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چكيده
با توجه به اینكه پایداری یك روش طراحي است و كیفیت گرایي ،توجه به محیط و آینده اساس آن است مي توان با مطالعه
در آثار پیشینیان دریافت كه فضاهای طراحي شده در معماری سنتي ایران در راستای این روش بوده و پایدار محسوب مي شود
زیرا واجد كلیه شاخصه های پایداری از جمله  :سازگاری با محیط ،تأثیرپذیری از شرایط فرهنگي و اقلیمي ،پاسخ درست به
نیازهای عملكردی بوده است.
معماری سنتي ایران با ویژگي های منحصر به فردی همچون تأمین سرپناه و مأمن در طول سفر ،معماران را به ساخت مهمترین
بنای وابسته به راه و كاروانیان یعني كاروانسرا سوق داده ،این بنا ضمن توجه به مسائل زیباشناختي و اقلیمي ،پاسخگوی نیازهای
رفاهي و امنیتي مسافران نیز مي باشند .فنون بكار رفته در این معماری ،بسیاری از مفاهیم نوین در عرصه معماری پایدار را در
خود دارد؛ زیبایي ،آسایش ،پایداری ،كیفیات زیست محیطي و ابتكارات مربوط به استفاده بهینه از انرژی در معماری سنتي
حاكي از آگاهي است .این پژوهش با مروری بر منشأ مفهومي پایداری و مطرح كردن اصول معماری پایدار به بررسي معماری
كاروانسراها (قاجار) از لحاظ عناصر كالبدی و اقلیمي با این اصول مي پردازد .گردآوری اطالعات به صورت كتابخانه ای و
میداني مي باشد.
واژگان كلیدی  :معماری پایدار ،كاروانسرا ،مصالح بومي ،اقلیم گرم و خشك.
مقدمه
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يك محيط پايدار ،محيطي است كه وجودش را مديون مصرف منابع طبيعي به طور معقول و وجود نظم در پيرامونش مي
داند .اگر يك محيط به صورت كالبدي وجود دارد ،مي بايست پايدار باشد ( )1و شهرسازي پايدار بايد توجه زيادي به ساخت
محيط مصنوع ،با در نظر گرفتن حفظ منابع طبيعي و استمرار آن براي آيندگان داشته باشد و محور مشترك تمامي تعاريف
آينده مي باشد ) 1( .محيطي كه در آن معماري سنتي ايران شكل گرفته است به دليل شيوه هاي گوناگون استفاده از انرژي
هاي پايدار و تجديد پذير مانند انرژي خورشيد ،انرژي باد و  ...محيطي پايدار مي باشد كه بهره برداري از حركت هوا و ايجاد
نسيم عمده ترين نوع آن بوده است .نوع مصالح و فنون ساختمان رايج در گذشته آنچه كه اغلب در رابطه با پايداري بنا و
عناصر باربر اصلي آن (ديوار ،سقف) به كار مي رفته است به دليل دارا بودن حجم و وزن زياد به طور طبيعي در مقايسه با
مصالح و مواد سبك وزن و كم حجم كنوني داراي ظرفيت باالي نگهداري و ذخيره انرژي و استعداد متعادل سازي حركت در
فضاهاي مصنوع بوده است (خصوصاً در اقليم گرم و خشك) .در طراحي بناهاي بومي ،سعي شده است تا ساخت،كمترين
تأثير منفي را بر محيط زيست داشته باشد .هدف از اين پژوهش ،بررسي تطبيقي معماري كاروانسراهاي برون شهري با
اصول معماري پايدار و نيز پاسخگويي به اين سؤال است كه آيا معماري كاروانسراها در راستاي معماري پايدار بوده و با تأكيد
بر شرايط اقليمي شكل گرفته است ؟ به منظور انجام اين تحقيق از روش تحليلي استفاده شده است و جمع آوري اطالعات
به روش كتابخانه اي و اسنادي انجام شده است.

بیان مسئله

چگونگي برخورد با طبيعت و معماري در آن ،واكنشي است كه هر انسان در نقاط مختلف كره زمين داشته و خواهد
داشت و معماري با ارزش باقي مانده از دوران گذشته نشان دهنده فائق آمدن او به صورت كامل يا ناقص بر عواملي همچون
مسائل اقليمي ،آب و هوا و  ...مي باشد )1( .در بحث توسعه پايدار و به طبع آن معماري پايدار اينكه هر ساختمان بايد با بستر
و محيط طبيعي پيرامون خود تعامل داشته باشد به امري بديهي مبدل شده است و قسمت مورد توجه اين امر چگونگي
برقراري تعامل و نوع تدابير در نظر گرفته شده است)2( .
از جمله يادگار پرارزش معماري ايران كاروانسراهاس كه از روزگار كهن به دليل گوناگوني چون جريان اقتصادي ،نظامي،
جغرافيايي و مذهبي بنياد گرديده و در ادوار مختلف به تدريج توسعه يافته است .وجود فضاها و عناصري چون آب انبار،
ب ادگير ،اصطبل و  ...جهت هماهنگي با فصول سرد و گرم سال و همينطور ظرفيت حرارتي خاك (بهره گيري از استعدادهاي
محيطي براي آسايش مصرف كنندگان) از ويژگي هاي قابل توجه كاروانسراهاي ايران است .از نظر پايداري معماري گذشته
اين ديار چه به واسطه نوع نگرش به انسان و محيط و چه از بابت راهكارها ،زمينه ارزشمندي براي كاوش مي باشد .مبناي
معماري ايران از طبيعت و نيروهاي آن اخذ شده (نور ،آب ،باد و خاك) و قوياً متن گرا ،زمين مدار و جزء الينفك زمين
است)3(.

تعاریف و مفاهیم
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پایداری از نظر لغوی

در لغت نامه دهخدا پايداري به معناي بادوام و ماندني است .در فرهنگ معين اين واژه به معناي پايدار بودن و مقاومت از
مصدر پايش به معناي پايداري كردن و استقامت نشان دادن است .فعل  Sustainاز ريشه التين  Sustinereو از دو جزء
 Susبه معناي (از پايين به باال) و  Tinereبه معناي نگه داشتن ،حفظ كردن) تشكيل شده است و از سال  1221در زبان
انگليسي به كار گرفته شده است)2( .

مفهوم توسعه پایدار

مفهوم توسعه پايدار به معني راه حل هائي در مقابل الگوهاي سنتي كالبدي ،اجتماعي و اقتصادي توسعه مي باشد كه
بتواند از بروز مسائلي همچون نابودي منابع طبيعي ،تخريب اكوسيستم ها ،آلودگي ،افزايش بي رويه جمعيت ،رواج بي عدالتي
و پايين آمدن كيفيت زندگي انسان ها جلوگيري كند)4( .
تعاریف توسعه پایدار

الف) تعريف كميسيون براند تلند ) (Brundtlandدر سال  1291م :
توسعه اي كه نيازهاي نسل حاضر را ،بدون به مخاطره انداختن توانايي نسل هاي آينده براي رفع نيازهاي خود ،برآورده مي
كند.
ب) تعريف اتحاديه حفاظت جهاني در سال  1221م :
ارتقاي كيفيت زندگي انساني در عين توجه به ظرفيت اكوسيستم هاي حمايت كننده كه در آن ها زندگي مي كنيم)1( .

تعریف پایداری

اولين كتابي كه به صورت خاص موضوع پايداري را مورد بحث قرار داد ،كتاب جامعه پايدار ،اخالق و رشد اقتصادي بود
كه در سال  1211توسط رابرت ال استيواز مذهب شناس مسيحي منتشر شد .در دهه  91با انتشار اثر با نفوذ استراتژي جهاني
حفاظت توسعه اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت و گزارش شوراي كيفيت محيط زيست جهان در سال  )1291( 2111و
مهمتر از همه گزارش كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه در سال  1291كه به رياست نخست وزير نروژ گروهارلم براند
تلند تشكيل شد ،دامنه ادبيات مربوط به موضوع گسترده شد )5( .اصطالح پايداري ) (sustainableبراي نخستين بار در
سال  1291توسط كميته جهاني گسترش محيط زيست تحت عنوان (رويارويي با نيازهاي عصر حاضر بدون به مخاطره
انداختن نيازهاي منابع نسل آينده براي مقابله با نيازهايشان) مطرح گرديد)1( .

توسعه پایدار و معماری
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كاربرد مفاهيم پايداري در معماري مبحثي تازه را به نام معماري پايدار يا معماري اكولوژيكي يا معماري سبز و يا معماري
زيست محيطي بار كرده است كه همگي اينها داراي مفاهيم يكساني بوده و بر معماري سازگار با محيط زيست داللت دارند.
()1
تعریف معماری پایدار

خلق محيط انسان ساخت بر مبناي اصول بوم سازگاري و بازدهي منابع .اين اصول عبارتند از  :به حداقل رساندن مصرف
منابع تجديد ناپذير ،ارتقاء و بهبود شرايط محيط طبيعي و حداقل آسيب هاي بوم شناختي بر محيط (چارلز كي برت)1224 ،
بر اساس طرح  ،OECDبناهاي پايدار بناهايي تلقي مي شود كه كمترين تأثيرات مخرب را بر محيط هاي ساخته شده
(مصنوع) و طبيعي مجاور خود و نيز ناحيه اطرافشان و همچنين زمينه كلي خود داشته باشند .ساختمان هاي پايدار به تمام
چرخه حيات ساختمان ،محيط با كيفيت ،كاركرد مطلوب و آينده توجه
مي كند)2( .
نتيجه تعاريف
ارتقاي كيفيت زندگي و سالمت انسان ها تأمين نيازهاي انسان ها
حفظ سيستم هاي اكولوژيكي شكل ([1] )1

مباني نظري
طراحي اقلیمي

در تمام طول تاريخ معماري و ساختمان سازي ،طراحان همواره در صدد پاسخ گويي به شرايط آب و هوايي بوده اند .از
نظر معماران سنتي هم طراحي اقليمي داراي بيان دقيق و استادانه اي بوده است؛ خواه در ساختمان هاي واقع در شهرهاي
كوهستاني كه در مقابل باد محافظت شده و رو به جنوب مي باشند و خواه در پالن خانه هاي حياط مركزي سنتي كه جهت
حفظ سرماي شب در اقليم گرم و خشك طراحي شده اند .طراحي اقليمي كه «زيست اقليمي ساختمان» نيز ناميده مي شود
روشي است براي كاهش همه جانبه انرژي يك ساختمان ،طراحي ساختمان اولين خط دفاعي در مقابل عوامل اقليمي خارجي
بنا است جدول (.[9] .)1

جدول  -1اصول معماري پايدار
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بنا بايد به گونه اي ساخته شود كه نياز ساختمان به سوختهاي فسيلي را

اصل اول

حفظ انرژي

اصل دوم

هماهنگي با اقليم

اصل سوم

كاهش استفاده از منابع جديد
مصالح

اصل

برآوردن نيازهاي ساكنان

به حداقل برساند.

چهارم

بنا بايد به گونه اي طراحي شود كه با اقليم و منابع موجود در محل احداث هماهنگي
داشته و كار كند.
بنا بايد به گونه اي طراحي شود كه ميزان استفاده از منابع جديد را تا حد ممكن كاهش
داده و در پايان عمر مفيد خود براي ساختن بناهاي جديد ،خود را به عنوان منبع جديد به
كار روند.
در معماري پايدار برآورده شدن نيازهاي روحي و جسمي ساكنان از اهميت خاصي
برخوردار است.

اصل پنجم

هماهنگي با سايت

بنا بايد با ماليمت در زمين سايت خود قرار گيرد و با محيط اطراف سنخيت داشته باشد.

اصل

كل گرايي

تمام اصول معماري پايدار در يك پروسه كامل كه منجر به ساخته شدن محيط زيست
سالم مي شود تجسم يابد( .جنكز)1221 ،

ششم

معماری مناطق گرم و خشک (نیمه بیاباني)

در بررسي تركيب معماري و بافت شهرها و روستاهاي نواحي گرم و خشك به اين مورد مهم پي مي بريم كه عامل آب
و هوا در شكل منمطقي دادن به بافت شهرها و تركيب معماري اين نواحي نقش عمده اي داشته است .جدول ( )2مشكالت
عمده اي كه مردم نواحي گرم و خشك را به چاره جويي وا داشته ،چنين بوده  :آفتاب سوزان و گرماي زياد ،درجه حرارت
خشك در نتيجه ي كمي بارندگي و كم آبي ،و وجود طوفان هاي پر گرد و خاك و گرم و احياناً شني[2] .

جدول ( : )2ويژگي هاي كالبدي بنا در اقليم گرم و خشك

كليات فرم بنا در
اقليم گرم و خشك

 كليه بناها به صورت كامالً درون گرا و محصور -كليه بناها داراي حياط مركزي (به جز حمام)

ديوارها نسبتاً قطور
طاق ها غالباً قوسي و گنبدي
ارتفاع اتاق ها نسبتاً زياد

كاروانسراهای ایران
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نام كاروانسرا تركيبي است از كاروان (كاربان) به معني عده اي مسافر است كه گروهي سفر مي كنند و سراي ،به معني
خانه و مكان .كاروانسرا ساختماني است كه كاروان را در خود جاي مي دهد و از بزرگترين نوع ساختمان هاي اسالمي
محسوب مي شود .الزم به ذكر است شيوه معماري ،محل و منطقه ،مصالح ساختماني و موقعيت جغرافيايي نقش موثري در
ايجاد اينگونه بناها داشته است .معماري كاروانسراها از روزگار كهن تا به امروز دگرگوني بسياري نيافته است .اين ابنيه
پراكنده ،در رفع خستگي مسافران و همچنين در برابر ناسازگاري و قهر نابهنگام طبيعت – طوفان مهيب شن ،گرماي سوزان
اقليمي صحاري و كويرهاي گسترده ي ايران ،آسايشگاه خوبي به شمار مي آمدند [11] .رباط هاي بزرگ و جامع را كاروانسرا
مي گويند چه در شهر و چه بيرون از آن باشند[12] .

معماری دوره قاجار

سبك معماري قرن  13و  14است .اين دوره را دوره گرايش به سبك معماري غربي ميدانند .اين گرايش البته در دوره
صفوي ،زنديه و افشاريه آغاز شده بود .اما در اين دوره شدت بيشتري يافت .با اين حال بناهاي معماري زيادي هم در اين
دوره بنا شد كه از آن جمله ميتوانيم به كاخ گلستان ،مدرسه آقابزرگ ،مسجد و مدرسهٔ سپهساالر ،تكيه دولت ،دارالفنون،
بازار تهران ،نگارستان ،قصر فيروزه ،قصر دوشان تپه و مسجد سلطاني اشاره كرد .از ديگر آثار اين دوره ميتوان به خانه
طباطبايي و خانه بروجردي ساخته علي مريم كاشاني اشاره كرد .جدول ([13] )1

تزئينات

معماري كالن

جدول ( ) 3ويژگي هاي كالن معماري در دوره قاجار

استفاده از پنجره هاي عمودي مشبك استفاده از رنگ قرمز يا
ارغواني در كاشي هاي خشتي هفت رنگ

تغييرات در پوشش ها و جاي گذاري پايه ها و ديوارها
گنبد سازي از لحاظ ساخت و ساز تغيير چنداني ندارد
كشيده تر شدن ساقه ي گنبد و استفاده از نور بيشتر جهت
عظمت بخشيدن به بنا
ساده تر ،ظريف تر و باريك تر شدن گلدسته هاي مساجد

كاشي كاري هفت رنگ
استفاده از كاشي هاي منقوش (نقوش اسليمي و هندسي)
استفاده از رنگ ها در پوشش ها و آمودهاي بنا ،تسلط رنگ آبي
استفاده از نقش هاي روايتي بر ديوار كاخ هاي صفوي
(نگارگري)
استفاده از آئينه كاري به عنوان تزئين جديد و مجلل

نورپردازي با توجه به جهت تابش آفتاب و رعايت سنت دورن
گرايي (نورپردازي چشمگير مسجد شيخ لطف ا)...
استفده از گچ تراش با گچ معرق (مسجد ميدان ساوه)
رواج آجر تيشه دار و آب ساب با جلوه ي بيشتر و دوام كمتر
قواره بري (برش پوب به صورت منحني)

ايجاد ايوان هاي عظيم و مرفع در وروديها
مركزيت بنا با ستون و سرستون ها تبديل سه دري ها به دو
دري سقف شيرواني

ویژگي های محیطي  ،جغرافیایي  ،اقلیمي نیشابور
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شهرستان نيشابور يكي از شهرستان هاي بخش مركزي استان خراسان رضوي است كه بين  59درجه و  12دقيقه تا 52
درجه و  31دقيقه طول جغرافيايي و  35درجه و  41دقيقه تا  31درجه و  32دقيقه عرض جغرافيايي در حاشيه شرقي كوير
مركزي ايران واقع شده اس ت  .بخش اعظم اين شهرستان در دشت نسبتاً وسيعي قرار گرفته كه از شمال ( بوسيله ارتفاعات
بينالود ) به شهرستان هاي چناران و قوچان  ،از شرق به شهرستان مشهد  ،از جنوب به شهرستان هاي تربت حيدريه و
كاشمر و از غرب به شهرستان سبزوار و از شمال غربي به شهر ستان فاروج در استان خراسان شمالي محدود است .
معرفي نمونه ي مورد مطالعه
كاروانسراي شورياب (جاده ي نيشابور – كيلومتر )04

كاروانسراي
شورياب

شكل ( : )1موقعیت كاروانسرا

كتيبه هاي تاريخ دار بنا  :بر سردر كاروانسرا ،كتيبه اي از دوره ي محمد شاه قاجار ،مورخ  ،1251ديده مي شود.
نكاتي درباره ي معماري بنا :
در داخل روستاي شورياب در جنوبي ترين قسمت دهستان طاغنكوه جنوبي و بخش طاغنكوه از توابع شهرستان فيروزه(
تحت جلگه) واقع شده است.
اين كاروانسراي زيبا و بزرگ در دوره قاجاريه احداث شده و جزو كامل ترين كاروانسراهاي اين دوره محسوب ميگردد.
مالكيت اين بنا وقفي است ،به شمارهي  5211در تاريخ  1391/15/19در فهرست آثار ملي ايران ثبت گرديده است .بناي
كاروانسراي شورياب ،با داشتن جلوههاي معماري نادر و همچنين عناصري چون ايوانچهها ،ايوانها ،حجرهها ،شاهنشين،
طاقنماها و  ...داراي اهميت و بار فرهنگي ويژهاي است.
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نتیجه گیری

با بررسي معماري كاروانسراهاي اقيم گرم و خشك مي تواند به انطباق آن با اصول معماري پايدار پي برد ،كه نتايج
حاصل از اين بررسي در ذيل بيان مي شود :
اصل اول معماري پايدار  :حفظ انرژي
كالبد بسيار ضخيم با مصالح بنايي (خشت ،آجر و سنگ) به عنوان خازن حرارتي جهت تعديل دماي ساختمان ،قرارگيري
اصطبل در پشت اتاق مسافران از نظر حرارتي.
اصل دوم  :هماهنگي با اقليم
درونگرايي و يكپارچگي پوسته خارجي بنا جهت محافظت در برابر شرايط نامساعد اقليمي ،وجود حوض و درخت در حياط
جهت خنك نمودن فضاي داخل حياط ،استفاده از بادگير جهت تهويه هوا و خنك نمودن فضاي داخلي در برخي
كاروانسراهاي حاشيه كوير ،بلند بودن كف اتاق مسافران جهت محافظت از عوامل جوي و در نظر گرفتن ايوانچه هايي در
جلو اتاق ها به منظور تأمين سايه.
اصل سوم  :كاهش استفاده از منابع جديد مصالح
استفاده از مصالح بوم آورد براي ساخت بنا مانند  :آجر ،خشت و سنگ و نيز استفاده از كاهگل به عنوان عايق جهت
جلوگيري از انرژي گرمايش درون فضاها در زمستان.
اصل چهارم  :برآوردن نيازهاي ساكنان
طراحي فضاهايي مانند آب انبار ،باره بند ،آبريزگاه ،حمام ،بازارچه و  ...جهت برآوردن نيازهاي كاروانيان و نيز تعبيه بخاري در
اتاق ها براي گرمايش و پخت و پز.
اصل پنجم  :هماهنگي با سايت
اكثر كاروانسراها در دشت ها و زمين هاي مسطح و در كنار راه هاي اصلي و كاريزها بنا شده اند.
اصل ششم  :كل گرايي
كاروانسراهاي دشت فالت منطبق با اصول معماري پايدار بوده و داراي ويژگي هايي از جمله استفاده از مصالح بومي سازگار
با اقليم ،ضخيم بودن كالبد بنا جهت تعديل دماي ساختمان ،استفاده از پوشش گنبد و طاق و عناصر اقليمي منحصر به فردي
چون آب انبار ،هماهنگي اين موارد با نياز مسافران منجر به يك معماري پايدار شده است.
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