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چكیده
بناهای تاریخی آثار گرانبهایی هستند که واجد ارزش های فرهنگی و نشانگر دانش بومی هر منطقه ای می باشند و عناصر کالبدی به عنوان وسيله ای برای تجسد
بخشيدن به این ارزش ها و نيز عوامل موثر بر شکل گيری آنها ،مهم و نيازمند مطالعه و بررسی هستند .در این ميان ،پژوهش هایی با موضوعاتی مرتبط با بازار که
مجموعه های ارزشمندی هستند و در فراز و نشيب تاریخ توانستند همچنان به حيات ادامه داده و عملکرد خود را حفظ کنند ،در خور توجه اند .چنين به نظر می
رسد؛ که شناخت عناصر کالبدی و تحليل آن در بازار تبریز و بکارگيری آنها بر مبنای اصول گذشته در بناهای معاصر ،می تواند تا حد امکان حرکت ناصواب معماری
معاصر را تصحيح و روش مناسبی را در طراحی های کاربری های مشابه پی ریزی کند .به این ترتيب مطالعه پيش رو با روش توصيفی -تحليلی و با استفاده از اسناد
کتابخانه ای و تحقيقات ميدانی و با هدف ،شناخت مولفه های کالبدی ،به بررسی عوامل شکل دهنده ی کالبد مجموعه سرای امير در بازار تبریز پرداخته است .در
طی پژوهش ،ابتدا عناصر کالبدی و شيوه های تحليل آن ،بررسی و در پنج دسته "فرم"" ،فضا"" ،فرم و فضا"" ،فرم ،فضا و عملکرد"" ،اصول نظام دهنده" و "عوامل
محيطی" دسته بندی و سپس در مجموعه سرای امير بررسی شده اند .نتایج تحليل در سرای اميرِ بازار تبریز ،حاکی از آن است که یازده عامل مهم شکل دهنده کالبد
در این سرا نقش داشته اند که به عنوان عوامل تاثيرگذار ميتوانند در طراحی بناهای معاصر مورد توجه قرار گيرند.
واژههای کلیدی :کالبد -بازار تبریز -مجموعه سرای امير -بناهای معاصر
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 -1مقدمه
اهميت بناهای تاریخی به عنوان نماد هویت و اصالت شهر و نيز به عنوان ميراث با ارزش فرهنگی ،برکسی پوشيده نيست .اما امروزه به علت عوامل متعددی که
یکی از آن ها می تواند تغييرات ایجاد شده در شيوه بهره برداری از فضاها باشد ،اهميت این بناها به عنوان مجموعه هایی با مولفه های بی نظير معماری ،کمرنگ تر
شده است .یکی از این مجموعه ها که به عنوان حيثيت تاریخی و اقتصادی شهر شناخته می شود ،بازار تبریز است .مجموعه بازار تبریز که قدمت آن به قرن چهارم
هجری قمری می رسد ،به عنوان یکی از زیباترین و بزرگترین بازارهای به هم پيوسته و مسقف جها ن ،گواهی زنده بر اصالت تجارت و معماری مشرق زمين است.
جایگاه پر رنگ معماری بازار تبریز در ميان بازارهای ایرانی با توجه به ثبت جهانی این اثر قابل درک می باشد .بازار ،عالوه بر نقش اجتماعی و سياسی در ساختار
شهرها ،دارای اصول و ویژگی های منحصر به فرد کالبدی می باشد که آن را از سایر عناصر شهری متمایز می کند.
باتوجه به دسته بندی های صورت گرفته در نوع برخورد با فضاها و با در نظر گرفتن رویکردهای مختلف در مواجهه با بناهای تاریخی می توان ،کالبد را به عنوان
یکی از صریح ترین ابعادی که واجد بسياری از خصوصيات فرهنگی ،اج تماعی و تمدنی یک جامعه است را مبنای کار تحليلی پژوهش حاضر قرار داد .بنابراین سرای
امير واقع در بازار تبریز به دليل دارا بودن بسياری از ویژگی های کالبدی بازار ،به عنوان نمونه موردی منتخب مقاله ،از بعد کالبدی و عوامل تأثير گذار برشکل آن
بررسی شده است ،همانگو نه که در چکيده اشاره شده است روش تحقيق برای دستيابی به نتایج کاربردی و منطبق با هدف پژوهش ،روش توصيفی -تحليلی و شيوه
جمع آوری اطالعات نيز کتابخانه ای و ميدانی بوده است( نمودار شماره  .)1از این رو پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که :عناصر مولفه های شکل دهنده ی
کالبد مجموعه سرای امير جهت بکارگيری در بناهای معاصر کدامند؟.

روش تحقیق
در این مطالعه از روش تحقيق توصيفی -تحليلی و ابزار گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و ميدانی استفاده شده است ،چنانچه ابتدا با بهره گيری از داده
ها و اطالعات کتابخانه ای به برر سی عوامل موثر بر کالبد و شيوه های تحليل آن ،جهت دستيابی به نگاهی جامع در خصوص مولفه های کالبدی پرداخته و پنج عامل
اصلی جهت تحليل بر روی نمونه موردی «بازار تبریز(مجموعه سرای امير)» ،انتخاب شده است .در مرحله بعدی ،مولفه های کالبدی بازار تبریز (مجموعه سرای امير)،
از طریق مطالعات ميدانی(عکسبرداری -تحليل فضاها و الگوهای معماری -مصاحبه با مغازه داران و ،)...و منابع کتابخانه ای موجود شامل اسناد و نقشه های تاریخی
ثبت و مورد تحليل قرار گرفته است و در نهایت پس از دسته بندی مهمترین عوامل و مولفه های شکل دهنده کالبد این مجموعه؛ پيشنهادات طراحی ،جهت بکارگيری
در بناهای معاصر ارائه شده است.
مطالعات کتابخانه ای با استفاده از
روش توصيفی  -تحليلی
جهت دستيابی به نگاهی جامع
در خصوص مولفه های کالبدی

مطالعه نمونه موردی و

دسته بندی عناصر

ارائه نتایج با هدف
پيشنهادات طراحی جهت
بهره گيری در طراحی
بناهای معاصر

تحلیل با استفاده از

کالبدی جهت تحلیل

معيارهای بدست آمده از
بخش مطالعات توصيفی

در نمونه موردی ها

نمودار اجمالی فرآیند پژوهش

پیشینه تحقیق
در طو ل مطالعات انجام شده جهت نيل به پاسخ سوال مطرح شده و بر مبنای جستجوی عوامل موثر و شکل دهنده ی کالبد ،منابع متنوعی وجود دارد ،که در
هيچ یک به صورت مستقيم به موضوع مورد بحث این مطالعه اشاره ای نشده بود ،اما به صورت غير مستقيم اطالعاتی را در اختيار قرار می دهند .دسته بندی های
زیادی در رابطه با عوامل موثر بر کالبد مطرح شده اند ،جدول زیر به دسته بندی عناصر شکل دهنده ی کالبد و نحوه ی تحليل آنها توسط افراد مختلف می پردازد.
جدول -1مرور شيوه های تحليل عوامل موثر بر کالبد (ماخذ :نگارندگان )
پژوهشگر

مهندسين مشاور
نقش( 1386و )1393

شيوه تحليل مولفه های کالبدی
نمونه های معماری را از طریق :ارتباط بنا و پيرامون-سازماندهی فضاها-حجم و منظر بيرونی-فضاهای مهم بنا و مانند اینها مورد تحليل قرار داده-
اند(.مهندسين مشاور نقش)1386،
 مشخصات عمومی (بيان کننده ی :نحوه ی شکل گيری اثر -اجزا و فضاهای تشکيل دهنده ی طرح -مساحت -نکاتی درباره ی موقعيت مکانی اثر-همسایگی ها و-)...سازماندهی فضایی(عناصر اصلی و ارکان اثر -ارتباط و نحوه ی همنشينی آنها و-)...سیمای بیرونی(هيئت کلی طرح -ترکيب احجام
واشکال -اصول به کار رفته در طراحی) -در برخی موارد نيز  ،عناصر تشكیل دهنده ی طرح -طرح اجزا و عناصر ساختمانی -نكات فنی یا طرح
نما(مهندسين مشاور نقش)1393،

آیينه چی و حسينی
()1394

بازار تبریز را بر اساس  :عوامل محیطی -تاریخی -فرهنگی -ساختاری و کارکردی ،مورد بررسی قرار داده و بيشتر در حوزه ی مرمت شهری بهتحليل موضوع پرداخته اند.
-استفاده از روش تحلیل نموداری و تشریح فرم به منظور نشان دادن نحوه ی ترکیب عناصر مختلف با یكدیگر و نحوه ی پاسخگویی به

جفری .اچ .بيکر

شرایط خاص سایت
-سعی در تشریح جنبه های متفاوت سازماندهی و نحوه ی کشف ماهیت وجودی هر اثر و فرایند گسترش و توسعه آن

قلم فرانسيس
دی.کی.چينگ()1394

نحوه ی شکل پذیری عناصر اصلی تشکيل دهنده ی فرم و فضا و اصول حاکم بر سازماندهی آنان در محيط عنصر فرم به عنوان ابزار اصلی طراحی تأکيد می ورزد و تحليل ها و مباحثات مربوط به فرم های اصلی و سازماندهی فضا و انواع تغيير شکل هایعمومی آنها را طرح و دسته بندی می کند.
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 رویکرد پژوهش پيرامون ادبيات تحليلی آثار معماری معاصر دوره ای خاص از این مرز و بوم می باشد .در واقع تحليل از طریق بيان واقعيت های موجوددر نقد توصيفی صورت می پذیرد.
 تحليل آثار را از طریق بررسی عوامل (:فرم-فضا -فرم و فضا-فرم ،فضا و عملکرد -اصول نظام دهنده -ورودی به عنوان نماینده بنا -عوامل تأثير گذار برطراحی) به انجام می رساند.

با توجه به مرور متون و بررسی رویکردهای مختلف موجود در مطالعات پيشين ،و باتوجه به دسته بندهای صورت گرفته و انواع گرته برداری ها از فضاها و معماری
های تاریخی؛ چنين به نظر می رسد ،که تاکنون در هيچ یک از مطالعات انجام شده ،مولفه های کالبدی با هدف استفاده در طراحی بناهای معاصر مورد تحليل قرار
نگرفته است .در این ميان با توجه به موضوع پژوهش ،اهميت عناصر کالبدی در تجسدبخشی به ارزش های فرهنگی وتاریخی و نيز ضرورت تحليل این عناصر با هدف
پيگيری و ارائه راهکارهای طراحی در بناهای معاصر ،در پژوهش حاضر ،عوامل موثر و شکل دهنده ی کالبد ،بر روی مجموعه ی سرای امير مورد بررسی قرار گرفت.

 -2عوامل شكل دهنده عناصرکالبدی
هر فضای کالبدی به منظور در بر گرفتن فعاليت هایی معين و برای رفع نيازها و خواسته های استفاده کنندگان پدید می آید و متأثر از ویژگی های محيط
طبيعی ،مصالح و امکانات و دانش فنی ،فرهنگ حاکم بر جامعه و خالقيت طراحان است .به همين ترتيب ،بازار نيز در برگيرنده ی فعاليت ها و کارکردهای بسيار
متنوعی است که همواره برای تامين فضاهای مناسب به جهت کارکردها و فعاليت های نوین ،تغيير شکل های الزم را می پذیرد و در حالت مطلوب پا به پای تحوالت
اجتماعی حرکت می کند (آیينه چی ،حسينی )24،1394،طبق بررسی های صورت گرفته در رابطه با عوامل شکل دهنده کالبد ،و همچنين شيوه های تحليل این
عوامل ،جدول شماره  2به دسته بندی مهمترین این عوامل می پردازد.
جدول  -2عوامل شکل دهنده کالبد و شيوه های تحليل آن (ماخذ :نگارندگان براساس فيضی و خاک زند)1389،

فرم و فضا:
تعریف کننده و به وجود
آورنده ی یکدیگر هستند.
) (Ching , ۷۷۷۷سقف ،کف
و دیوار عناصر فرمی ایجاد
کننده ی فضا هستند.
فرم ،فضا و عملکرد
ایجاد فرم و فضای
معماری در جهت رفع
نيازهای انسانی

شکل

مهمترین صفت مشخص کننده فرم (مهمترین شاخصه دیده شده در فرم کلی) و وسيله اصلی تشخيص و شناخت
فرم یک شئی است(Ching, ۷۷۷۷( .

اندازه

طول ،عرض  ،ارتفاع و تناسبات فرم را تعيين می کنند.

رنگ

چشمگير ترین مشخصه ی هر ساختار یا الگویی و ایجاد کننده مفاهيم و ارزش های مختلف در ذهن ناظر

بافت

مشخصه ی وجوه یک فرم -حاصل تعامل مصالح و مهارت ،ترکيب یا ساخت ،نيروهای خارجی و یا پرداخت نهایی-.
القای الگویی کلی به شئی

مکان

موقعيت قرار گيری یک فرم در محيط و نسبت به سایر فرم های موجود در اطرافش

جهت

وضعيت قرارگيری فرم نسبت به سطح زمين ،نقاط پيرامون یا نسبت به ناظر ))Ching , ۲۰۰۷

تعادل بصری

تعادل بصری وابسته به هندسه ،جهت قرارگيری اش نسبت به زمين و خط دید ناظر می داند -حالت ادراکی -ایجاد
حس آرامش و امنيت(رید - .)1387 ،بيان کننده ی ميزان پایداری

تغييرات ابعادی

تغيير در ابعاد یک فرم ،یعنی طول ،عرض و ارتفاع آن ،منجر به تغيير در شکل))Ching , ۷۷۷۷

الحاق و کاهش

کم کردن بخش هایی از فرم بنا یا اضافه کردن به آن جهت ایجاد غنا در فرم ،و تأمين نيازهای فضایی و عملکردی

تفکيک فرم با
وجوه

به وسيله تغيير مصالح ،ایجاد عنصر خطی متمایز ،نورپردازی ،تضاد وجوه متالقی و  ...تاکيد بر کنج ها و شاخص
کردن لبه های سطوح

رنگ

یکی از عوامل ایجاد و هویت بخش فضا

شکل

دارای ویژگی های ذاتی ،معنا و تاثير روانی منحصر به فرد

فضا:

فضا:
عامل ارتباط دهنده ی فرم
و کالبد معماری با انسان
(عمومی 1376 ،به نقل از
حائری)1374،

عوامل تأثيرگذار بر کيفيت

فرم:
عامل ایجاد فضا
(گروتر)1375 ،

طراحی شکل فرم:

مشخصات بصری فرم:

عوامل شکل دهنده
عناصرکالبدی

مولفه ها

توضيحات

نور

محصوریت وترکيب سطوح عمودی

بازشوها؛ محصوریت ،نورو دید
سازماندهی فضایی
الگویی کلی برای تعيين
و
قرارگيری
نحوه
همنشينی اجزاء معماری.
تحت تأثير عملکرد و...
شکل

از مهم ترین عوامل ارتقای کيفيت فضا
عالوه بر القای حاالت و روحيات؛ نور طبيعی می تواند (سازه ،هندسه ،سلسله مراتب و ارتباطات ،جزء به کل ،تکراری
به مجرد و سيرکوالسيون فضای مورد استفاده را تقویت نماید) ((Clark, ۳۳۳۳
تفکيک عرصه ها و فضاهای مختلف از یکدیگر ،از طریق ایجاد محور فضای پویا و حرکتی
محصوریت ،یا به تعبير دیگر ميزان باز و بسته بودن ،از ویژگی های ناشی از عناصر و عوامل فرمی یک فضاست و
ترکيب و همنشينی دیوارها به شکل های مختلف
شکل بازشوها ،اندازه و نحوه ی قرار گيری آنها بر روی جداره ها ،در تعيين ميزان باز یا بسته بودن فضا و محصوریتآن و ارتباطات بصری موثر است.
 تنظيم ميزان محصوریت و محرميت فضا ،کنترل ارتباط بصری ،ایجاد دیدهای مطبوع ،تأمين نور مناسب و تهویهو گردش هوا ،عوامل فرمی ،نظير نمای خارجی و پوسته ی ساختمان و(...گروتر.)1375 ،
سازماندهی مرکزی

درونگرا(متوجه مرکز)

سازماندهی خطی

(نقاط شروع و پایان)-جهت دار

سازماندهی شعاعی

مجموع دو سازماندهی خطی و مرکزی -برونگرا

سازماندهی مجموعه ای

 -مجموعه ای از اجزاءی متفاوت ،بدون نظم مشخص هندسی در کنار یکدیگر

سازماندهی شبکه ای

تبعيت مکان اجزا از یک شبکه
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اصول نظام دهنده:
عواملی کهه بهه عوامهل فوق
متعلق نبوده ،بلکهه بر همهه
ی آنها تاثيرگذار است.

سيرکوالسيون

چگونگی حرکت کاربر از مسير خارج از بنا تا ورودی و سپس حرکت ميان فضاها

عرصه ها و حریم ها

با توجه به عملکرد هر فضا -تفکيک عرصه ها از طریق :ابعاد ،نور ،شکل و سایر عوامل تشکيل دهنده فرم و فضا

محور

گاه شاخص و گاه فرضی و غير قابل رویت -عموما القا کننده ی تقارن

جزء و کل

تشکيل کليت یک بنا از همنشينی تعدادی جزء یا واحد-/تعداد اجزاء -نوع آنها از نظر فرم ،فضا و عملکرد

تکراری و مجرد

تکرار فضاها اغلب بر اساس نيازهای عملکردی صورت می گيرد/مجرد :عنصری دارای ویژگی فرمی منحصر به فرد

سلسله مراتب
توازن و تقارن

هندسه و تناسبات
عوامل محيطی

عوامل طبيعی و اقليمی

تأثير گذار بر ایده پردازی و
طراحی فرم و فضا
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همسایگی ها و معابر

ایجاد ترکيبی منظم از عناصر فرمی و فضایی ،و با در نظر گرفتن تفاوت ها و توجه به ميزان اهميتشانممکن است از
منظر فرم ،فضا و یا عملکرد –تغيير ابعاد و اندازه -جای گيری متفاوت یک عنصر نسبت به بافت اطراف-استفاده از:
مرکزیت -محوریت -جهت گيری و تضاد هندسی و( ...پيرفون)1393،
توازن  :در برابر مفاهيمی چون ناهماهنگی ،عدم تعادل و ناپایداری -/تقارن ،جزئی از توازن و نوع خاصی از آن -
عاملی برای ایجاد سلسله مراتب
هندسه به معنی نظم و هماهنگی در یک بنا ،و تناسب ،روشی است برای ایجاد هماهنگی انسجام اجزاءی بنا یا کل بنا توسط نظم هندسی -امکان طراحی فرم و ترکيب حجمی صحيح -توانایی انجام الحاق،کاهش و تغييرات ابعادی مناسب و زیبا-ایجاد الگوهای سازماندهی فرم و فضا
 شرایط زمين طراحی ،شيب و توپوگرافی ،زاویه ی تابش نور خورشيد در طول روز و ماه های سال ،جهت باد وجریان هوا ،ميزان بارندگی ،وضعيت دمایی و ...از جمله موارد محدود کننده در طراحی هستند.
 هماهنگی فرم یک بنای معماری با ساختمانهای همسایه ،امری ضروریست- .انتخاب رویکرد سازماندهی فرم ها وفضاها ،سيرکوالسيون ،طراحی ورودی ها و نحوه ی دسترسی به بنا ،همگی می توانند تحت تأثير مسيرهای دسترسی
و آنچه که در همسایگی بنا قرار دارد صورت گيرد.

 -3بررسی مجموعه امیر در نقشه های تاریخی شهر تبریز
با بررسی نقشه های تاریخی تبریز (جدول شماره  )3می توان سير تاریخی مجموعه امير را از نقشه دارالسلطنه تبریز ( )1297هجری قمری برابر با  188۰ميالدی
( قراجه داغی) پی گرفت که  42سال پس از احداث تيمچه و سرای امير ،ترسيم شده است .در صورت نادیده انگاشتن نقشه سيل تبریز که در واقع نقشه همه شهر
نيست ،این اولين نقشه ای است که بعد از نابودی باروی نجفقلی خان ترسيم شده و نقشه بازار با دقتی قابل قبول با مشخص کردن کليه سراها و تيمچه ها در آن قرار
دارد .بر اساس این نقشه ،مجموعه امير ،در محله نوبر ( یکی از محالت  2۰گانه تبریز در سال  1297هجری قمری ) واقع شده است .براساس این نقشه ،مجموعه یاد
شده  ،از سمت جنوب به بازار پنبه فروشان ،ميدان چوبفروشان ،کاروانسرای مراغه ای و بازار شيشه گر خانه ،از جهت شرق به بازار حرمخانه و مجموعه ميرزا محسن
قاضی (شامل خانه و حمام ) ،از شمال به کاروانسرای فتحعلی بيک  ،کاروانسرای ميرزا مهدی قاضی ،راسته جدید (راسته کفاشان) و از غرب به ادامه محله خيابان
متصل است.
دومين نقشه تاریخی تبریز که در آن بازار تبریز و نيز مجموعه امير قابل شناسایی است ،نقشه دارالسلطنه تبریز  1327هجری قمری برابر با  191۰ميالدی است
که به دست اسداله خان مراغه ای ترسيم شده است .شاید مهمترین موضوعی که در این نقشه به آن توجه شده ،فضاهای تجاری و موقعيت شهری آنهاست .با نگاهی
اجمالی به نقشه ترسيمی توسط اسد اهلل خان مراغه ای  ،اولين چيزی که جلب توجه ميکند ،سطوح تيره ای است که نمایانگر فضای تجاری و به طور عمده بازار تبریز
است .شاهد این مدعا ،توجه ترسيم کننده به بازار تبریز است که بصورت نقشه ای با جزئيات دقيق تر در گوشه باالئی نقشه با مقياس  2برابر اصل نقشه ترسيم شده
است .در نقشه مذکور نيز موقعيت مجموعه امير در ارتباط با فضاهای پيرامونی اش به شرح زیر ،ترسيم شده است .در بخش شمالی ،بازار کفشدوزان ،سرای ميرزا
مهدی قاضی ،کاروانسرای فتحعلی بيک ،سرا و تيمچه حاج شيخ در شرق ،بانک شاهنشاهی در مغرب و پس بازار امير ،بازار قائم مقام  ،ميدان چوبفروشان  ،کاروانسرای
مراغه ای و بازار شيشه گر خانه در بخش جنوب غربی مرتبط است.
در هر دو نقشه مذکور که به فاصله  3۰سال از یکدیگر ترسيم شده است مهمترین محور ارتباطی مجموعه امير با سایر بخش های شهر ،محور کهنه خيابان است
که محور جنوب غربی  -شمال شرقی است و مهمترین محور ارتباطی تبریز در گذشته محسوب می شده است ،این محور که در محله خيابان قرار گرفته است ،با عبور
از بخش شمالی مسجد کبود و گذر از جنوب ميدان مشق (دانشسرا) و ميدان قيصریه و نيز حياط توپخانه مبارکه تبریز (بخش نظامی شهر) خود را به تيمچه امير
جنوبی ( عبا فروشان ) می رسانيد .محور ذکر شده در دوره اصالحات شهری رضاخانی توسط محمد علی تربيت  ،شهردار وقت تبریز توسط خيابان کشی های جدید
از بين رفت .به گونه ای که خيابان پهلوی (امام خمينی) در بخش جنوبی مسجد کبود ،خيابان منصور  ،در بخش شرقی مسجد کبود و در امتداد عمود بر محور خيابان،
خيابان خاقانی در بخش غربی مسجد کبود امتداد عمود بر محور جدید خيابان اعتبار تاریخی خود را از دست داد و دستخوش تغييراتی شد( .آیينه چی ،حسينی.)1394،

1

نقشه

سال

نقشه
مينياتوری
شهر تبریز

-

تصویر
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نقشه تبریز

اسفند
13۰9

تصویر

معماری شناسی | نشریه اختصاصی معماری و شهرسازی ایران

سال سوم

2

3

نقشه
تره زل و
فابویه
18۰8-18۰7
ميالدی
نقشه بافت
محصور شهر
تبریز و
فضاهای
تجاری آن

18۰718۰8

7

نقشه خریطه
تبریز در حال
انقالب
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1326
ه.ق
()19۰8

اواخر قرن
 13هجری

8

نقشه تبریز
ترسيم اسد اهلل
خان مراغه ای

1327
ه.ق

1288
هجری
قمری

9

نقشه تبریز
ترسيم اسد اهلل
خان مراغه ای

1327
ه.ق

موقعيت و عملکرد فضاهای بازار

4

5

11

نقشه سيل
تبریز

در این عکس خيابان کشی های بعد از سال
 1335که باعث آشفتگی بافت شهر و بازار می
گردد مشخص شده است

مجموعه امير در این نقشه نمایان است

نقشه تبریز
قراجه داغی
قمری

1297
هجری

عکس هوایی

1399

1۰

عکس هوایی

1355

(موقعيت مجموعه امير در نقشه )Google Earth

 -4شناخت مجموعه ی امیر
بازار ،سرا و کاروانسرا و تيمچه های امير در تاریخ تبریز از نظر ارزش و اهميت ميزان تجارت و بازرگانی ،صادرات و واردات و از نظر ارزش های هنر معماری دارای
جایگاه ویژه ای است .مجموعه امير مشتمل بر یک سرای بزرگ در وسط ،راسته طالفروشان در غرب و دو تيمچه ،یکی در شمال غربی و دیگری در جنوب مجموعه
بازار تبریز واقع شده و یکی از اندام های مهم آن را تشکيل ميدهد این مجموعه که در مجاورت جنوبی ترین بخش ميدان شهدا (بانک ملی) قرار گرفته ،از جهت شمال
به راسته کفاشان ،از جهت غربی به راسته طال فروشان (راسته امير) ،از جهت شرقی به خيابان دارائی و از جهت جنوبی به خيابان جمهوری اسالمی محدود می گردد.

شکل -1موقعيت مجموعه امير در بازار تبریز و شناخت محل قرارگيری و کاربری های آن(ماخذ :آرشيو ميراث فرهنگی تبریز)
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 -1-4ویژگی های تاریخی مجموعه امیر
زمانيکه اميرکبير وزیر آذربایجان بود بازار و تيمچه بزرگی در تبریز ساخت که بعدا به "سرای امير و تيمچه امير" معروف شد که از بزرگترین بازارهای تبریز بود
و اهميت بازرگانی زیادی یافت (آرشيو مرکز اسناد و تحيقات دانشکده معماری دانشگاه شهيد بهشتی) مجموعه امير دارای محور شمالی  -جنوبی است .این مجموعه
در سال  1353هجری و به تاریخ  1353/6/25با شماره ثبت  977و با عنوان یک اثر معماری قاجاری به ثبت آثار ملی ایران رسيده است .این بنا طبق شواهد توسط
ميرزا محمد خان امير زنگنه ساخته شد و معمار معروف این مجموعه "صمد معمار" بوده است (خاماچی .)1375 ،آنچه در این امر جالب توجه می نماید مقدم بودن
ثبت این اثر بر ثبت ملی مجموعه بازار تبریز است (سایت یونسکو ،ثبت جهانی بازار تبریز) .با وجود مفصل بودن این مجموعه ،هنگام عبور از خيابان جمهوری ،ورودی
تيمچه جلوه خاصی ندارد .داخل تيمچه ،در مقابل خود ورودی ،سرا دیده می شود و فضای روشنِ آن جلب توجه می کند.

 -2-4دالیل انتخاب سرای امیر
سرای اميردر ميان بازار تبریز موقعيت خاصی دارد .بزرگترین سرای کل بازار تبریز بوده و تنوع فضاها ،پيچيدگی طرح در این مجموعه ،گونه های مختلف
فضایی(حياط مرکزی ،درونگرا ،و ،)...تلفيق فضاهای باز و نيمه باز و بسته ،دالیلی برای انتخاب مجموعه سرای امير می باشند.

 -5سرای امیر
سرای امير دارای صحن وسيع با مساحت تقریبی  34۰۰متر مربع ابعاد می باشد ،که با قاعده کشکولی و طرحی چهار ایوانی در شمال تيمچه اصلی (مشرف به
خيابان) و شرق راسته طال فروشان قرار گرفته است .این سرا در دو طبقه و کامال منظم بوده به طوریکه ایوان ها درست در وسط اضالع مستطيل حياط قرار گرفته
اند .طول سرا برابر با  69متر و عرض آن 48متر؛ به این ترتيب تناسبات بين اضالع  1/4است .این مجموعه ،امتدادی شمالی  -جنوبی دارد ،بنابراین جداره های شمالی
و جنوبی کوچکتر از جداره های غربی  -شرقی است .ابعاد دهانه های قاب بندی شده در نماها متفاوت است و آن به دليل کاربری هر دهانه می باشد ،به طوریکه دهانه
ميانی که شامل ایوان است از همه بزرگتر و دهانه های در بر گيرنده پلکان و ورودی حجره ها از همه کوچکتر می باشد .قوس ایوان ها بلندتر از بقيه بوده و قاب آنها
در حد یک طبقه از رخ بام بيرون زده است .ایوان ها ،با قرار گيری در مرکز هر جداره ،هندسه نما را تقویت کرده و به آن وحدت شکلی بخشيده اند .جداره های طرفين
ایوان ها ،دو طبقه بوده و قوس طبقات آن ها مشابه است .شکل قوس دهانه ها نيز با آهنگ نماها همخوان است :قوس ایوانها(بزرگترین دهانه ها) و کوچکترین دهانه
هاجناغی است و مابقی قوسها کليل .نيم طاق همه ایوان ها رسمی بندی دارد .صحن وسيع مرکزی دارای هشت باغچه مستطيلی و یک حوض مرکزی است ،حوض تا
گذشته ای نه چندان دور ،شکل هشت ونيم هشت داشته که اینک آن را نيز دگرگون کرده اند .در اطراف حوض مرکزی ،باغچه های هشت گانه در دو ردیف  4تایی،
فضای صحن مرکزی را آکنده از طراوات و سبزی و آرامش می کند .این صحن در گذشته فاقد کف پوش بوده و تنها با خاک کوبيده شده پوشيده بوده است اینک
سنگ فرش شده است(مرکز اسناد و تحقيقات دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهيد بهشتی.)157،1383 ،

 -1-5کارکرد سرای امیر:
سرای بزرگ امير مرکز تجارت فرش و قالی آذربایجان و ایران بوده و هست و یکی از مراکز عمده صادرات قالی اعال و مرغوب تبریز و قالی های روستا باف به
سراسر دنيا می باشد و در گذشته ،بازرگانان و شخصيت های بسيار معروفی در این کاروانسرا به امر داد و ستد و صادرات قالی اشتغال داشته و در حال حاضر نيز در
امر صادرات هستند( .خاماچی271 :1375،و) 272

شکل -2سرای امير(ماخذ :آرشيو ميراث فرهنگی تبریز)

 -2-5راه های دسترسی سرای امیر
سرا در مجموع سه راه دسترسی دارد و از چهار ایوان آن ،سه ایوان در حکم ورودی ها عمل می کنند و تنها ایوان شمالی است که حجره ای را در ميان خود در
بر گرفته است .ایوان جنوبی که به گونه ای مستقيم و توسط یک داالن با تيمچه جنوبی در ارتباط است ،در حکم ورودی اصلی است .این ورودی رو به سوی خيابان
جمهوری اسالمی در جنوب مجموعه قرار دارد .ورودی غربی که توسط ایوان غربی تعریف می شود ،ورودی غير مستقيم سراست که در وهله نخست ارتباط سرا را با
راسته طال فروشان و در گام بعدی ،ارتباط آن را با ورودی راسته و سایر بخش های بازار تأمين می کند .ورودی شرقی نيز به وسيله یک داالن کم ارتفاع و نسبتا
طوالنی به سمت خيابان دارائی باز می شود .این ورودی به سبب تغييرات کالبدی تحميلی به ساختار بنا و عدم شاخص بودن ،خاصيت دعوت کنندگی خود را از دست
داده و کمتر مورد توجه شهروندان قرار می گيرد.
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شکل -3ورودی ها از بافت اطراف مجموعه به داخل سرای امير(ماخذ :آرشيو ميراث فرهنگی تبریز)

 -3-5ارتباط فضاها با یكدیگر در سرای امیر
راهروهای واسط بين حجره ها به (فضایی کفش کن مانند) و پلکان اختصاص دارد .در هر یک از کنجهای جنوب غربی و جنوب شرقی و شمال شرقی صحن،
ایوانچه ای هست .بعضی از این ایوانچه ها راه رسيدن به حجره های اطراف خودند و از ایوانچه جنوب شرقی ،راه فرعی به خارج از بنا تعبيه شده است .کنج شمال
غربی مدخل داالنی است که به تيمچه شمالی مجموعه و از آنجا به راسته کفاشان منتهی می شود .فضای بسته پيرامون صحن ،جز در جبهه جنوبی ،تک الیه و
مشتمل بر حجره های طویلی است که گاه با تعبيه پستویی از عمق آنها کاسته اند .داالنهای کوتاه پس ایوانهای جنوبی و غربی در طبقه باال نيز همچنان هویت خود
را حفظ کرده اند و در طرفين آنها حجره هایی واقع است .در اینجا نيز پله های متعددی برای ارتباط دو طبقه تعبيه کرده اند .نکته اینجاست که این نظم کامل سه
بعدی در مجموعه ای چنين وسيع و متنوع در زمينی نامنظم شکل گرفته است .کانون اصلی این نظم صحن بزرگ سراست که اجزای دیگر را به هم می پيوندد .مصالح
نما آجر تيره رنگ با بند کشی سفيد است .قوس حجره ها ،کليل و عرض دهانه آنها ،غالبا سه متر است ،قوس ورودی عناصر دسترسی( شامل پلکان و ورودی حجره
ها) جناغی و عرض آنها  1/5متر است(.آیينه چی ،حسينی )92،1394،قوس ایوان ها نيز همانند قوس ورودی عناصر دسترسی جناغی بوده و نيم طاق همه آنها رسمی
بندی دارد.
هر ایوان در خود دو حجره در طرفين و یک دهانه در وسط دارد که این دهانه ميانی غير از ایوان شمالی که شامل حجره ای طویل است ،به داالنی ختم می شود
که در حکم دسترسی های بنا با محيط اطراف خود است .در هر یک از کنج های جنوب غربی و جنوب شرقی و شمال شرقی صحن ،ایوانچه ای هست ،برخی از این
ایوانچه ها (جنوب غربی) راه دسترسی به حجره های اطراف خود بودند ،ایوانچه شمال شرقی ،حجره ای است که راه دسترسی آن از راهروی کناری است ،ایوانچه
جنوب شرقی در گذشته ،راه فرعی خروجی بنا بوده است که هم اینک با تغييرات کالبدی صورت گرفته ،به سرای کوچک سربسته ای باز می گردد که از لحاظ معماری،
ارزش خاصی نداشته و کيفيت معماری بنا را کاهش داده است .ورودی تمام حجره ها در گذشته از فضاهای واسط کفش کن مانند بود ،بطوریکه برای هر دو یا چند
حجره یک دستگاه پله فراهم بود  ،ولی هم اکنون برخی از این ورودی ها بسته شده و راه دسترسی حجره ها از راهروها به ورودی مستقيم از سمت حياط دگرگون
شده است .حجره ها تماما دارای پوشش طاقی (قوس کليل) بوده که در برخی از آنها ،تغييراتی صورت گرفته است .درب و پنجره ها در گذشته چوبی بوده اند و اینک
با تغييراتی در برخی از آنها پروفيل های فلزی و آلومينيومی نيز در نما دیده می شود.

 -4-5تحلیل مولفه های کالبدی در سرای امیر
در جدول شماره  4عوامل شکل دهنده و موثر بر کالبد سرای امير ،طبق مولفه های موجود در جدول شماره  ، 2جهت یافتن مولفه های آن برای بکارگيری در
بناهای معاصر ،مورد بررسی قرار می گيرد.
جدول -4تحليل مولفه های کالبدی سرای امير (مأخذ :نگارندگان)
تصویرتحليل مولفه های کالبدی

بررسی مولفه های کالبدی(موثر بر کالبد)
مشخصات بصری فرم

اندازه

استفاده از اندازه های مشخص در نما

استفاده از آجر تيره رنگ با بند کشی سفيد(قرمز -قهوه ای تيره
و روشن و )..و تنوع درانواع آجر چينی و بندکشی(استفاده از یک
نوع مصالح و ایجاد تنوع با نحوه اجرا و چيدن مصالح)

مکان

فرم

رنگ و بافت

(نگارندگان بر اساس حاجی قاسمی)161:1383،

مکان قرارگيری سرای امير نسبت به مجموعه امير
فرم کلی :حجره ها در اطراف حياط مرکزی
چهارایوان به صورت حجم تو رفته
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کشيدگی سرا به صورت شمال-جنوبیجهت قرارگيری حجره ها به گونه ای است که به مجموعهماهيتی درونگرا بخشيده است.
جهت گيری حجره ها رو به سوی حياط مرکزیتقارن در نمای اضالع شمالی ،جنوبی ،شرقی و غربی باعث ایجاد
تعادل بصری می شود.

(نگارندگان ،بر اساس حاجی قاسمی)161:1383،

طراحی شکل فرم

تفکيک فرم با وجوه

الحاق و کاهش

تغييرات
ابعادی

خالی کردن مکعب وسط برای ایجاد حياط مرکزی
برای شکل گيری حجم اصلی ،هر حجره به صورت مکعب
مستطيلی کشيده و ارتفاع گرفته است.
الحاق بخش هایی به حجم اصلی(تيمچه امير شمالی -تيمچهامير جنوبی و)...
 کاهش بخش هایی از پالن برای ایجاد فضای ورودیکاهش کنج ها به شکل مثلث-کاهش حجم ميانی برای ایجاد حياط مرکزی

-استفاده از سطوح زاویه دار در کنج ها و ورودی ها

فرم و فضا

فضاها اغلب شکل مکعبی دارندایجاد ایوان در بخش های ورودی باعث شکل گيری فضای نيمهباز شده است

ترکيبی از نور طبيعی و نور مصنوعی در حجره ها
بيشترین نورگيری حجره ها توسط نور طبيعی و از طریق پنجره
که کل دهانه را پوشش داده اند
کاهش ماده و افزایش فضا :نسبت صحن به حجره ها بيشتر است/
نور بيشتر از سایه

صحن توسط دیوارهایی که حجره ها را تشکيل می دهند،
محصور شده اند.
حياط مرکزی کامال محصور و احاطه شده است.
قسمت های تورفته که ایوان ها را تشکيل می دهند ،فضاهای
نيمه بازدر نظر گرفته شده اند.

محصوریت و ترکيب
سطوح عمودی

نور

فضا

شکل

عوامل تأثيرگذار بر کيفيت فضا:
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حجم بنا به گونه ای است که فضای داخلی را محصور کرده
قرارگيری فضاهای نيمه باز(ایوان ها) جهت تعدیل نور ورودی از
فضای باز صحن به فضای بسته ی حجره ها
ورود نور طبيعی به حجره ها از طریق پنجره هایی که تمامی
دهانه را پوشانده اند
پنجره های وسيع باعث ایجاد دید وسيع از حجره ها به صحن
شده اند  /ورود نور به شکل خاص و تعدیل شده از طریق پنجره
های طراحی شده

کليت سرای امير دارای سازماندهی مرکزی است

مسير حرکت ،به صورت ورود از طریق ایوان ها(به جز ایوانشمالی) وتيمچه های امير شمالی و جنوبی بوده و وارد شدن به
صحن مجموعه و حرکت در اطراف و درون حجره ها می باشد

صحن ،ورودی ها و تيمچه ها(بخش ميانی) به عنوان عرصه عمومی و فضاهای فروش به عنوان عرصه خصوصی
در مقياس دیگر ،فضاهای فروش عرصه عمومی و فضاهای انبار و استراحت به عنوان عرصه خصوصی(در حجره ها طبقه پایين (انبار) ،طبقه
وسط(تجارتخانه) و طبقه باال(استراحت گاه) بوده است که اکنون تغييراتی در عملکرد یافته است.

تکراری و مجرد

اصول نظام دهنده

جزء و کل

محور

عرصه ها و حریم ها

(براساس آیينه چی و حسينی)278:1394،

حجم متقارن سهرا در راسهتای محورهای شهمالی-جنوبی و شهرقی-
غربی شهههکهل گرفته اسهههت (ابتدا و انتهای محور ها ورودی ها را
تشهکيل می دهند) /ایجاد تمرکز و تأکيد بر اضهالع(اسهتفاده از فرم
ههای تو رفتهه بهه عنوان ایوان و فضهههای ورودی ،نقش در پر رنهگ
شهدن محور دارند)  /هم نشهينی حجره ها بر اسهاس محور /ایجاد
محورهای فرعی و شهکل گيری کنج ها و دکان ها /ایجاد تمرکز و
تأکيد بر فضا توسط محور

(نگارندگان بر اساس نقشه ميراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی)1387،

اجزاء مستطيل شکل ،کليت سرا را شکل می دهند.
(اجزا مستطيل شکل  ،تشکيل دهنده ی کليت کشکولی مانند)

ایوان های ورودی در هر ضلع را مجرد و سایر بخش های نما،
همچون بازشوهای حجره ها را می توان تکراری در نظر گرفت.
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(نگارندگان ،بر اساس حاجی قاسمی)161،1383،

هندسه و تناسبات

تعادل و تقارن

سلسله مراتب

به کارگيری عناصر شاخص با داشتن ارتفاع و تزیينات بيشتر موجب تمرکز و در نتيجه ایجاد سلسله مراتب در نما و در خط آسمان می شوند
سهلسهله مراتب در سهرا به صهورت ورود از صهحن(باز) به فضهای راه پله(نيمه باز) و بعد وارد شهدن به فضهای بسهته(حجره) اسهت (در گذشهته این گونه بوده االن
مستقيم از حياط وارد حجره ها می شوند) /فضای نيمه باز و اکثرا به شکل نيم هشت /تقسيمات از حياط صورت می گيرد.
طراحی ورودی ها با کاهش عرض در محل اتصال با فضاهای اطراف و همچنين با تغيير در نور و تاریکی و ایجاد اختالف ارتفاع توسط پله

ترکيب بناهای متقارن درون مجموعه ی نامتقارن و محوری که
در نهایت دارای توازن متعادل می باشند.
تقارن و تعادل در نما
(تصویر باال ،بر اساس حاجی قاسمی)161،1383،
(تصویر سمت چپ  ،بر اساس نقشه ميراث
فرهنگی)1387،
مساحت سرا =  69متر*  48متر
تناسبات بين اضالع =1/4
نسبت عرض به ارتفاع =6/6
پيروی از تناسبات طالیی در شکل گيری ساختار کلی سرا
تناسب ایوان با ابعاد انسانی(ارتفاع زیاد)
(پيروی از تناسبات طالیی در شکل گيری ساختار کلی نگارندگان ،بر اساس نقشه ميراث

ارتفاع و عرض کمتر از سایر اقليم ها
استفاده از دهانه های بزرگ برای پنجره ها و قرار دادن حجره ها به اندازه یک پله باالتر باعث ایجاد دید مناسب صحن شده است.
استفاده از عناصر طبيعی(حوض آب و باغچه و درختان) باعث ایجاد محيط آرام و مناسب شده است.
وجود حياط مرکزی و حالت درونگرا باعث جدا شدن صحن از آلودگی صوتی خيابان های شلوغ اطراف شده است.

(تصویر سمت چپ :توجه به شيب زمين  -نگارندگان بر اساس آیينه چی و حسينی)274،1394،
-همسایگی ها و معابر

(نگارندگان بر اساس آیينه چی و حسينی)82،1394،

الگوی حياط مرکزی/الگوی چهار ایوانی /استفاده از حوض و باغچه ها
-عوامل فرهنگی

عوامل محیطی

-عوامل طبيعی و اقليمی

فرهنگی)1387،

(نگارندگان بر اساس آیينه چی و حسينی)28۰،1394،
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پالن فونداسيون
قوس پنج و هفت تند

طاق کليل

 -6نتیجه گیری:
کالبد به لحاظ قابليت نشان دادن بخشی از ارزش های تاریخی و فرهنگی جامعه ،از اهميت بسياری برخوردار است و توجه به تداوم این ارزشها و آموختن از شيوه
استفاده از آنها در کالبد ،در بسياری از نگرش های معطوف به معاصرسازی یکی از دغدغه های حياتی طراحان به شمار می رود .بنابراین در طی تحقيق حاضر ،مولفه
های کالبدی با هدف ارائه راهکارهای طراحی برای استفاده در بناهای معاصر متناسب با کارکرد آن ،در سرای امير واقع در بازار تبریز مورد بررسی و تحليل قرار گرفت
و یازده عامل به عنوان عواملِ تاثيرگذار بر ساختار کالبدی مجموعه سرای امير شناسایی شدند که عبارتند از :اقليم ،دسترسی ها ،دانه بندی حجره ها ،نور و دید ،محور،
سلسله مراتب ،سيرکوالسيون ،وحدت ،تنوع و الگو و در نهایت پيشنهاداتی جهت بکارگيری در طراحی بناهای معاصر به صورت جدول شماره  5ارائه شد.
جدول -5جمع بندی عوامل موثر بر کالبد مجموعه سرا ی امير و ارائه پيشنهادات طراحی جهت بکارگيری در بناهای معاصر(ماخذ :نگارندگان)

8

9

وحدت

1۰

تنوع

محور

7

سيرکوالسيون

نور و دید

6

سلسله

5

مراتب

3

ویژگی دانه بندی حجره ها

2

دسترسی ها

1

عوامل تأثيرگذار برساختار کالبدی مجموعه سرا ی امير
اقليم

ردیف

پيشنهادات طراحی برای بکارگيری در بناهای معاصر

ارتفاع و عرض کمتر از سایر اقليم ها

درنظر گرفتن شرایط جوی در طراحی ارتفاع و عرض کلی بنا

استفاده از نورگيرهای کوچکتر متناسب با اقليم و نورگير بزرگ رو به حياط
مرکزی(/روزنه جهت ایجاد نور وتهویه)

نورگيرهای کوچک در سقف و دهانه های بزرگ رو به حياط مرکزی

طراحی ورودی ها با کاهش عرض در محل اتصال با فضاهای اطراف و همچنين با
تغيير در نور و تاریکی و ایجاد اختالف ارتفاع توسط پله ،تزیينات متفاوت در این
بخش باعث دعوت کنندگی شده اند /.فضای نيمه باز و اکثرا به شکل نيم هشت

شاخص کردن ورودی ها در محل اتصال به بخش های دیگر بنا جهت دعوت
کنندگی و آمادگی حضور در افراد(با استفاده از کاهش یا افزایش ارتفاع سقف /تغيير
در شدت نور و تاریکی /ارائه تزیينات متفاوت-ایجاد اختالف ارتفاع از طریق پله و
ایجاد سلسله مراتب در ورود از فضای باز به نيمه باز و سپس فضای بسته

اکثرا با ایجاد اختالف سطح و پله متمایز شده اند

نمایش تفاوت در کاربری فضاها و بخش های مختلف با ایجاد اختالف سطح

ابعاد دهانه متناسب با کاربری( تعریف حجره ها با دهانه های تقریبا یکسان و قوس
کليل آذری و راه پله ها با دهانه کوچکتر و قوس جناغی و ایوان ها نيز با دهانه
بزرگتر و ابعاد شاخص و با قوس جناغی

نمایش ارزش و اهميت فضا با انواع کاربری با ایجاد دهانه های متناسب با نوع
کاربری (کوچک و بزرگ شدن دهانه ها-تزیينات متفاوت و)...

تناسبات طالیی /رعایت نسبت عرض به ارتفاع ،طول به عرض

استفاده از اندازه های مشخص در پالن و نما(نسبت طول به عرض و)...

استفاده از طاق،گنبد ،قوس جناغی ،قوس کليل آذری و...

بکارگيری عناصر مناسب سازه ای

بکارگيری نورگيرها (جناغی)جهت تعدیل نور ورودی و همچنين زیبایی نور وارد
شده /دیدهای مختلف به واسطه دهانه های مختلف بازی با نور و سایه

طراحی شکل خاص پنجره ها و نورگيرها جهت تعدیل نور وارده توجه به شکل نور
ورودی /ایجاد دیدهای متنوع /بازی با نور و سایه

نقش مهم در شکل گيری کل فضا /ایجاد تمرکز و تأکيد بر فضا توسط محور /ایجاد
محورهای فرعی و شکل گيری کنج ها ودکان ها /تعریف کننده مسير حرکت و
کشيدگی حجم در امتداد محور

طراحی تمامی فضاها متناسب با محورهای سایت و محورهای بنا /توجه به طراحی
کنج ها و ورودی ها و فضاهای تعریف شده در ابتدا و انتهای محورها /تأکيد و تمرکز
بر یک فضا توسط محور هدایت شده

تأکيد بر محور عمودی-هدایت دیدگان به سمت آسمان و باال

استفاده از محور عمودی و هدایت دیدگان به سمت باال(از طریق خالی کردن حجم
ميانی«مانند حياط مرکزی» افزایش ارتفاع سقف -نورگيرهای سقفی -تزیينات
بيشتر در یک قسمت از فضا و)...

بکارگيری روش های مختلف جهت ایجاد سلسله مراتب

سلسله مراتب ارتفاعی از طریق کاهش یا افزایش ارتفاع /سلسله مراتب
ورودی(ترتيب ورود از فضای باز ،نيمه باز ،بسته) /سلسله مراتب از طریق ایجاد ریتم
نور و تاریکی

ورود از فضاهای پيرامون به حياط و پخش شدن از قسمت ميانی به حجره ها

ورود از فضای پيرامون به فضای ميانی و ازقسمت ميانی به بخش های دیگر

هر راه پله مسير ورود دو حجره ی کناری است

طراحی فضای مشترک بين چند فضا

اجزاء متفاوت با مصالح یکسان نوعی وحدت را تداعی می کنند

استفاده از یک نوع مصالح بر روی انواع فرمهای موجود در بنا جهت ایجاد وحدت

اتحاد اجزاء بر اساس نظم (ریتم و تکرار در نما و)...

ریتم و تکرار و هماهنگی  ،همسازی در هندسه

ترکيب اجزاء مختلف در قالب الگویی ثابت

کليت ثابت اجزاء متفاوت

ایجاد تمرکز و تأکيد بر مرکز

تأکيد بر فضای خاص از طریق وزین تر کردن محور(با تزیينات ،نورگير و)...

تنوع در نحوه اجرا و چيدمان ،با مصالح یکسان

استفاده از یک نوع مصالح با رنگ های متنوع و...

آجر تيره و رسمی بندی با گچ سفيد :جلوه دادن به رسمی بندی

استفاده از اختالف رنگ در مصالح برای جلوه ی بيشتر

تنوع در نور وتاریکی(دادن بعد به فضا)

ترکيب نور طبيعی و مصنوعی -بازی با نور و سایه از طریق شکل و محل نورگيرها
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دیدهای متنوع به وسيله اختالف ارتفاع و پله باعث ایجاد
استفاده از الحاق و کاهش جهت ایجاد تنوع در فرم
ایجاد شکل خاصی از پنجره ها(شکل و رنگ متفاوت) و نورگيرها

ایجاد دیدهای متنوع با اختالف ارتفاع و پله
استفاده از الحاق و کاهش جهت ایجاد تنوع در فرم
ایجاد شکل خاصی از پنجره ها(شکل و رنگ متفاوت) و نورگيرها

استفاده از الگوهای حياط مرکزی /مرکزیت/درونگرایی

جدایی از شلوغی بيرون و ایجاد آرامش /تأکيد بر مرکز فضا از طریق وزین تر کردن
عناصر ميانی ،نورگير بزرگ و متفاوت ،تزیين متفاوت -/ایجاد حياط مرکزی ،تمرکز
محور ها بر فضای وسط

الگوی چهار ایوانی

بکار گيری الگوی چهار ایوانی در فضای بسته یا باز

الگوی هشتی ورودی(تيمچه امير جنوبی هشتی برای سرای امير)

بکارگيری فضای فيلتر ورودی و فضای تقسيم خوانا (هشتی)

تقارن/تکرار/ریتم

ایجاد تقارن وتکرار در پالن ،در نما ،در اجزاء شکل دهنده قاب بندی ها و...
ایجاد ریتم در عناصر فضایی ،در نور و تاریکی ،در قاب بندی و...

محصوریت

ایجاد حد و مرز و حریم از طریق اختالف ارتفاع ،پله ،نور و تاریکی و...
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