. نماســازی و طر بر طر
کم سخن تر  این درون گرایی است؛ چنانکه نمای ورودی ساده تر و 
کــه در قیاس با  گــچ-  از نماهــای داخلــی مجموعــه اســت و انــدود 
آجــر، ســطوح لطیف تــری پدیــد مــی آورد- بیشــتر در نمــای داخلی 
ســخت  تر  بیــرون  در  ســاختمان  درنتیجــه  اســت.  استفاده شــده 
نمــای مجموعــه،  ح  کــه در طــر گرچــه  ا اســت.  نرم تــر  و در درون 
اختصارگرایــی دوره مــدرن دیــده می شــود؛ لیکن اســتفاده از آجر و 
کید بر محور  گــچ و بهره گیــری از اصولی چون تقارن، قاب بنــدی، تأ
کرده است. کنار امروزی بودن، سنتی  و تکرار، سیمای خانه را در 

۲-۲- ساختمان کامرانیه در محله کامرانیه تهران و در حدود سال 
7۲-۱۳۶8 توســط فرامرز شریفی در بستری مستطیل شکل و تقریبًا 
مسطح طراحی و اجرا شده است. ساختمان سه طبقه و شامل شش 
واحــد دوبلکــس و یک واحد مســطح اســت. طرح بنا مشــتمل بر دو 

حیاط است؛ یک حیاط میانی و یک حیاط در جنوب ساختمان. 
که در اثر آن، روابط بین واحدها  کرده  طراح از الگویی استفاده 
که:  بیــش از واحدهــای یک آپارتمان امروزی اســت، به این ترتیب 
گونــه ای در اطرافــش  گرفتــه و واحدهــا بــه  حیاطــی در میانــه قــرار 
گرد یک ســفره نشسته اند. این  گویی افرادی بر  که  گرفته اند  جای 
کلی، رنــگ و بویی از  که ســاختمان در انتظــام  اتفــاق ســبب شــده 
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معماری سنتی و حیاط مرکزی سنتی را به خود بگیرد. اما با دقت 
در عملکرد واحدها و نحوه هم نشینی و برخوردشان با این حیاط، 
که حیاط بیش از آنکه محل زندگی باشد، تنها  مشــخص می  شــود 
گذر است و دسترسی به واحدها و بخشی از نور و تهویه آنها  محل 
را تأمین می کند و در نتیجه به »حیاط ورودی« تقلیل می یابد. به 
ایــن ترتیــب تلقی طــراح از الگوی حیاط مرکزی، تنهــا در حد ظاهر 
آن بــوده و نــه زندگــی درون آن. ایــن درک ظاهــری، در جنبه های 
ح نماهای خارجی به  ح نیز مشــهود اســت. برای مثال طر دیگر طر
که اواًل ساختمان از بیرون سیمایی خشن و پوشیده  گونه ای است 
کیــد شــده و ورودی نقطه ای شــاخص در  دارد، دومــًا بــر ورودی تأ
که  نماست؛ درحالی که این درون گرایی چیزی ظاهری است - چرا
فضاهــا بیشــتر متوجه بیرون هســتند تا حیاط میانی و شــخصیت 
و شــمایل ورودی نیز تنها در نما ســنتی اســت و از سلســله مراتب 

و مقدمــه چینــی بــرای ورود به قلــب خانه )حیــاط میانی( چندان 
که  ح دیــده می شــود  خبــری نیســت. اتفاقــات دیگــری نیــز در طــر
ســبب می شــود آن را بیشــتر بنایــی با مشــخصات معمــاری جدید 
بدانیــم و تقــرب آن بــه معمــاری ایرانــی را در حدود وجــوه ظاهری 
گــچ و قاب بندی ها در  بفهمیــم. ازجملــه اینکــه بهره گیــری از آجر و 
کلی هندســه نما(، نزدیک بــه معماری ســنتی ایران  نمــا )به طــور 
گرد میانی، نشــان از  اســت، اما بازی با حجم ها در نما و تعبیۀ پله 

تعلق معمار به معماری امروز دارد )تصاویر 4 و ۲(.

تصویــر 3- بــرش افقــی از مجموعــه هوشــمند )ترســیم: نگارنــده، بــا اســتناد به نقشــه های 
دریافتی از خانم مهوش عالمی(.

کلی مجموعه هوشمند. تصویر 1- سیمای 
کامرانیه. کلی ساختمان  تصویر۲- سیمای 

مأخذ: )فرامرز شریفی(

کامرانیه )ترسیم: نگارنده، با استناد به نقشه های دریافتی  تصویر4- برش افقی ساختمان 
از آقای فرامرز شریفی(.

گذشته در آثاری از معماری مسکونی معاصر تهران نسبت امروز و 
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۲-3- خانــه پیرایــش اثر فریار جواهریان در ســال ۱۳۶8-7۲ 
در پاســداران طراحــی و اجــرا شــد. ســاختمان چهــار طبقــه اســت 
کــه در ســه طبقه فوقانــی واحدهای مســکونی قرارگرفته اند. حجم 
و فضــای بســته ســاختمان در ۶۰ درصــد قســمت شــمالی زمیــن 
قرارگرفتــه و فضای بســته مقدم بر فضای باز اســت. درنتیجه ورود 
بــه پــروژه از درون ســاختمان و فضــای بســته اتفــاق می افتــد. در 

گرفته است.  میانه حجم بنا، یک پاسیوی سرپوشیده جای 
ح آپارتمان هــای  کــه در طــر طــراح از راهــی متعــارف - راه حلــی 
امروزی معمول اســت- می توانست پاســخ مسأله را بدهد. اما وی 
ح و نزدیک شــدن به  بــا انتخاب هایی، ســعی در شــاخص کردن طر
بنایی سنتی در عین پاسخگویی به نیازهای امروزی داشته است. 
کــه در آن با بهره گیری از  ح نمای ورودی اســت  اولیــن انتخاب، طر
کردن ورودی با قوس و سردر و پیرنشین، سیمایی  آجر و شاخص 
ســنتی و قدیمــی بــه بنــا داده اســت. دومیــن انتخاب، قــرار دادن 
کــه دقت در  پاســیویی در میــان فضاهای بســته اســت. پاســیویی 
ح نماها و فضایش، نشان از اهمیت آن در نزد طراح دارد. اما با  طر
که هم نمای  دقت در سازماندهی فضای خانه، مشخص می شود 
ورودی و هــم پاســیوی میانــی، تنها در صورت و شــکل با معماری 
ســنتی نســبت دارد؛ اما به لحاظ اهمیت و اعتبار، با الگوی ســنتی 
ح  کلــی در طر فاصلــه بســیار دارد. بــه ایــن ترتیب بــا آنکه اشــاراتی 
بنــا برای تقرب به معماری ایران دیده می شــود، لیکن در نقشــه و 

سازمان فضایی بنا چنین پیوندی پیدا نیست )تصاویر 5 و 7(. 
  

۲-4- ســاختمان مســکونی بهــاران در ســال ۱۳8۱ و در محلــه 
کشــیده طراحی شــده اســت.  ولنجــک، در زمینــی بــا نســبت های 
محمدرضا نیکبخت طراح بناســت. حجم بنا شش طبقه و شامل 
ده واحد مســکونی اســت. ســاختمان در شــمالی ترین نقطه بستر 
نشســته و حیاطــی مقدم بر خــود دارد؛ در میانه حجم ســاختمان 
نیز حیاطی سرپوشــیده )پاســیو( قرار دارد. ورود به پروژه از فضای 
که نســبت  رواق ماننــدی در جــداره جنوبــی حیــاط روی می دهد 
بــه ســطح حیــاط پایین تــر اســت و در مــرز رواق و حیــاط، فــرد بــا 
چرخــش به حیاط پا می گذارد. در نتیجه حیاط در بدو ورود دیده 
نمی شــود. این اتفاقات یادآور سلســله مراتــب ورود به حیاط های 
کــه در اینجــا ورود بــه حیاط  مرکــزی ســنتی اســت؛ بــا این تفــاوت 
ح، در  کشــیده طــر میانــی مدنظــر نیســت )تصاویــر ۶ و 8(. زمیــن 
که تنها امکان ســاخت فضای بســته در ۶۰  کنار قوانین شــهرداری 
که طراح  درصد از بخش شمالی زمین را مجاز می داند، سبب شد 
کنار تأمین نور و تهویه مناسب،  برای پاســخ به مسائل موجود، در 
دو راه حــل را برگزینــد: الــف( بــرای ایجاد تنوع و جلوگیــری از ایجاد 
گویی و ایجاد  کســالت ناشــی از طوالنی بودن مســیر، از قصه  حس 
سلسله مراتب در مسیر حیاط جنوبی بهره می گیرد. به این ترتیب 
مقدمه چینی هــای ورود و طراحی مســیر در حیــاط، عالوه بر اینکه 
مخاطــب را ســرگرم می کنــد، در خوش بینانه تریــن حالــت، حــال و 
هوایــی از بــاغ ایرانی و طراوت و شــادابی آن را به وجود می آورد- از 
که این مسیر شاخص است، بر مسیر رسیدن به فضای بسته  آنجا
کیــد می کنــد و از آن مهم تر، محوری قاطع بــرای تقرب به حیاط  تأ

تصویر 8- برش افقی ساختمان 
بهــاران. )ترســیم: نگارنــده، بــا 
استناد به نقشــه های دریافتی 
از مهندسین مشاور زندیگان(         

تصویر 5- پاسیوی میانی و نمای ورودی خانه پیرایش.
گاما(   مأخذ: )مهندسین مشاور 

تصویر 6-  حیاط میانی و حیاط جنوبی ساختمان بهاران. 
مأخذ: )مهندسین مشاور زندیگان( 

تصویر ۷-برش افقی خانه پیرایش. )ترسیم: نگارنده، با 
استناد به نقشه های دریافتی از مهندسین مشاور گاما(  
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ح اســت( تمهیــد می کند.  میانــی )کــه بــه مثابــه موضوع اصلــی طر
ب( پاســیو )حیاط( میانی، راه حل طــراح برای تأمین نور فضاهای 
داخلــی اســت. ایــن حیاط، غایــت و هدف مســیر ورودی اســت - 
کــه بــه ســبب نــوع قرارگیــری اش در میــان حجــم بســته،  حیاطــی 
حیاط مرکزی ســنتی را به خاطر می آورد. اما با مشــاهده فضاهای 
درونــی واحدهــا و نحــوه ارتباطشــان با ایــن حیاط، اینطــور به نظر 
کــه حیــاط و فضاهای بســته – بجــز از لحــاظ تأمین نور و  می رســد 
گاهی حیاط برای واحدها  روشنایی- به یکدیگر نیاز ندارند و حتی 

ایجاد مزاحمت می کند.

کات و رویکردها  3. شناسایی اشترا

تأمل در آثار، وجوهی از رویکرد طراحان را در مسیر ایجاد نسبتی 
کــرده اســت. در شناســایی رویکردهــا  گذشــته آشــکار  بــا معمــاری 
که هر اثر، نماینده یک رویکرد نیســت و ممکن  بایــد توجه داشــت 
گاه- اختیار  گاهانــه یــا ناخــودآ اســت در یــک بنــا، چنــد رویکــرد- آ
شــده باشــد. به عــالوه آثــار در اختیار برخــی رویکردها مشــابه اند و 
ح این رویکردهــا و ترفندها در  در برخــی تفــاوت دارنــد. در زیر، شــر
ح نماها«، »هندســه و هم نشــینی اجزای  قالــب چهــار بخش »طــر
ح«، »ســازمان فضــای داخلــی« و »حیــاط میانــی- مبحثی در  طــر

ح« عرضه شده است.  کلی طر سازماندهی 
بــه اصــول  بــا اســتناد  بــه ذکــر اســت دســته بندی مذکــور  الزم 
کتاب  گرفته است. این  کتاب خشت و خیال صورت  مطرح شده در 
از درون گرایــی به عنوان یکی از عمده ترین وجوه معماری ایرانی یاد 
که این توجه به درون و رویگردانی از هر چه  می کند و متذکر می شود 
غیر از آن، شاخصه های دیگری را همچون معماری حیاط ها )نوایی 
و حاجــی قاســمی،۱۳۹۰، ۲۱-۲۳(، اهمیــت ورودی )همــان، ۱۳۹۰، 

و معمــاری  )همــان،۲۳،۱۳۹۰(  نیم بــاز  فضــای  اهمیــت   ،)۲5-۲۶
کامل و شــکل های منظم  سلســله مراتب، به همراه دارد. هندســه 
)همــان، ۱۳۹۰، 4۱-48(، انتظــام مرکزی )همــان، ۱۳۹۰، 58-5۶(، 
کید بر محورها )همان، ۱۳۹۰، 5۹-۶۱(، تقارن )همان،۱۳۹۰، ۶8- تأ
74( و تکرار )همان،۱۳۹۰، 7۶-78(، از دیگر اصولی است که در ذیل 
مبحــث نظم بلورین آمده اســت. همچنین دربــاب مصالح و رنگ و 
بافــت نماهــا، مطالــب تفصیلی تری عرضه می شــود )همــان،۱۳۹۰، 

گرفت.  که شرح آنها را باید در همان منبع پی   )۱۶۲-۱5۰

ح نماها 3-1- طر
ح  گذشــته می توانــد بــر طر کــه معمــاری  ابتدایی تریــن تأثیــری 
بناســت.  ظاهــری  جلــوه  و  بیرونــی  نمــای  در  بگــذارد،  امــروزی 
امــروزه، بنــا حداقــل در یــک جبهه بــا شــهر ارتباط دارد و ســیمای 
گذشــته، معمــواًل خانه هــا جلــوه  آن را می ســازد. در حالی کــه در 
بیرونــی نداشــتند و تنهــا از یــک مدخــل با شــهر مرتبــط بودند. در 
خانه هــای معاصــر و به تأســی از معمــاری غرب )معمــاری متداول 
روز(، ســاختمان ها به بیرون توجه می کنند - هرچند ممکن است 
فضای مرکزی و درونی داشته باشند. در همین راستا و با توجه به 
ح، هر چهار بنای  کوچه و ســپس در بستر طر نحوه قرارگیری بنا در 
بررســی شــده حداقــل از یــک جبهه با فضــای بیــرون در ارتباطند؛ 
ساختمان ها نمود بیرونی دارند و تا حدودی چشم های خود را به 
گشوده اند و درنتیجه سیمای بیرونی آنها تنها  جایی بیرون از خود 
ح نما اهمیت یافته است )تصویر ۹(. به ورودی خالصه نشده و طر

ح نمــای مصادیــق بررســی شــده، معمــاران از دو جهت  در طــر
کرده اند: اســتفاده از مصالــح و بهره گیری  گذشــته نظر  بــه معماری 
از اصــول هم نشــینی اجــزا در نماهــا. در ادامه، این بناهــا از این دو 

جهت بررسی می شوند.

تصویر 9- ارتباط بنا با فضای بیرون.

گذشته در آثاری از معماری مسکونی معاصر تهران نسبت امروز و 

کامرانیه ساختمان 

خانه پیرایش ساختمان بهاران

مجموعه هوشمند
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3-1-1- مصالح
در اغلب مصادیق بررسی شده، اولین قدم برای نزدیک شدن 
بــه ســیمایی ایرانــی، اســتفاده از مصالــح اســت. نما اولیــن وجه از 
که دیده می شود و مصالح آن از مهم ترین چیزهایی است  بناست 
که در خاطر می ماند و ســبب تشــخیص ســاختمانی از ســاختمان 
کمــک  دیگــر می شــود. ِصــرف اســتفاده از آجــر و تکنیک هــای آن، 
کــرده و طعمی آشــنا را به  می کنــد تــا مخاطــب با بنــا ارتباط برقــرار 
کــه مصالــِح غالــب معماری ســنتی ایــران، آجر،  خاطــر بیــاورد؛ چرا

گچ بوده است.  خشت و 
آجر )در اغلب مصادیق(، به عنوان مصالح اصلی استفاده شده 
کنار آن نشســته است. )در میان مصادیق،  گچ و چوب در  اســت و 
ســاختمان بهاران استثنا اســت؛ چه، در آنجا نما آجری نیست اما 
خصلت زبری و تناسبات آجر در نمای سنگی آن احساس می شود.( 
اســتفاده از آجــر، تزیینــات آجری و شــیوه های مختلــف آجرچینی 
را می توانــد بــه همــراه داشــته باشــد. در»مجموعــه هوشــمند« و 
همچنین »خانه پیرایش«، طراح تنها با تفاوت در شیوه آجرچینی 
گشــایش ها، ازاره هــا و خــط آســمان بنــا، نما را  در محــل قوس هــا، 
کامرانیه« نیز درکنــار تفاوت در  کرده اســت. در »ســاختمان  مزیــن 
آجرچینی، از مشــبک های آجری در دســت انداز تراس ها اســتفاده 
شــده تــا قدری از ســادگی آنها بکاهــد. اما نما در ایــن مصادیق جز 
کــم  اینهــا تزیینــات دیگــری نــدارد. ایــن اتفــاق نشــان از ســادگی، 
تزیین و خالص بودن نماها دارد و از این جهت نماها به ســادگی و 
که در معماری  اختصارگرایی دوره مدرن نیز نزدیک می شــوند. چرا
کمتر به صورت  گذشــته، در پوســته ها و نماهای اصلی بنا، مصالح 
گون همراه  گونا ساده ظاهر می شدند و اغلب با نقش های متنوع و 
بودنــد. خاصیــت مهــم آجــر را باید در قابلیــت آن در ایجــاد نقوش 
کار  کــرد. » معمــاران ســنتی بــا به  گــون جســتجو  گونا و بافت هــای 
گون، با پس و پیش  گونا بردن آجر در اندازه های مختلف و جهات 
کردن آجرها نســبت به یکدیگر و تزیین  نشــاندن و یا دور و نزدیک 
فواصل شــان و ترفندهای دیگر، این بافت ها و شبکه ها و ترکیب ها 
را آفریده انــد« )نوایــی و حاجــی قاســمی، ۱۳۹۰، ۱58( )تصویــر۱۰(.
که نماهای  بــا دقــت در طرح نماهای مصادیق آشــکار می شــود 
خارجــی بنــا و نماهای درون حیــاط میانی، تفاوت هایــی با یکدیگر 
که بنا با فضای بیرون مرتبط است–  دارند: نمای خارجی – جایی 

کم تــراش و در نتیجه  بــه نســبت نمای جداره های داخلی، ســاده و 
زبــر اســت، در حالیکه نماهای حیاط میانی لطیف تر اســت و تزیین 
گچ بیشــتر در نماهای داخل دیده می شود  و پرداخت بیشــتر دارد. 
و نماهای بیرونی آجری اســت و این ســبب می شــود تا بنا از بیرون، 
کنــد؛ درحالیکه در داخل، فضا صمیمی  کم ســخن جلوه  کم صدا و 
و آرامش بخــش اســت. ایــن اتفــاق یــادآور درون گرایــی در خانه های 
کــه درون خانه لطیف اســت و بیرون آن  ســنتی اســت. به این معنا 
زبر و سنگین. چنانکه در این معماری: »تمایز آشکاری میان بیرون 
و درون بنــا بــه وجــود می آیــد و »ظاهــر« و »باطنــی« متفــاوت، بلکه 
متضــاد پدیدار می شــود« )نوایــی و حاجی قاســمی، ۱۳۹۰، ۲4(. به 
این ترتیب در نمونه های مورد نظر، طراح در مسیر پیوند با گذشته، 
که باعث می شــود بنا در عین تعلق به  خصوصیاتــی بــه نما می دهد 

گذشته نیز داشته باشد. دوره معاصر، رد و نشانی از معماری 

3-1-۲- اصول همنشینی اجزا در نماها
کــه در نمــای بناهــای مورد نظــر دیده می شــود،  وجــه دیگــری 
بهره گیری از اصول و قواعد همنشینی اجزا، اشکال و احجام است: 

اصولی چون تقارن، محور و تکرار.
کرات در نمــای مصادیق پیش گفته  که به  تقــارن، اصلی اســت 
دیــده می شــود. این عالقــه به تقــارن و ایجاد نظم در نمــا تا جایی 
ح )اعم  گر بــه دلیــل محدودیت های طــر کــه حتــی ا پیــش مــی رود 
کامــل اصل تقارن  از محدودیــت زمیــن یا عملکــرد فضاها(، رعایت 
بــا تمهیداتــی، ســعی در متقــارن  امــا طــراح  امکان پذیــر نباشــد، 
که می توان آن را تقارن در عین عدم  نشــان دادن نما دارد- چیزی 
تقــارن نامید )نوایــی و حاجی قاســمی، ۱۳۹۰، 74(. برای مثال در 
»خانــه پیرایــش«، در نمای شــمالی تقارن وجود نــدارد اما محور و 
که همان ورودی اســت، به بهترین شکل ایجاد شده  عامل تقارن 
کامرانیــه«، نمــای جبهــه ورودی قرینــه  اســت؛ یــا در »ســاختمان 
کیــد بــر ورودی، در اطــراف آن قرینگی  نیســت، امــا طــراح جهت تأ
پدیــد آورده اســت )تصویــر ۱۱(. بنابرایــن در مصادیــق مــورد نظــر، 
برخالف معماری سنتی، تقارن در مراتب جزئی تر نما ادامه نیافته 
کلــی آن را متقــارن می بینیــم. درحالیکه در  اســت و فقــط در نــگاه 
گیــر، ترکیب  کلی و فرا معمــاری اســالمی، تقارن بــه صورت قانونــی 
ح  فضاهــا، حجم هــا، شــکل ها، ســطح ها و ... را درکل و جــزء طــر

تصویر 10- تزیینات اندک نماها.
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تحت تأثیر می گیرد )نوایی و حاجی قاسمی، ۶8،۱۳۹۰(.
کــه در طرح نمای چهار   پــس از تقارن، تکرار اصل دیگری اســت 
نمونه بررسی شده دیده می شود. برای مثال در»مجموعه هوشمند« 
کامرانیــه«  یــک عنصــر ثابــت در نمــا تکــرار می شــود. در»ســاختمان 
تکرار به صورت عناصر مشــابه و نه ثابت دیده می شــود )تصویر ۱۲(.
کلــی در تمــام نمونه ها - حتــی در مجموعه هوشــمند  بــه طــور 
کــه نماهایــش بــر مبنــای تکــرار طراحــی شــده اســت - طــراح بــا 
کــرده اســت.  از یکنواختــی دور  بازیگوشــی های طراحانــه، نمــا را 
که در  کــه بنا بــه دوره معاصــر تعلــق دارد؛ چرا در نتیجــه پیداســت 
که  معمــاری ســنتی تنهــا زمانی تمایــز در متن تکرار دیده می شــود 
گونه گونی ها  کیدهــا، تمایزهــا و  قصــد ایجــاد زمینه ای بــرای بروز تأ
وجــود داشــته باشــد )همــان، 78(، امــا در دوره جدیــد، تفاوت ها 

تنها با هدف ایجاد تنوع صورت می گیرد.
گی هــای نماها، وجــود قاب بندی آجــری در جداره  از دیگــر ویژ
میــان خــود  را در  گچــی  کــه ســطحی  حیاط هاســت؛ قاب هایــی 
گرفته اند. قاب ها ســبب تفکیک ســطوح از یکدیگر شده و هندسه 
گی هــای نزدیک به  کــه این هــم از ویژ مشــخصی بــه آنهــا می دهد؛ 

معماری ایرانی است )تصویر ۱۳(.
حاصل بررسی نماها چنین است:

کلــی نماهــا ســنتی اســت، درحالیکه اشــکال  * اغلــب هندســه 
کمتر دیده می شود. سنتی همانند قوس در آنها 

* معمــاران بــا بهره گیــری از قاب بندی ها و مصالــح، بیش از هر 
چیز سعی در ایجاد تصاویر آشنا داشته اند. 

* طراح معاصر دلبسته و دلتنگ معماری گذشته است اما کاماًل 
پایبند به اصول آن نیست و بیشتر در جهت خاطره انگیزشدن نما 
و ایجــاد حــس خاطره انگیــزی، از قواعد یا اشــکال نماهای قدیمی 

بهره می برد. 
که سبب می شود سیمای ساختمان را زاده دوران  * از عواملی 
مــدرن بدانیــم، بــروز حجم و بــازی حجمی در نماســت؛ درحالیکه 
موضوع بازی حجم در معماری ایرانی، متعلق به معماری بام ها و 

کم اهمیِت آن معماری است. پشت بندها و مناظر 
کلی نماهــا، تقــارن، تکــرار قاب بندی و  بدیــن ترتیــب تناســبات 
مصالح آن، رد و نشانی از نماهای سنتی دارد اما خلوص و سادگی و 
کم تزیین بودن و استفاده اندک از قوس، نما را مدرن جلوه می دهد. 

ح 3-۲- هندسه و هم نشینی اجزای طر
گی هــای معمــاری ایرانــی، خلــوص در انتخــاب اشــکال و  از ویژ
کل تا جزء آن اســت. همچنین  ح، از  احجام در مراتب مختلف طر

کامرانیه)راست(و خانه پیرایش )چپ(.    تصویر11- تقارن و عدم تقارن در نمای ساختمان 

تصویر 13- قاب بندی در نماهای درون حیاط.

کامرانیه.  تصویر 1۲- تکرار در نمای ساختمان 

گذشته در آثاری از معماری مسکونی معاصر تهران نسبت امروز و 
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ترکیــب اجــزا نیــز تابــع اصــول و قواعــدی اســت و معمار همــواره در 
که از نظمی هندسی و همه جانبه  کند  تالش است تا فضایی ایجاد 
کلی در اغلب بناهای ســنتی، وجود مرکز و قلبی  کند. فکــر  پیــروی 
کند  که تمام اجزا را به هم دوخته و وحدت ایجاد  ح است  برای طر
ح  )نوایی و حاجی قاسمی، 5۶،۱۳۹۰(. اما این انتخاب در کلیت طر
پایان نمی یابد، بلکه فضاهایی که گرد این عنصر میانی می نشینند 
ح، مانع از ایجاد  کم بر طــر نیــز منظم هســتند و شــرایط خارجی حا
کنون با مالحظــه این نکات، چهار  فضاهای منظم نشــده اســت. ا
ح بررســی می کنیم. مصــداق منتخــب را از نظر هندســه اجزای طر

3-۲-1- هندسه احجام و اشکال
کــه شــامل  ح،  کلــی طــر در »مجموعــه هوشــمند« پــس از ایــده 
اســت، حجــم  متعــدد  میانــی  و حیاط هــای  اصلــی خانــه  محــور 
فضاهــای بســته نیز نظــم هندســی دارد و هر واحــد در یک مکعب 
بــر نحــوه هم نشــینی  مســتطیل محــاط شــده اســت. همچنیــن 
کنــار واحدی  کم اســت: هــرگاه واحدی در  مکعب هــا قاعــده ای حا
دیگــر می نشــیند، یــک تورفتگی هندســی در حجم بــه وجود آمده 
کــه ورودی واحدهــا را ایجــاد می کند  کوچــک می ســازد  و حیاطــی 
کامرانیــه«، حجــم فضاهــای بســته  )تصویــر ۱4(. در »ســاختمان 

تحــت تأثیــر حیــاط میانــی بــا قاعده هشــت ضلعــی قرارگرفتــه و در 
نتیجه شــکل منظمی نــدارد. در واقع هر واحــد در بهترین حالت، 
گوشــه ای از آن بریده شــده اســت. به  که  مکعب مســتطیلی اســت 
عــالوه، طــراح با ایجاد شکســت های متعــدد در جداره های حیاط 
)بــه خصــوص در جداره شــمالی(، این حجــم بســته را نامنظم تر از 
کرده اســت )تصویر ۱۶(. در »خانه پیرایش«، اجزا در راستای  پیش 
کلی پاسیوی میانی طراحی نشده اند و حتی تقارن  تکمیل الگوی 
کلیت  گرفته اند. در »ســاختمان بهاران«،  را از جداره هــای حیــاط 
حجــم و حیــاط میانیِ آن شــکلی منظــم و متقــارن دارد. حجم هر 
کوچک  یــک از واحدهــا نیــز از یک مکعب مســتطیل و یــک مکعب 
تشکیل شده است؛ در نتیجه تا حدودی از نظم هندسی برخوردار 
اســت؛ در فضاهای داخلی نیز تالش برای داشتن فضاهای منظم 

دیده می شود )تصویر۱4(. 
بــا ایــن اوصــاف، شــکل و ابعــاد زمیــن و انتخاب الگــوی حیاط 
کامرانیــه و  کــه در اغلــب نمونه هــا، )بیشــتر در  میانــی ســبب شــده 
ح، تابع شــرایط موجود باشــد  پیرایش( طراح در مراتب جزئی تر طر
ح فضاهای داخلی و نحوه هم نشیمی اجزا، به ایجاد نظم  و در طر
ح در الگوی  کمتــر توجــه شــده اســت. نقطه شــروع طــر و هندســه 
سنتی، حیاط اســت؛ حال آنکه در بیشتر نمونه های بررسی شده، 

تصویر 15- هندسه منظم در مجموعه هوشمند.

تصویر16- هندسه شکسته در ساختمان کامرانیه.   تصویر 14- هندسه به نسبت منظم در ساختمان بهاران.
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سازماندهی فضایی براساس الگوی متداول شهر است )ساختمان 
شــمالی یــا جنوبی( و از الگوی حیــاط تبعیت نمی کند. در این بین 

مجموعه هوشمند استثناء است.

ح 3-۲-۲- محور و انسجام طر
از میان چهار مصداق بررســی شــده، بجز خانه پیرایش، در سه 
ح، عالوه  بنای دیگر برای ایجاد انسجام و وحدت میان اجزای طر
گرفته شــده اســت. در »مجموعه  بــر حیاط میانی از محور نیز بهره 
هوشــمند«، محــوری قاطع از ورودی آغاز شــده و تا حیاط جنوبی 
ادامــه می یابــد. ایــن محور بیــش از حیاط میانی، ســبب انســجام 
اجــزای خانــه شــده و تمــام حیاط هــا و فضاهــای بســته را بــه هــم 
مــی دوزد. ایــن محــور، محــور تقــارن بنــا را نیــز می ســازد و فضاهــا 
کامرانیــه« نیــز دو محــور  بــه نســبت آن قرینه انــد. در »ســاختمان 
که از شمال تا جنوب  مشاهده می شود: یکی محوری اصلی است 
ح ادامه دارد و حیاط میانی را به حیاط جنوبی متصل می کند؛  طر
کــه بر محور اصلی عمود اســت و در  و دیگــری محوری فرعی اســت 
گرفته است. در اینجا نیز فضاها به نسبت  امتداد ورودی خانه قرار 
ایــن دو محــور قرینــه هســتند و در واقع محورها فضای بســته را به 
کرده اند. همچنین در »ساختمان بهاران«،  چهار قســمت تقسیم 
کردن مسیر حیاط  محوری اصلی از ورودی آغاز شده و پس از طی 

به حیاط میانی می رسد )تصویر ۱7(.
کــه این  گفتــه شــد چنیــن فهمیــده می شــود  از مجمــوع آنچــه 
جمع از معماران معاصر، بهره گیری از اصول هم نشینی اجزا را یکی 
از راه هــای دســتیابی به شــکل و شــمایل و حال و هــوای معماری 
گرچــه ایــن اصــول را بــه تمــام اجزا و  گذشــته مــی داننــد و ا اصیــل 
کلــی و بخش های  ح  ح تســری نداده اند، لیکــن در طر مراحــل طــر

مهم بنا مقید به آن اصول بوده اند.

3-3- سازمان فضای داخلی
در مصادیــق مــورد نظر، در ســازمان فضای داخلــی واحدها دو 
گونه واحد غالب است: واحد مسطح و واحد دوبلکس )دو طبقه(. 
گونــه، اصــل معماری ایرانی در تفکیــک فضای مهمان و  در هــر دو 
گرچــه تفکیــک بین  کــم و بیــش برقــرار اســت. ا فضــای خصوصــی 
زندگــی خصوصــی و غیرخصوصی مختص معماری ایرانی نیســت، 
اما در آداب زندگی ایرانی جایگاه ویژه ای دارد. در نمونه های مورد 
نظر، به لحاظ عرصه بندی فضایی، این تفکیک روی داده است و 

از این جهت با آداب زندگی ایرانی موافق است.
کــه  در واحدهــای مســطح، دِر ورودی در جایــی بــاز می شــود 
گاه بــه هشــتی  می تــوان آن را »پیــش ورودی« نامیــد. ایــن فضــا، 
شــبیه شــده اســت. بــا »پیــش ورودی«، عرصــه اختصاصــی از غیر 

اختصاصی تفکیک شده است.
در واحدهــای دوبلکــس، عرصه هــای خانــه در دو تــراز از هــم 
تفکیک شده اند: طبقه همکف، ورودی و فضاهای غیراختصاصی 
را در خــود دارد و طبقــه اول مختــص فضاهــای اختصاصــی خانــه 
اســت. بنابراین در الگوی ســنتی تصرف شــده تا فضاهــا مطابق با 

میل و ذائقه امروزی و سیرکوالسیون جدید باشد )تصویر ۱8(.
                       

ح کلی طر 3-4- حیاط میانی – مبحثی در سازماندهی 
از  ســازماندهی  بحــث  شــد،  گفتــه  مقدمــه  در  همچنانکــه 
گرفت. در  کــه در این مصادیق مورد بررســی قرار  موضوعاتی اســت 
که ســازماندهی در این خانه هــا بر پایه  این بررســی مشــخص شــد 
ح حیاط میانی اســت. به همین دلیل این مبحث را به بخشی  طر

کرده ایم.  با عنوان »حیاط میانی« خالصه 
کــه بیــش از همــه اهمیــت دارد و نقطه  بــه نظــر می آیــد چیزی 
ح در ایــن نمونه هاســت، وجود حیــاط میانی اســت. با  توجــه طــر
مرور ۳۰ اثر منتخب )معرفی شده توسط صاحب نظران(، مشاهده 
ح از میان ۳۰ اثر(5،  که درصد بیشــتری از خانه ها )۱8 طــر می شــود 
گــر بتوان ایــن مجموعه  ایــن حیــاط )یــا فضــای( میانــی را دارند و ا
کل معماران معاصر ایران در مسیر  مصادیق را نماینده تالش های 
گفت در این  کرد، شــاید بتوان  ایجــاد معمــاری ایرانی معاصر تلقی 
مصادیق، حیاط میانی، اصلی ترین نشــان ایرانی بودن است و به 
گذشــته و احراز  ح، اولیــن قــدم در راه رجــوع به  کارگیــری آن در طــر
هویت است. لیکن بهره گیری از الگوی حیاط مرکزی و سازماندهی 

تصویر 18- سازماندهی دوبلکس و مسطح و تفکیک عرصه ها. کید بر محور . تصویر 1۷- تأ

گذشته در آثاری از معماری مسکونی معاصر تهران نسبت امروز و 

کامرانیه ساختمان  ساختمان بهاران مجموعه هوشمند
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کلی  گرد عنصــری میانی، نیازمنــد توجه به چهــار جنبه  فضاهــا بــر 
اســت: نقش حیاط میانی در این خانه هــا، نقش فضاهای اطراف 
حیــاط، وجــود فضاهــای نیم بــاز در مجــاورت حیــاط، و باالخــره 

ارتباط حیاط میانی با فضای بیرون. 

3-4-1- نقش حیاط میانی 
کامرانیه و بهــاران«، در واقع این حیاط ورودی  در»ســاختمان 
که در جایگاه حیاط مرکزی نشسته است؛ حیاط ورودی ای  است 
گذر است و جایی برای  کرده است. حیاط، محل  که به درون نفوذ 
کردن ندارد. تنها هوا و نور فضاها و اندکی دید و منظر آنها را  بیتوته 
تأمیــن می کند. در»خانــه پیرایش«، حیاط میانی تنها نقش نورگیر 
فضاهای اطراف و بیشتر تأمین هوای تازه برای سرویس ها را دارد. 
در»مجموعــه هوشــمند« به نســبت ســایر مصادیــق، حیاط نقش 
که میان مســیر حرکت  مهم تــری دارد. تعــدد حیاط هــا و تفکیکــی 
و محــل مکــث ایجــاد شــده، عملکــرد حیاط را بــه عنوان نشــیمن 
و محلــی بــرای زندگــی تقویت می کنــد. وجود حیاط هــای متنوع و 
که حیــاط در این پــروژه فقط یک  خوش تناســب نشــان می دهــد 
لفظ نیست؛ بلکه حیاط مرکزی، رفتارهای مختلف آن و صورت ها 

گون آن موضوع اصلی است. گونا و جلوه های 
چنانکه پیداست در میان این نمونه ها، »مجموعه هوشمند« 
کلی در ســایر مصادیق )بجز خانه پیرایش(  اســتثناء اســت و اتفاق 
کــه حیاط میانــی بیش از آنکه محل ســکون باشــد، به  ایــن اســت 
کــه دسترســی بــه واحدهــا را تأمین  فضایــی حرکتــی تبدیل شــده 
می کنــد و حیــاط تقســیم اســت. حال آنکه حیــاط در خانــه ایرانی 
گرفتن؛  سنتی، هم فضای حرکت است و هم فضای نشستن و آرام 
وجــود آب و ســبزه در حیــاط، بــه آن حیــات و زندگــی می بخشــد و 
کــه در هــر چهار  زندگــی در حیــاط جریــان دارد. جالــب اینجاســت 
نمونه، بســتر حیاط با آب و ســبزه به صورت باغچه و یا یک حوض 
کوچک آراســته شــده است؛ اما فضای ایجاد شــده از حال و هوای 
حیاط در خانه های ایرانِی سنتی فاصله بسیار دارد. به این ترتیب 
گرچــه در ایــن حیاط هــا فضای زندگی و ســکون ایجاد نشــده، اما  ا

میل به ایجاد شکل و ظاهر حیاط مرکزی مشهود است. 

3-4-۲-نقش فضاهای اطراف حیاط
که  با بررســی نقش فضاهای ناظر به حیاط، مشــخص می شود 
حیــاط در ایــن خانه هــا بیــش از هرچیز عملکــرد تأمین نــور فضاها 
گاهی نیز وســیله تهویه می شــود و  را دارد تــا تأمیــن دیــد و منظــر و 
بــه فضاهــای خادمی چــون ســرویس های بهداشــتی و آشــپزخانه 
خدمــت می کند. در ایــن نمونه ها، اغلب زندگی وابســته به حیاط 
گاهــی فضاهای اصلی  خ نمی دهد. حتی  نیســت و در لبــه حیاط ر
خانــه )چــون نشــیمن و اتاق هــای خــواب( از حیــاط رویگرداننــد 
کنــار حیــاط، بــا آنچه  )تصویــر۱۹(. ایــن شــیوه نشســتن فضاهــا در 
در معمــاری ســنتی دیده می شــود متفاوت اســت؛ چــه، حیاط در 
بنای ســنتی شــریف ترین جای خانه اســت و بدین سبب هر آنچه 
به حیاط نزدیک تر باشد، از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است 
کم اهمیت تر شــده  که از حیاط دور می شــود، فضاها  و بــه میزانــی 

و بیشتر نقش عملکردی و خدماتی می یابد )همان، ۲۳،۱۳۹۰(.

3-4-3- غیاب فضای نیم باز در مجاورت حیاط
کنــار  کــه در اغلــب مــوارد در   در خانــه ایرانــی ســنتی، عنصــری 
حیاط می نشــیند، ایوان، رواق و مانند آن است. ایوان در بهترین 
جای حیاط می نشیند و به آن نظر می کند. عمق و موقعیت آن به 
که فضایی امن جهت نشســتن و مانــدن، به دور از  گونــه ای اســت 
رفــت و آمد، به اهل خانه هدیه می شــود. اما نقش و وجود فضای 
کم رنگ شــده اســت. بــه این صورت  نیم بــاز در بناهــای مــورد نظر 
کــه در »مجموعــه هوشــمند«، فضای نیم بــاز مهم و قابــل توجهی 
کامرانیه«،  نداریم و بیشــتر ســخن از حیاط  هاست. در »ســاختمان 
کنــار حیــاط نشســته اند، امــا فضــای  بــا اینکــه فضاهــای نیم بــاز 
زندگــی نیســتند. این فضاها اغلــب پیش ورودی واحدها را شــکل 
کوچک آشپزخانه ها  داده اند. در »ســاختمان بهاران«، تراس های 
جنبــه خدماتــی دارند و چــون در مجاورت حیاط میانی نیســتند، 
نمی توان برای آن، شــأن »ایوان« را قائل شــد. در »خانه پیرایش« 
نیز تراس آشپزخانه عملکرد خدماتی دارد و به معبر شمالی )بیرون 
که رو بــه حیاط  خانــه( نــگاه می کنــد. در این بیــن، تــراس جنوبی 
که برای نشستن و ماندن  جنوبی دارد، فضای نیم باز بزرگی اســت 

تصویر19- نقش فضاهای اطراف حیاط.

 

                           
 ساختمان کامرانیه ساختمان بهاران خانه پیرایش 



۱۰۱

مناسب است اما آن هم ارتباطی با حیاط میانی ندارد )تصویر۲۰(. 
بــا این اوصاف، فضای نیم باز در این خانه ها بیش از هر چیز محل 
عبــور اســت نه فضای مانــدن. همچنین در طراحی آنهــا به قاعده 
»هم نشینی با حیاط میانی« توجه چندانی نشده است.                                                    

3-4-4- ارتباط حیاط میانی با فضای بیرون
از حیاط میانی به عنوان قلب خانه در معماری سنتی یاد شد؛ 
کــه ســبب شــده خانــه درون و بیرون داشــته باشــد. در این  قلبــی 
گونه ای  معماری، ورودی به عنوان واســط میان بیرون و درون به 
کند و از  ح می شــود تا از یک ســو تمایز میان دو بخــش را حفظ  طــر
که  ســوی دیگــر آن دو را بــه یکدیگــر پیوند دهــد. از همین روســت 
در انــدام ورودی هــا، عالوه بر هشــتی، اجزای متنــوع دیگری چون 
ح ورودی  جلوخان، ســردر و منار ظاهر می شــود. همچنیــن در طر
هیئت نما بسیار اهمیت دارد )نوایی و حاجی قاسمی،۲۶،۱۳۹۰(. 
کــه در نمونه هــای مــورد نظــر، معمــاران در  مشــاهده می شــود 

ح ورودی دو نوع رویکرد دارند: طر
گذشــته توجه   ۱. ورودی تنهــا از نظــر ظاهــر و پرداخــت نما، به 

کامرانیه. کرده است؛ همانند خانه پیرایش و ساختمان 
 ۲. ورودی از نظــر عملکــرد و سلســله مراتــب ورود عناصری را از 
گرفتــه اســت؛ مانند مجموعه هوشــمند و تا  گذشــته وام  معمــاری 

حدودی ساختمان بهاران. 
نمــای شــمالی،  در »مجموعــه هوشــمند«، محــل ورودی در 
که راه به درون می برد. اما  مشــخص نیســت و تنها شــکافی اســت 
سلســه مراتبی برای ورود تعریف شــده است: پیش فضای ورودی 
کــه مخاطب را بــرای ورود به فضــای حیاط آماده  و داالنــی تاریــک 
ســایر  هماننــد  ورودی  بــا  نیــز  بهــاران«  »ســاختمان  در  می کنــد. 
بخش های جداره جنوبی برخورد شده و تالشی جهت تمایز آن در 
که از مدخل ورودی تا رسیدن  نما نشده است. اما سلسله مراتبی 
بــه حیــاط میانــی ایجــاد شــده، تا حــدی یــادآور الگــوی ورودی در 

خانه های سنتی است )تصویر ۲۱(.

کامرانیــه«، توســط عناصــری مانند ســایه بان،  در »ســاختمان 
کید شــده  قاب قوس دار و ایجاد قرینگی در نما، بر محل ورودی تأ
اســت )تصویــر ۲۲(، اما سلســله مراتب چندانی جهــت ورود ایجاد 
نشد ه اســت. در ایــن بیــن در »خانــه پیرایــش«، با داشــتن ســردر، 
عقــب نشســتگی و پیرنشــین، به نســبت ســایر نمونه هــا، به نمای 
ورودی توجه بیشتری شده و نمای شمالی به واسطه این ورودی 
گــذر از درگاه ورودی دیگر از  ســیمایی ســنتی یافتــه اســت - امــا بــا 
سلســله مراتــب ورودی خانــه ایرانــی خبــری نیســت و مخاطــب 

گرد پله پای می گذارد )تصویر ۲۳(. بی مقدمه به پا

تصویر ۲0- فضاهای نیم باز .

تصویر ۲1- سلسله مراتب ورود.

گذشته در آثاری از معماری مسکونی معاصر تهران نسبت امروز و 

مجموعه هوشمندساختمان بهاران
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پــس از نقد و بررســی آثــار و شناســایی رویکردهــای طراحان در 
ح«،  ح نماها«، »هندســه و همنشــینی اجزای طر چهار بخش »طر
»ســازمان فضــای داخلــی« و »حیــاط میانــی«، نتایجــی حاصــل 

کرد: ح زیر عرضه  که می توان آنها را به شر می شود 
* بــا بررســی آثــار و مشــاهده رویکردهــای اتخــاذ شــده از جانب 
که این معماران در قالب معماری امروز  طراحان مشخص می شود 
که  کردهانــد اما ترفندهایــی دارند  و بــا اصــول و قواعــد آن طراحی 
کنیم  گذشته را در آنها احساس  کیفیتی از معماری  سبب می شود 
گذشته را در آنها ببینیم. و در نتیجه درجهای از پیوند با معماری 
گاه به دوره مدرن تعلق  * آنچــه در این مصادیق اتفاق افتاده، 
گاهی نیز  گاهــی متعلــق بــه معمــاری ســنتی ایرانــی اســت و  دارد، 

نتیجه

که در مســیر  بــه معمــاری تاریخــی اروپا نظــر می کنــد )مانند اتفاقی 
خ داده است(. ورودی ساختمان بهاران ر

* در ایــن مصادیق، تصرف در الگوهای ســنتی برای همخوانی 
با شــیوه زندگی معاصر بسیار دیده می شود )برای مثال استفاده از 
ح دوبلکس برای تفکیک فضای اختصاصی و غیراختصاصی(.  طر
کلــی و  * رویکردهــا و ترفندهــای طراحــان، طیفــی از نگاه هــای 
جزئــی، ظاهری و عمیق را در بر می گیــرد. این رویکردها را می توان 

کرد )جدول ۳(: کلی تقسیم  به دو دسته 
ح: انتخاب های  کلی طــر ۱. رویکردهــای ناظــر بــه ســازماندهی 
ح حیاط مرکزی، تفاوت نمای  ح مانند طر کلی طر طراح در مراتب 

بیرون و درون، نظم هندسی و ... .

بنابــر آنچــه آمد، در اغلــب نمونه ها، ورودی- چــه از نظر نمود 
بیرونــی و چــه از لحــاظ سلســله مراتــب ورود- در شــأن فضــای 
که  داخلــی و اتفاقــات و ماجــرای درونــی نیســت؛ بــه این صــورت 
یا مکان ورودی چندان مشــخص نیســت و یــا ورود بدون تمهید 

در  ترتیــب معمــاران معاصــر  بدیــن  اســت.  روی داده  مقدمــات 
تقــرب بــه موضــوع ورودی، یــا از ظاهر ورودی هــا بهــره برده اند و 
یــا به سلســله مراتــب ورود توجــه داشــته اند و در نتیجه صورت و 

مضمون را با هم نخواســته اند.

کامرانیه.     تصویر ۲۲- نمای ورودی در ساختمان 

تصویر ۲3- نمای ورودی در خانه پیرایش.
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۲. رویکردهای ناظر به ظاهر و وجوه تفصیلی طرح: انتخاب های 
طــراح در مراتــب جزئی طرح و عمدتًا در ظاهر بنا، مانند اســتفاده از 

آجر و تزییات آن، حضور عناصری چون قوس و قاب های آجری.
مشخص شد که طرح حیاط مرکزی، عمده ترین رویکرد طراحان 
در این مصادیق است. اما باید توجه داشت که برای داشتن حیاطی 
که فضای زندگی و حال و هوای خانه های قدیمی را احیا کند، وجود 
کافی، فراهم آوردن ارتباط  فضای باز میانی شرط الزم است و شرط 
با آن و داشتن فضاهای بسته و نیم باز اطراف آن است- فضاهایی 
کنند-. بنابراین  که با حیاط در ارتباط نزدیک باشــند و از آن تغذیه 
در ســاختمان بهــاران و خانــه پیرایــش و تــا حــدودی ســاختمان 
کرده اند  کامرانیــه، هر چند حیاط ها فضای زیبــا و دل انگیزی ایجاد 
گرفــت، اما به واقع نمی توان  کاماًل نادیده  و نمی تــوان وجودشــان را 
کرد.  واژه حیــاط میانی به معنای ســنتی و اصیلــش را به آنها اطالق 

از آنچه در بخش تحلیل حیاط میانی در این مصادیق گفته شد 
که در اغلب نمونه های بررســی شــده، رجوع  چنین به نظر می آید 
به حیاط میانی بیشــتر رجوع شــکلی و ظاهری است تا محتوایی. 
که اهمیت دارد و نه محتوا و زندگی  تنها شکل حیاط میانی است 
درون آن؛ از ایــن رو بــه جــای آنکه به الگوی معمــاری ایرانی رجوع 
کتفا شده  اســت. این آثار به معماری  شــود، به ظاهری از اشــکال ا
گذشــته به مثابــه آثار تاریخی نــگاه می کنند و در آنهــا، بهره گیری از 
گرفتن از شکل این مصادیق  گذشته به معنای وام  الگوها و عناصر 
که:  تاریخی معماری اســت. بدین ترتیب جای این پرســش اســت 
گرفتن از آن، چه اقتضا می کند – فهم معنا  گذشته و الهام  نگاه به 
گذشــته و یا بهره گیــری از صورت و ظاهر آن؟ و آیا  و باطــن معماری 
باطن این معماری از هویت آن جداست یا آنکه اینگونه تفکیک ها 

اعتباری اند و نه حقیقی؟
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جدول 3- دسته بندی رویکردها.

گذشته در آثاری از معماری مسکونی معاصر تهران نسبت امروز و 
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