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طراحی درشهرهزاره های تاریخی]نائین[

رضا مفاخر/ کارشناس ارشد معماری 

ناصر مشهدی زاده / کارشناس ارشد شهرسازی 

   شهر نائين به شهر هزاره های تاريخی شهره است و البّته اين شهرت بی پايه 
ای نيست. نائين ديروز ، زنده و پابرجا ، پر از هياهو و فعالّيت و كار و تالش و 
زندگی و تجارت ، بخش مهّمی از تمّدن اين سرزمين را به دوش می كشيد. 
امروز به رغم صدمات بسياری كه آگاهانه يا ناآگاهانه بر پيکرۀ شهر تاريخی 
نائين وارد آمده است ؛  می توان نشانه های بسياری از شهر ديروز را ديد و 

غرق در شگفتی و غرور شد.

طراحی در شهر نائين افتخاری بس بزرگ و مسئولّيتی بسيار سنگين بود. اما 
همواره واهمۀ وارد شدن به بافت به مشکالت بافت افزوده است. به ناچار بايد 
به راه حّل سومی انديشيد كه نه بافت تاريخی و بناهای ارزشمند آن را در غل 
باب  بنگرد كه  به آن  ارزش  نه بسان خرابه های بی  و زنجير گرفتار سازد و 
طبع سوداگران و بساز و بفروشان است. بافت با ارزش فرهنگی و تاريخی نائين 
بسان همه بافتهای با ارزش فرهنگی و تاريخی كشور از بوشهر و دزفول گرفته 
تا كرمان و يزد ، از كاشان و اصفهان تا اردبيل و تبريز و از سمنان و دامغان تا 

همدان و سنندج ، نماد هوّيت و فرهنگ سرزمين ايران است.
پيش از هر اقدامی و بيش از هر ضرورتی بايد ويژگی های اين نمادهای هوّيت 
فرهنگ ايران زمين را شناخت ، سپس پا به شهر هزاره های تاريخی گذاشت 
؛ آن را حس كرد ، صدايش را شنيد ، غرق در ارزش هايش شد ، قلم به دست 

گرفت و با شهامت خط كشيد و البّته تنها ديکتۀ نانوشته بی اشتباه است.
ارزش  با  های  بافت  های  ويژگی  به  است  نگاهی  آيد  می  زير  در  كه  آنچه 
فرهنگی و تاريخی شهرهای كشور كه نائين يکی از مهم ترين آنهاست و سپس 
تنها به معرفی اجمالی و تصويری مجموعۀ مسکونی زّرين نائين بسنده شده 
كه به صورت مجموعه ای استيجاری طراحی شده و داوری به خوانندۀگرامی 

واگذار شده است.

بافتهای با ارزش فرهنگی و تاریخی ، نماد هویّت و فرهنگ ایران زمین 
در كشور پهناور ايران ، در بستر زمان و در پهنۀ مکان ، مردمانی بوده اند كه خوب 
می انديشيدند ، خوب می ساختند و خوب می زيستند و آنگاه كه چشم از جهان 

فرو بسته و رخت بربسته اند ، ميراثی ماندگار از خويش به يادگار گذاشته اند. 
هنوز مکانهای بکر بسياری وجود دارد كه پر از رمز و رازند ؛ رازهای ناشناخته 
و اسرار ناگشوده و سخنان ناگفته و مردمان عاشقی كه نگاهبان اين ميراث با 
به  مردمان  ناپايدار  و حافظۀ  زمان  روزمّرگی و گذشت  افسوس كه  اند.  ارزش 
تدريج اين ميراث را به فراموشی سپرده و به فرسودگی برده و يا به خاک و به 

تاريخ سپرده است.
 آنچه كه امروز تبلور كالبدی آن هوش از دل و عقل از سر می برد ، عينّيت 
ذهنّيات وتجلّی دل مشغولی های بشر سخت كوش وكنجکاو و تالشگری بوده 
كه در پی پاسخگويی به نيازها و كشف و شهود بوده است. هنوز شواهد بسياری 
از هويت و فرهنگ اين مرز وبوم وجود دارد و هنوز هستند بازماندگان پاسداری 
كهن اين مرز و بوم كه بی تکلّف در پی حفظ ميراث با ارزش گذشتگان برآمده 

و بر می آيند. 
اين  فرهنگ  و  نماد هوّيت  عنوان  به  تاريخی  و  فرهنگی  ارزش  با  بافت های 
سرزمين نياز به حمايت و توّجه جّدی و عميق دارند. بخش های مهّمی از بافت 
هنوز پا برجا بوده ، استقرار ارزش ها و هوّيت تاريخی گذشته را به دوش می 
كشند. بخش هايی نيازمند مرّمت هستند و بخش هايی هم كه متأّسفانه فرسوده 
شده و امکان مرّمت آنها وجود ندارد و بايد بر اساس الگوهای معماری بومی و با 
حفظ كلّيت بافت ، بازسازی يا نوسازی شوند. طراحی مجموعۀ استيجاری نائين 
، تالشی است در جهت ايجاد امکان حضور انسان امروزی در بافت تاريخی ؛ 
اما پيش از هر حركتی در بافت تاريخی ، بايد تا حّد امکان ويژگی های آن را به 

خوبی شناخت و از آن بهره برد.
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مجموعه مسکونی زرین نائین 
در طراحی مجموعۀ مسکونی استيجاری نائين ، سعی شده است همسازی با اقليم ومعماری بومی در بافت 
تاريخی اين شهر رعايت شود. مجموعه ای از عناصر موجود در معماری و شهرسازی بافت با ارزش فرهنگی 
-  تاريخی شهر ، كه از اين ميان می توان به ويژگی های فرهنگی و اجتماعی مثل محرمّيت و درون گرايی 
، عناصر اقليمی معماری مثل استفاده از جرزها ، تورفتگی ها و بادگيرها و جزئيات تزئينی معماری اشاره 
كرد. از گودال باغچه به عنوان يك فضای واسط و ارتباط دهنده در كالبد مجموعه و فضايی برای تأمين 

نيازهای اقليمی مانند رطوبت ، استفاده شده است.   
- استفاده ازگودال باغچه به عنوان يك فضای واسط

در اطراف گودال باغچه چهار واحد همسايگی با دسترسی های جدا از هم تعبيه شده است كه محرمّيت 
درجۀ دو واحدهای همسايگی را محّقق می سازد. پس از آن ورودی هر واحد كه در حکم فضای محرمّيت 
درجه يك است ، قرار دارد. تقسيم بندی واحدها از نظر مساحت نيز با توّجه به وضعّيت گروه های اقتصادی 
واجتماعی متقاضيان انجام گرفته است. شکل قرارگيری واحدها به صورتی است كه حّتی االمکان از گودال 

باغچه بهره مند شوند.
با توّجه به مطالعات انجام شده ، در زمينی به مساحت 3247  مترمربع 62  واحد 60 تا 80  متری در اطراف 
گودال باغچه ای به مساحت 547  متر مربع ايجاد گرديده ، همچنين در اين مجموعه 19 پاركينگ و 53  
انباری در نظر گرفته شده است. مجموعۀ طراحی شده از سطح زمين 7 متر ارتفاع داشته و شامل 3 طبقه 

زير همکف ، همکف و اول می باشد.
 حصار قديمی شهر از شرق زمين پروژه می گذشته و نارين قلعه در نزديکی زمين پروژه ، اجازه هر نوع 
خودنمايی و تظاهر را از ساختمان های جديد می گيرد. ارتفاع مجاز تا دو طبقه است و هم به اين دليل و 
هم به پيروی از ويژگی های معماری اقليمی نائين بايد به گودال باغچه انديشيد و بدين ترتيب مجموعه 
مسکونی زّرين با حال وهوای گذشته و در نظر گرفتن نيازها و شرايط فرهنگی و فن آوری امروزه طراحی 

شده است. 

معماری ایران ، سراسر رمز و راز 
به  توان  می  كه  را  ايران  معماری  كلّی  های  ويژگی 
معماری هر نقطه ای از اين سرزمين تعميم داد و جوهر 
اصلی آن فضا ، طبيعت و حريم می باشد ، در موارد زير 

قابل برشمردن است :
1- بهره گيری ماهرانه از مصالح محلّی برای سازگاری 
با شرايط اقليمی ، محيطی و جغرافيايی در اين معماری 

به خوبی قابل مشاهده است؛
و  اسالم  از  پيش  معماری  از  استادانه  گيری  الهام   -2
در  نوين  ايرانی    - اسالمی  های  ارزش  با  آن  تلفيق 
عصر خود ؛ يعنی رشد و نمو و رويش جديد در بستری 

با ارزش؛
3- ارزش های اجتماعی و فرهنگی نهفته در خانه ها و 
بافتهای قديمی كه نشأت گرفته از همنشينی مسالمت 
ارزش  حاكمّيت   ، متمركز  خانوادۀ  قالب  در  افراد  آميز 

های دينی و فرهنگ ناب ايرانی است؛
4- تلفيق ماهرانۀ فعالّيتهای كار و سکونت در خانه ها 
)به صورت محلّه های سکونت و كارگاه ها( در محاّلت 
و در سطح شهر به صورت بازار و محله های سکونتی؛ 
وادوات  ابزار  با  فنون محلّی  استادانۀ  بردن  كار  به   -5
زمان خود با درک كامل و غنی مفاهيم فلسفی ، علمی 

، هنری ، فرهنگی و دينی؛ 
6- قرارگيری خانه های افراد فقير و غنی در قالب يك 
معماری يکدست و همگون و در عين حال دارای تضاد 
از يکسان سازی ،  ، تفاوت و مقياس و دوری جستن 

يك شکل سازی و يکنواختی؛ 
7- نيك انديشيدن و خوب ساختن برای بهتر زيستن 
و در عين حال اعتقاد به زندگی پس از مرگ و تجلّی 

مرگ  معماری  حتی  و  وقفی  ماندگار  اثرهای  در  آن 
)گورستان ها و معابد(؛

8- حّل مسائلی كه امروز در معماری ؛ بسيار پيچيده 
می نمايند به صورت بسيار ساده مانند دسترسی به آب 
، بهره گيری از باد و نسيم ، همخوانی معماری و زندگی 
با مسير حركت خورشيد كه در پنجره ها، سرداب ها ، 

بادگيرها ، ساباطها ، هشتی ها و ... تجلّی می يابد؛
9-  بسترسازی برای بسياری از فعالّيت ها و حركت ها 
مانند گفتگو و مشاركت ، جای جای بافت قديم بستر 
گفتگو و مشاركت است. فضاها و مکان های عمومی 
)مساجد ، زيارتگاه ها ، آب انبارها ، هشتی ها ، كوچه ها 

، فّتاحی ها ) گشايش ها( و ... از آن جمله اند؛ 
كنار  در  كار  و  زندگی  فضاهای  گيری  شکل   -10
فضاهای مذهبی برای خوب انديشيدن ، خوب نيايش 
انسان  به  در شهری كه خدا  پرستيدن  و خوب  كردن 
عنوان  به  باغ  به  آوردن  روی  و  است  نزديك  بسيار 
زمينی  تجلّی  و  بهشتی  مکانی  ياد  به  زمينی  عنصری 
آرزويی بزرگ و با ارزش كه شکستن درختانش همانند 

شکستن بال فرشتگان است؛
انعطاف  عين  در  توسعۀ شهری  در  ساختارگرايی   -11
خصوصی  و  عمومی  فضاهای  گيری  جای  در  پذيری 
، تغييركاربری ، تغيير جهت و عرض كوچه ها ، تغيير 
فضای  ايجاد   ، عمل  آزادی  نشانگر  كه  ها  خانه  ابعاد 

ابتکار و خالقّيت و نوآوری است؛
تلفيق فن  به منظور  آينده  و  امروز  برای  الگويی   -12
آوری و فرهنگ )به معنای فراگيرآن در شهر تاريخی( 

بر حسب ميزان هنرمندی و درايت ما؛
با  به آن و  13- زندگی در محيط بدون صدمه زدن  

كمترين ميزان تخريب محيطی و آلوده سازی آن؛


