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چکیده

اصل انعطافپذیری بهعنوان توانمندی محیطی ،جهت پاسخگویی به استفادههای مختلفی که با اهداف گوناگون مردم
سازگار باشد ،از جمله رویکردهای قابل توجه در معماری مسکن است .در معماری غرب این موضوع پس از جنگ جهانی
اول ،بهصورت گسترده و با ساختاری سازمانیافته ،مطرح شد .این در حالی است که در معماری ایران ،این موضوع به
صورت ذاتی و کام ً
ال خودباورانه در مسکن سنتی هویدا است ،متأسفانه به دلیل عدم شناخت کافی در مورد این اصل و
دالیل استفاده از آن در مسکن سنتی ،انعطافپذیری در باور عموم ،بهعنوان ابداعات مدرن غربی شناخته شد؛ و با پدیده 
جهانی شدن ،نمود غربی آن در زندگی و معماری ایرانیان معاصر رسوخ کرده ،که حتی باعث تغییر در سبک زندگی مردم
ایران شده است .این پژوهش با روشی توصیفی -تحلیلی از هر حیث کاربردی با استفاده از بررسی تطبیقی ،با مقایسه 
عوامل ایجاد مسکن انعطافپذیر ،گونهشناسی و عناصر سازنده فضای معماری مسکونی انعطافپذیر در غرب و ایران،
مشخص مینماید که انعطافپذیری در مسکن سنتی ایران با تکیه بر نیازها ،تواناییها و دانش زمان خود دارای اصالت
بوده و  کام ً
ال مطابق با معیارهای طرح شده زمان معاصر که دیدگاه غربی ادعای آن را دارد ،است .مهمترین تفاوت در بین
این دو ،مقوله حریم میباشد ،که استفاده از ساختارهای طراحی غربی در بستر ایرانی ،این موضوع را نادیده گرفته است،
همین موضوع باعث تغییر در سبک زندگی ایرانیان در پی تقلید از سبک معماری غربی ،بدون اطالع از چنین قابلیتی در
معماری ایرانی است؛ که میتوان با درک این موضوع ،این بعد اجتماعی مسکن (حریم) را در مجموعه انعطافپذیری در
نظر گرفت تا شاهد غنای هرچه بیشتر این مفهوم در کالبد معماری ایران باشیم.
واژگان کلیدی :انعطافپذیری ،مسکن ،گونهشناسی ،ایران ،غرب.
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قرن حاضر در اغلب نقاط دنیا رشد بیسابقهای را در
معارف بشری ،تغییرات اجتماعی و استانداردهای زندگی
شاهد بوده است .به جای این که این تحوالت ،رویه عملی
طراحی محیط را آسانتر نماید ،آن را مشکلتر ساخته
است .دالیل آن روشن است؛ در حال حاضر توانایی فنی
(و اغلب اشتیاق فنی) برای ساختن بناها ،محلهها و
شهرها از راههای مختلف و بدون توجه به درک کارایی
این طراحیها برای رفتار انسان وجود دارد .همچنین
روشن است که ارزیابیهای سادهانگارانه از تغییراتی که در
فضای زندگی انسان مورد نیاز است ،منتج به آثار جنبی
غیر قابل پیشبینی و ناخوشایندی در طراحی شده است
( .)Lang, 2014, p. 1اشتیاق به پیگیری روشهای رایج
در دنیا توسط طراحان و همچنین کاربران بهصورتی
چشمگیر ارزشهای مستتر در فرهنگ خانهسازی ما را
دچار تحول کرده است ،طراحی تقلیدی بدون توجه به
نتایج آن و همچنین بازده آن در طول زمان ،که اثرات
خود را مانند تغییرات با صرف هزینههای اقتصادی و
اجتماعی و زیستمحیطی نشان داده است (Mohtasham
 .)& Hamzehnejad, 2015, p. 52انعطافپذیری یکی
از مقولههایی است که با تأکید ابداع از سمت غرب ،در
حال تغییر الگوهای زندگی ایرانیان است ،در حالیکه این
پژوهش مدعی این موضوع است که این شیوه از طراحی در
ذات معماری ایرانی بوده است و نیاز است به منظور روشن
نمودن ابعاد وجودی آن ،مقایسهای تطبیقی بین غرب و
ایران صورت گیرد تا وجود آنچه که به غرب اطالق میشود
در مورد معماری سنتی ایرانی روشن شود.
تحقیقاتی در مورد انعطافپذیری در ایران و غرب انجام
شده است که به صورت مجزا دارای نتایج و اهداف گوناگونی
هستند؛ این روش از طراحی ،در دوران مدرن و اوایل قرن
بیستم میالدی توسط لوکوربوزیه ،میس وندروهه با تعریف
مدلی از سازه که طراحی باز با تعریفی دلخواه از دیوارههای
داخلی بود و همچنین هابراکن 1به دالیل فراهمآوری
نیازهای سازهای و همچنین تغییرات تفکری و انسانگرایی
محض با تشخصبخشی به خواستههای جسمانی و
روحانی سطحی ،شروع شد ،هابراکن در کتاب خود به نام
گونهگونیها در خانهسازی که در سال  1367برای اولین
بار ترجمه شد ،اشارهای در این زمینه کرده است و بهطور
خالصه ،مفهوم انعطافپذیری را بهعنوان قابلیت ساختمان
برای تغییر فیزیکی و تطابق با توجه به تغییر شرایط
تعریف کرده است و انعطافپذیری را  «نوع جدیدی از به
چالشکشیدن معماری» میداند .افرادی مانند اشنایدر و
تایل 2درسالهای  2006، 2005و  2007با کتاب و مقاالتی
با عناوین خانههای انعطافپذیر :محدودیتها و فرصتها
به تعیین حوزههای عملکردی در خانهها با قابلیتهای
تغییر و تعیین مکانهای محدود برای تغییر اشاره کردهاند،
نیز در این زمینه پیشرو هستند .بنتلی 3و همکاران در

کتاب محیطهای پاسخده که توسط بهزادفر ترجمه شده
( ،)1391انعطافپذیری و سازگاری را در محیطهای جمعی
(شهری) مورد بررسی قرار دادهاند و مقیاس خرد و کالن
را در این طراحی به منظور طراحی مجتمعهای مسکونی
مدنظر داشتهاند ،همچنین یکی از منابع مهم این پژوهش
کتاب آفرینش نظریه معماری جان لنگ ( )1393میباشد
که انعطافپذیری و تطبیقپذیری هر محیطی را با توجه
به رفتارهای انسانی و چگونگی اعمال آن توسط طراحان
مطرح مینماید .البوستان ،)2009( 4اگیفی،)2013( 5
دانکو )2013( 6از جمله پایاننامههایی هستند که مباحث
انعطافپذیری و سازگاری را در مسکنهای کشورهای دنیا
مورد بررسی قرار دادهاند و مطالعاتی مروری بر این موضوع
را داشتهاند ،که به ترتیب ،بررسی مسکن حداقل در ترکیه،
ارتباط میان عملکرد و سازگاری مسکن در غنا ،مسکن
مناسب به منظور سازگاری ،را میتوان نام برد .البته در این
میان مطالعات دارای خروجی جدیدی نمیباشد .معماری
انعطافپذیر در بناهای سنتی ایران نیز تا حد زیادی با
توجه به محدودیتهای اجرایی وجود داشته است که طرح
پژوهشی انعطافپذیری در طرح مسکن سنتی ایران با
سرپرستی عینیفر در دانشگاه تهران با خروجی مقالهی
الگویی برای تحلیل انعطافپذیری در مسکن سنتی
ایران در سال  1382انجام شده است ،به ذکر الگوهای
تطبیقپذیر ،تنوعپذیر و تغییرپذیر در مسکن سنتی ایران
پرداخته است که یکی از منابع مهم این پژوهش محسوب
میشود .محتشم و حمزهنژاد در سال  1394و  1395در
دو پژوهش مطرح ساختهاند که ،درک صحیح از ابعاد حریم
در مسکن ،اجازه تغییرات و انعطاف در فضاهای داخلی را
محدود مینماید ،با اعمال حریم ،گزینههای انتخابی به
تعداد نمونههای غربی در تغییرات پالن نخواهد بود.
هدف این پژوهش ،شناسایی و مطابقت اصول طراحی
مسکن انعطافپذیر ایران و غرب ،به منظور استفاده در
دوران معاصر بوده ،در واقع تالش برای بومی نمودن
رویکردهای معماری که از غرب تقلید میشود و به منظور
ثبات و ماندگاری در طول زمان در میان ساکنین نیاز به
شناسایی عوامل زمینه دارند؛ که با سؤاالت زیر دنبال
میشود:
 آیا گرایش و هدف هر یک از نظامهای راهبردی طراحیمسکن انعطافپذیر در ایران و غرب یکی است؟
 انعطافپذیری مسکونی در دوران معاصر ایران نیازمندچه تغییراتی نسبت به غرب است؟
در بیان مقولهای مانند انعطافپذیری ،واژه  سازگاری با
قرابت معنایی زیادی با انعطافپذیری به کار برده میشود،
که البته با اشتراکات و تمایزات زیادی همراه است .به منظور
بسط این رویکرد ،این موضوع را از دیدگاه صاحبنظران
این مبحث دنبال مینماییم .در ادامه با استفاده از بررسی
عوامل ایجاد ،گونهشناسی و عناصر سازنده فضای معماری
مسکونی انعطافپذیر در غرب و ایران ،اشتراکات و تمایزات
استخراج میشود.
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 .2انعطافپذیری7وسازگاری :8اشتراکاتوتمایزات

جمله قبل یا بعد از سکونت در تعریف فریدمن شامل
خانه مناسب برای نیازهای اصلی ساکنان ،اما مسکنی که
قابلیت سازگاری برای نیازهای آینده را دارد ،است .مانند
فریدمن ،اشنایدر و تایل نیز ،انعطافپذیری قبل از سکونت
در بحثشان وجود دارد ،اما تمرکزشان در انعطافپذیری
پس از سکونت است.
در تعریف سازگاری ،اشمیت 10و همکارانش به چهار
ویژگی اشاره میکنند :ظرفیت برای ایجاد تغییر ،توانایی
باقیماندن ،به حداکثر رساندن ارزش و زمان (سرعت
تغییر از طریق تغییرات در زندگی) (Schmidt, Eguchi,
 .)Austin, & Gibb, 2010تعریف فریدمن و اشمیت و
همکارانش از سازگاری در درازمدت ،از نقاط توصیف زمان
مشابه است .بهعنوان مثال ،اشنایدر و تایل بر این باورند که
انعطافپذیری طوالنی مدت اجازه میدهد تا ارائهدهندگان
مسکن برای سازگاری امکان ترکیبی از انواع واحد ،تغییر
چیدمان داخلی و ارتقاء با استفاده از مدل اقتصادی خود
داشته باشند ()Schneider & Till, 2007؛ این استدالل
هماهنگی نزدیکتری با تعریف اشمیت و همکاران برای
تغییرپذیری در آینده دارد.

 .3عوامل ایجاد مسکن انعطافپذیر غربی

مسکن انعطافپذیر غربی با تعاریف مشابه سازگاری
(تطبیقپذیری) در واکنش به برنامههای بسیاری شروع به
رشد نمود ،در واقع عوامل محرک در این زمینه با هدف
پایداری اقتصادی ،راهبردهای بسیاری را دنبال نمود که در
ادامه این روند توضیح داده میشود:
 -1-3رشد جمعیت و سیاست برنامه اجتماعی مسکن
پس از جنگ جهانی اول در واکنش به اجرای برنامههای
مسکن اجتماعی اروپا ،برای فراهم نمودن مسکن انبوه
برای طبقهی کارگر بود .به منظور تأمین مسکن بسیاری
از مردم ،استانداردهای فضای کوچکتر به تصویب رسید.
اشنایدر و تایل در این مرحله به  «مدرنیته و خانه حداقل»،
استدالل میکنند که معماران مدرن اولیه به دنبال ایجاد
این خانهی حداقل بهعنوان کارکردی با استفاده از عناصر
طراحی سازگار بودند .بهعنوان مثال ،یک تخت میتواند در
طول روز در اتاق نشیمن و یا فضای اداری مورد استفاده
قرار گیرد (.)Schneider & Till, 2007
این یافتهها درجههای مختلفی از مسکن سازگار را ارائه
میدهد .خانه شرودر ،با همکاری نزدیک با مشتری طراحی
شده بود ،یک سیستم پیچیده از دیوارهای کشویی و سازگار
شده تاشویی که با توجه به استفادهی روزانه خانواده در نظر
گرفته شده است .روش دیگر ،طراحی برونو تائوت 11برای
یک مجتمع آپارتمانی در برلین در سال  1925میباشد،
که اتاقها با توسعهی نامحدود هستند .واحدهای مشابه و
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اشنایدر و تایل در مورد این موضوع این چنین مطرح
کردهاند که ،مسکن سازگار و انعطافپذیر بهطور گسترده
در مورد مسکنی که میتواند به نیازهای در حال تغییر و
الگوهای اجتماعی و فناوری پاسخ دهد ،تعریف شده است.
با این حال ،مهم این است که توجه داشته باشیم که تفاوت
بین مسکن سازگار و انعطافپذیر وجود دارد ،سازگاری
قادر به استفادههای مختلف اجتماعی است ،درحالیکه
انعطافپذیری قادر به ترتیبات جسمی متفاوت میباشد
( .)Schneider & Till, 2007از نظر اشنایدر و تایل تعریف
مسکن انعطافپذیر بهعنوان مسکنی است که میتواند به
نیازهای در حال تغییر شخصی ،عملی و یا فنآوری) و
الگوهای (جمعیتی ،اقتصادی و زیستمحیطی) و یا هر دو
بپردازد (.)Schneider & Till, 2005
البته گروتر درباره انعطافپذیری نیز از این تغییر فیزیکی
بهصورت دیگری نام برده و انطباق با شرایط مختلف را  
بهعنوان سازگاری بیان داشته؛ فضای معماری ،چیزی
کام ً
ال معین و قطعی است؛ ولی بنا به دالیل مختلف و طبق
نیاز ،فضا را میتوان به گونهای طرحریزی کرد که قابل
تغییر باشد .در چارچوب یک نظام ،چنین امکانی وجود
دارد که فضا را تغییر داده و یا آن را با شرایط مختلف
منطبق ساخت ،بدون آن که کل نظام و یا عناصر اصلی
آن دستخوش تغییر شود .به این ترتیب میتوان گفت که
فضا دارای ویژگی انعطافپذیری است (Grotter, 2010, p.
 .)108وی معتقد است ،انعطافپذیری کامل ،امکانپذیر
نمیباشد و مرزهایی در این میان حاکم است ،چرا که کل
نظام و ساختار اصلی آن الزم است ،حفظ شود .یکی از پیش
شرطهای انعطافپذیری ،عملکرد مجزای عناصر نگهدارنده
و جداکننده  بناست و از این رو تاریخچه  انعطافپذیری
ارتباط تنگاتنگی با تحوالت شکوفایی بناهای اسکلتی
در عصر جدید دارد .در ساختمانهای وسیع ریسندگی
انگلیس ،دیوارهای بتونی داخلی در قرن هجدهم جایگزین
ستونهای چدنی شد و این آغاز تحوالتی بود که به
ساختارهای اسکلتی امروزی منجر شد (.)Ibid, p. 108
لنگ در تعریف سازگاری از واژه  تطبیقپذیری استفاده
میکند و بیان مینماید ،بعضی از محیطها بدون تغییر و
سازماندهی مجدد بسیاری از فعالیتها را تأمین میکنند
یک طراحی تطبیقپذیر طرحی است که بدون نیاز به
تغییرات کالبدی ،الگوهای جاری رفتار را در زمانهای
مختلف تأمین مینماید ()Ibid, p. 108؛ به همین صورت
بیان میکند در طرحهای انعطافپذیر ،سازه برای پاسخ
به نیازهای مختلف بهراحتی تغییر میکند .اینگونه
انعطافپذیری بیش از آن است که تنها توسط فضای نیمه
تثبیت شده حاصل شود (.)Lang, 2014, pp. 34-35
فریدمن 9نشان میدهد که «تسهیل و تناسب نیازهای
فضا و محدودیتهای خانه ،قبل یا بعد از سکونت توسط
ساکنان یک تفسیر سازگاری است» (.)Friedman, 2002
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بدون سلسله مراتب در چیدمان .بنابراین ساکنان میتوانند
عملکردهای سازگار مناسب نیازهای خود را انتخاب کنند
( .)Danko, 2013, p. 14عالوه بر این ،عملکرد طراحی
فضاهای نیمه عمومی ،مانند :باغ اختصاصی ،انعطافپذیری
در مقیاس گستردهای را ارائه میدهد ،که به ساکنان اجازه
میدهد مواد غذایی مورد نیاز خود را پرورش دهند و این
باعث تقویت و کاهش هزینههای مسکن میشود.
 -3-3رشد صنعت/کارخانجات
در تکامل مسکن سازگار در سال  1930تا  ،1940بهطور
اساسی این اعتقاد بود که مسکن انعطافپذیر میتواند با
استفاده از پیشساختگی و دیگر فنآوریهای در حال
ظهور در دسترس همه قرارگیرد (Schneider & Till,
 .)2007این مورد به منظور استفاده حداکثری از توان
کارخانجات و در پی استفاده گسترده از فوالد طرحریزی
شد.
 -4-3مشارکت کاربر به دلیل نیاز به امکانات جدید
یکی از نمونههای موفق از ساختمان در آمستردام ،که
فرآیند طراحی به دو مرحله تبدیل شد؛ اول ،ساکنان
آینده مورد بحث ،عملکردهای کلی ،چیدمان و اولویتهای
مجتمع مورد بحث قرار میگرفت .در مرحله بعد ،معمار
و پیمانکار از نزدیک با ساکنان بهصورت انفرادی برای
طراحی  28واحد منحصر به فرد در ساختار حمایتی،
مشورت میگرفتند .چیدمان سازگار و عملکرد واحدها به
راحتی اجازه را برای تنوع پالن طبقات و یا استفادهی
تکمیلی در بهدست آوردن درجه باالی ارزش ذاتی (قابل
تغییرپذیری و سازگاری) مجتمع را میدهد (Kendall,

.)2011; Schneider & Till, 2006; Danko, 2013, p. 16
 -5-3رسیدن به اهداف پایداری از دیدگاه مشارکت
کاربر
به منظور کاهش هزینههای حاصل از مصرف سوخت و در
نتیجه کاهش آالیندههای آن ،قابلیتهای انتخاب مساحت
در یک واحد مسکونی با توجه به نیاز کاربر ،تعداد افراد
خانوار و میزان سرمایه دارای اهمیت است ،کاهش و یا
افزایش متراژ فضاهای داخلی خانه بدون توجه به نیاز،
مصرف سوختهای فسیلی را افزایش میدهد و هزینههای
مازاد را بر خانواده و دولت تحمیل مینماید ،در واقع متراژ
نامتناسب با نیاز برابر است با هدر رفت انرژی و آلودگی هوا
(.)Mohtasham & Hamzehnejad, 2015, p. 66
منوا و همکاران ( )2009با تأکید پایداری اقتصادی،
چارچوب مفهومی تجزیه و تحلیل زندگی در غرب به
منظور نیاز به انعطافپذیری را دو مقیاس بیان میکنند و
مقیاس ملی را تأثیرگذار بر این روند میدانند و مشارکت
کاربر را در تعیین از کار افتادگی امکانات ،از عوامل محرک
شمرده و راهحل این موضوع را تقاضا برای تغییر و در
نتیجه ساختوساز جدید قلمداد میکنند ،وی بنای سازگار
را یک استراتژی عملی با تأمین شرایط زیر میدانند:
• انعطافپذیر؛
• دسترسپذیر؛
• تغییرپذیر؛
• تحرکپذیر؛
• قابل استفاده مجدد؛
• برگشتپذیر و
• مقیاسپذیر (شکل .)1

  شماره  .30بهار 1399

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

شکل  :1چارچوب مفهومی نیاز به انعطافپذیری در غرب

) (Manewa, Pasquire, Gibb, & Schmidt, 2009

بررسی تطبیقی نظام راهربدی طراحی مسکن انعطافپذیر در غرب و ایران
شامره صفحه مقاله83-95 :

 .4عوامل ایجاد مسکن انعطافپذیر سنتی ایران

از مهمترین عوامل مؤثر در ایجاد مسکن انعطافپذیر
سنتی ایران میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 -1-4نیازهای اجتماعی (فرهنگی ،فیزیکی و مذهبی)
نیاز به انعطافپذیری در مسکن سنتی ایرانی را میتوان با
توجه به موارد زیر برشمرد:
 -1-1-4تغییر در نظام خانواده؛ توجه به تنوع
عملکردها و رفتارها

فضاهای سکونتی نیازمند تحول میشوند .در حال حاضر
زندگی در خانوادههای هستهای و در مسکن جدید
تحتتأثیر تغییرات سنی کودکان و بزرگساالن خانواده و
تغییر نیازهای آنها در طول زمان است؛ ازدواج و جدایی
مکانی فرزندان از خانواده از یک سو و امکان وابستگی و
زندگی مشترک با سالمندان خانواده از سوی دیگر ،مسکن
را نیازمند انعطافپذیری بیشتری میسازد .در خانه سنتی،
این تغییرات در محیط خانواده گسترده که گاه سه نسل
متوالی را در خود جای میداد بهوجود میآمد و پاسخگویی
به نیازهای حاصل از تغییرات در اندازه  خانوار و ازدواج
فرزندان با استفاده از فضاهای مختلف خانه امکانپذیر
میشد (.)Einifar, 2003, p. 66
 -2-1-4تغییر در شیو ه زندگی؛ تنوع در ارتباط فضاها

هر ساختمانی به دلیل این که از فعالیتهای متفاوتی
تشکیل شده ،دارای فضاهای متنوع است .الزم است که
این فضاها با هم ارتباط داشته باشند یا سازماندهی شوند.
یکی از عوامل تعیینکننده این ارتباطات فرهنگ است،
فرهنگ تعیین میکند که چه فضاهایی با یکدیگر ارتباط
داشته باشند و چه فضاهایی ارتباط نداشته باشند و میزان
ارتباط چقدر باشد و ارتباط به چه شکلی باشد؛ بصری،
رفتاری ،غیره .از آنجا که فرهنگ تعیینکننده  میزان
ارتباط خانه با بیرون است ،لذا باعث بهوجود آمدن سلسله
مراتب خاص در دسترسی ،شکل ورودی خاص در خانه
میشود (.)Mahdavipour, 1994, pp. 57-58

 -1-2-4انطباق با تغییرات فصلی؛ تعیینکننده نوع
عملکرد

در ایران توجه مردم به طراحی سازگار با طبیعت ،زیباسازی
محیط ،سازگاری با اقلیم و ایجاد آرامش و آسایش جسمی
و روانی مدنظر بوده است .در ایران ساخت مسکن از دو
وجه ،جایگاه بیشتری دارد :اول ،مسکن سازگار با طبیعت
مرتبط با مکان و اقلیم خاص و دوم ،بعد معنوی الهی و

 -3-4نیازهای اقتصادی
نیازهای اقتصادی به عوامل زیر وابسته میباشد:
 -1-3-4تغییرات فعالیتهای اعضاء خانواده؛
تعیینکننده شکل عملکرد

گاهی تغییراتی که در فعالیتهای اعضاء خانواده رخ
میدهد میتواند موجب تغییر در استفاده از فضاهای خانه
شود .در گذشته این تغییرات بیشتر تابع نوع معیشت مردم
بود .بعضی از کارگاههای خانگی از قبیل کارگاه قالیبافی
با تغییر شیوه معیشت ،به فضاهای مورد استفاده دیگری
قابل تبدیل بودند .در زندگی امروزی تمرکز مراکز کار
در کارگاهها و کارخانهها و استفاده از شبکههای ارتباطی
محلی و جهانی شکل این کارکردها را تغییر داده ولی بهطور
کامل اشتغال خانگی را منتفی نساخته است (.)Ibid, p. 66
فعالیت اعضای خانواده ،عاملی است که شکل و اندازه فضا
را تعیین میکند؛ مث ً
ال شخص در جاهای متفاوت تعریف
متفاوتی دارد ،مث ً
ال عمل نشستن و دور هم جمع شدن که
در فرهنگهای متفاوت با هم فرق دارند (Mahdavipour,
.)1994, p. 57

 .5گونههای انعطافپذیری در دوره معاصر غرب

در تعریف اشنایدر و تایل بیشتر بحث در مورد انواع مختلف
مسکن انعطافپذیر با توجه به استفاده از تاکتیکهای
«نرم» و یا «سخت »12میباشد« .نرم» در مقابل اصطالح
توساز مورد استفاده
«سخت» به فناوریها و روش ساخ 
در مسکن سازگار اطالق میشود .سخت اصوالً اشاره به
عناصری دارد که غیرقابل جابجایی میباشند ،این هستهها
با حوزههای باثبات و پر استحکام 13باید در جایی قرار
بگیرند که برای کارکرد سایر فضاها محدودیت ایجاد
نکنند (Bentlry, Murrain, McGlynn, & Smit, 2012,
 .)p. 178این عناصر مانند :دیوارهای باربر و داکتها ،راه
پله و آسانسور میباشند .نرم رویکردی عملی در استفاده از
پالنهای باز و بدون محدودیت است .در مطالب پیش رو
تکنیکهای مختلف و متمرکز  فیزیکی مسکن انعطافپذیر
در غرب بیان میشود که میتواند به منظور استفاده برای
طراحی یک فضای مسکن انعطافپذیر باشد.
 -1-5مبلمان متحرک
این روش اجازه میدهد تا ساکنان به تغییر استفاده از یک
اتاق به صورت روزانه با حداقل تالش و زمان برسند.
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از نیازهای زیستمحیطی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

روانی (اعتقادات ،باورهای دینی ،الهی) ساکنین است( (�Ba
 ،)hadori & Yaghoubi, 2007, pp. 6-7بخشی از نیازهای
مسکن سنتی از طریق انطباق زندگی با تغییرات فصلی
و روزانه تأمین میشد .در خانههای با حیاط مرکزی در
ساعات روز و در فصلهای سال از فضاهای مختلفی از خانه
استفاده میشد (.)Einifar, 2003, p. 66
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 -2-4نیازهای زیستمحیطی
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 -2-5فضای مشترک بین واحدها
اتاق مشترک ایدهای است به صورت یک فضا بین دو
خانهی مجاور ،به موجب آن صاحبان دو خانه میتوانند
با استفاده از مذاکره از فضای مجاور طراحی شده استفاده
نمایند؛ استفاده از این اتاق بین دو کاربر نیازمند مذاکره
است ،تنها عیب این نوع گونه مسکن انعطافپذیر ،مناقشه
بین دو کاربر است ،زیرا در زمانی هر دو نیاز به فضای
اضافی دارند و یا برعکس ،فضای اضافی خالی میماند.
 -3-5دیوارههای جداکننده متحرک
 دیوار متحرک و کشویی از عناصری است که میتواند بهسرعت منتقل شود و به پیکربندی مجدد سازمان فضایی
در یک فضا کمک کند؛
 این عنصر متحرک و کشویی همچنین میتواند ،مکانیاضافی از انواع عملکردها ارائه دهد؛
 در طراحی این عناصر باید به خوبی فکر شود  ،بهطوریکه در عرض چند دقیقه بتوان در فضا به طور کامل تغییر
ایجاد نمود و برعکس؛
 انعطافپذیری این سیستم میتواند بهعنوان دو گزینهپیش و پس از طراحی برای پیکربندی فضایی در خانه
تعریف شود؛
 موضوع عملی از طریق حرکت کشویی پانلهای دیواراست که باید جایگذاری و محل مبلمان در فضا و یا انتقال
مبلمان موجود در پیکربندی فضایی دیده شود؛
 دیوار متحرک و کشویی امکان طراحی پوستههایمختلف به هر دو شکل دائم و نیمه دائم را میدهد.
 -4-5قابلیت تفکیک و تجمیع فضاها با هم
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این روش در معماری ژاپنی دارای پیشینه قوی میباشد؛
از آنجایی که اغلب فضاها دارای هیچگونه کاربردی ثابتی
نبوده و از آنجایی که در خانهی ژاپنی ،مبلمان بسیار اندکی
وجود دارد ،فضای انعطافپذیری ایجاد شد ،به طوری که
فضاها برحسب نیاز میتوانست باز ،بسته و یا به یکدیگر
متصل شوند ( .)Grotter, 2010, p. 113این روش پیوستن
با هم است که اساساً از روش اتصال دو فضای مجاور به
شکل یک واحد بزرگتر است؛ پتانسیل تبدیل به واحدهای
بزرگتر ،در جواب خواستههای برخی خانوادههای در حال
رشد بوده و یک استراتژی بلندمدت است؛ به اشتراک
گذاشتن یک ورودی ،از رایجترین روشهایی است که
اجازه میدهد دو واحد بهپیوست قرار گیرند ،یا به طور
جداگانه و بهعنوان یکی ،مورد استفاده قرارگیرند( (�Schnei
.)der & Till, 2007
 -5-5اتاقهای عملکرد خنثی (چند ظرفیتی بودن
فضاها)
فضاهای چندکاربردی ،دارای خاستگاههای متعددی
هستند .هرمان هرتسبرگر 14یکی از طرفداران مشهور

معماری چندظرفیتی است .به عقیده او ،غیرممکن است
که برای هر فردی یک فضای مخصوص طراحی کرد ،بلکه
طراحی فضا باید به گونهای باشد که تعابیر مختلفی از
آن استنباط شود ( .)Grotter, 2010, pp. 110-111توانایی
اضافه کردن ،گسترش و تغییر فضای درون یک خانه
توسط اتصال واحدهای اضافی به منظور بسط و گسترش
و افزایش حجمی بالقوه؛ باید در مرحله طراحی ،به منظور
تعیین این که طرح اولیه میتواند پیش بینی اضافه نمودن
در آینده را به جای محدودکردن آنها را داشته باشد،
در نظر گرفته شود؛ این نوع از اضافه نمودنها تنها به
محور افقی ختم نمیشود ،بلکه از نظر عمودی نیز کام ً
ال
امکانپذیر است.
 -6-5باکسهای یکسان
در این نوع گونه واحدهاي انعطافپذیر بر پایه پیشساختگی
بنا شده است .این ساختار کاري باعث کمشدن هزینههاي
راهاندازي در سایت و کاهش زمان بهرهبرداري شده است.
ترکیب جعبه ساختمان به صورتی میباشد که در صورت
لزوم با توجه به نیازهاي در حال تغییر ساکنین تغییر کند.

 .6گونههای انعطافپذیری در مسکن سنتی ایران

با توجه به ویژگیهای خانه ایرانی و بحثهای مربوط به
تعاریف و مفاهیم ،گونههای انعطافپذیری تحت عنوان
تنوعپذیری (فضای چند عملکردی) ،تطبیقپذیری
(جابجایی فصلی و روزانه) و تغییرپذیری (تفکیک و
تجمیع) تعریف شدهاند.
 -1-6تنوعپذیری (فضای چند عملکردی)
تنوعپذیری قابلیت فراهمآوردن استفادههای مختلف از
فضا است .اینگونه انعطافپذیری با دو متغیر فضا و زمان
س روکار دارد .فضای واحد مسکونی میتواند برای چند
عملکرد بهطور همزمان و برای عملکردهای مختلف در
زمانهای مختلف استفاده شود .تنوعپذیری میتواند از
طریق طراحی نقشه با ساختار هندسی منظم ،دسترسی
آسان و خوانا به تجهیزات مسکن و یا از طریق تنظیم
اندازهی اتاقها بهدست آید ( .)Einifar, 2003, p. 69در
مسکن سنتی ،در استفاده از فضاها ،هر فضا ابتدا دارای
کارکرد فیزیکی خود بوده و در وهله دوم دارای کارکردی
مفهومی میشود ،کارکرد فیزیکی استفاده  اصلی از فضا
بوده و کارکرد مفهومی کارکردهای ثانویه فضا میباشد .در
ادامه برخی از این فضاها بیان میشود (جدول .)1
• حیاط :از حياط در خانههاي ايراني به شكلهاي مختلف
استفاده شده است كه عبارتاند از :بهعنوان نشانه حريم
تملك؛ وحدتدهنده چند عنصر خانه؛ ارتباطدهنده چند
فضا در خانه؛ براي ايجاد محيطي سرسبز و با نشاط؛ به
عنوان يك  هواكش مصنوعي براي گذر جريان بادهاي
مناسب؛ عنصري مهم در جهت سازماندهي و تقسيم

بررسی تطبیقی نظام راهربدی طراحی مسکن انعطافپذیر در غرب و ایران
شامره صفحه مقاله83-95 :

فضاهاي مختلف داخل خانه؛ بهعنوان حريمي امن و آرام
براي آسايش خانواده؛ محلي براي انجام امور عمومي و
اجتماعي ساكنين به ويژه در جنوب كشور؛ حياط افزون بر
ايجاد وحدت بين عناصر ،نوعي ارتباط پيمايشي بين آنها
ايجاد ميكند ،اين ارتباط يا از ورودي ساختمان به مقصد
ديگر فضاهاي پراكنده مانند :انبار ،آغل ،و غیره در حياط
صورت ميگيرد و يا با استقرار محوطه اصلي تابستاني و
زمستاني در جبهههاي مختلف ،ارتباطدهنده بخشهاي
اصلي خانه ميباشد (Zandieh & Parvardi Nejad, 2010,
.)p. 9

• شناشيل :15دو كاركرد مهم آن به شرح زير است:
 مكاني براي استفاده از نسيم و بادهاي مطبوع و بعضاًاستفاده از سايه  ،استفاده از منظره زيباي دريا( (�Memar
.)ian, 1996, p. 100
• اتاقهای سهدری و پنجدری :اتاقهای سهدری و پنجدری
بهعنوان فضاهای اصلی در پذیرایی از مهمانان و همچنین
خواب در مسکن ایرانی بوده است که با توجه به شغل
و حرفه  افراد داخل منزل ،بابت کارهای خانگی مانند:
قالیبافی از آن استفاده میشده است.
• هشتی و داالن ورودی :در طراحی معماری خانه ایرانی،
ایجاد فضایی مانند :هشتی در ابتدای ورودی ،فضایی را با
کارکرد جمعکنندگی و پخشکنندگی با ورودیهای فرعی
دیگر فراهم میآورد و هچنین به منظور جلوگیری از دید
مستقیم به داخل خانه تعبیه میشده است .از کارکردهای
دیگر آن میتوان فضایی به منظور انتظار و ارتباط بین
همسایگان میباشد ،زیرا معموالً این هشتیها در اطراف
خود دارای سکوهایی بوده که نشستن را میسر مینموده
است.
• طاقچه و رف :خالینمودن جدارههای اتاقها برای ایجاد

89

طاقچه و رف در وهله  اول به منظور قراردادن وسایل
میباشد که در حقیقت این امر سبکسازی بوده ،زیرا که
وزن عامل تخریب در زمان زلزله میباشد (.)Ibid, p. 100
در معماری ایرانی ،به دلیل ورود دین به فرهنگ بهعنوان
یک اصل مسلم فضاهای فردی و اجتماعی دارای تمایزات
و همچنین سلسله مراتبی نسبت به هم میباشند ،همانند
فضای هشتی که واسط بین فضای درون و بیرون میباشد،
هر فضایی در مسکن دارای ویژگیهای درونی منحصر
به فرد و طلبکننده  خاصیتی میباشد ،فضاهای داخلی
مسکن با سه ویژگی کلی ،در مورد حریم به منظور چینش
و همجواری فضاها حوزهبندی میشود:
 فضاهایی هستند که تولید بو و صدا میکنند و باید دیگرفضاها را از این بابت مصونیت بخشید.
 فضاهایی هستند که از نظر بصری و حرکتی باید مراتبیخاص برای آنها قائل شد .در واقع این فضاها ارزش رعایت
حریم را از فضاهای دیگر به داخل آن تعریف میکنند و از
طرف دیگر فضاها باید حمایت شود.
 فضاهایی هستند که خصوصیات دو مبحث باال را دارامیباشند؛ که در بعضی ،حالت اول قویتر است و بعضی
حالت دوم ارجحتر میباشد.
در اسالم ،کارشناسان مذهبی ،فقها و غیره بهعنوان
رفتارشناسان نظری در زندگی افراد بهطور غیرمستقیم این
مبحث را تذکر میدهند .در غرب در تعاریف مربوط به
خلوت یک ویژگی مشترک وجود دارد« .نکته اصلی این
تعاریف توانایی کنترل افراد یا گروهها بر تعامل دیداری،
شنیداری و بویایی با دیگران است» .خانه نیز بهعنوان یک
گروه اجتماعی کوچک نیازمند این گونه نگرش است که
البته با تعاریف اسالمی که حریم است مطابقت زیادی دارد
(.)Mohtasham & Hamzehnejad, 2015, p. 57

جدول  :1تنوعپذیری فضاهای داخلی مسکن سنتی ایرانی

شناشیل

استفاده از نسيم و بادهاي مطبوع و سایه

استفاده از منظره زيباي دريا

اتاقهای سهدری و پنجدری

خواب ،نشیمن

قالیبافی

هشتی و داالن ورودی

فضای واسط بین درون و بیرون و فضای انتقال

ارتباط بین همسایگان

سر در (پیشخوان)

مراتب ورود

فضای پیرنشین ،استراحت

طاقچه و رف

محل اشیاء تزئینی

سبکسازی و کاهش ضخامت دیوار

 -2-6تطبیقپذیری (جابجایی فصلی و روزانه)
تطبیقپذیری قابلیت هماهنگ شدن یک فضا با شرایط
جدید موردنیاز است .در مسکن جدید ،تطبیقپذیری
قابلیتی است که نیازهای جدید را  با تغییر در دیوارهای
داخلی و نصب قطعات در واحدهای مسکونی تأمین نماید،

مشروط بر این که این تغییرات در مساحت واحد مسکونی
تغییری ایجاد ننماید (جدول  ،)2در عمل تطبیقپذیری
تمام تغییرات داخلی از قبیل تغییر شخصیت و ساختار،
عناصر خرد و ترکیب فضاها را شامل میشود .در
برنامهریزی مجموعههای مسکونی جدید ،مؤثرترین روش
دستیافتن به تطبیقپذیری ،ثابت نبودن اجزای داخلی
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حیاط

محل تقسیم ،نورگیر و تهویه بنا

فضایی برای مهمانی و برگزاری جشن

معماری و شهرسازی آرمانشهر

فضا

مفهوم اولیه

مفهوم ثانویه

90
و امکان ترکیب متنوع آنهاست .برای مثال ،وقتی محل
آشپزخانه ،سرویس و ورودی ثابت در نظر گرفته شود،
بقیه فضاها میتوانند با سایر عملکردها تطبیق دادهشوند
(.)Einifar, 2003, p. 70
تطبيق شيوه  زندگي با شرايط اقليمي فصول مختلف را
ميتوان در خانههاي درونگراي مناطق گرم و خشك ايران
به خوبي مشاهده كرد .اتاقهاي اطراف حياط اين خانهها

با توجه به فصول مورد استفاده قرار ميگيرند .بدينترتيب
كه ضلع شمالي و آفتابگير حياط (پناه) كه گرمتر بوده
در زمستان مورد استفاده قرار ميگرفته و به زمستاننشين
معروف بوده است .درست عكس اين عمل در ضلع جنوب
حياط و پشت به آفتاب (نسار) اتفاق ميافتاده و به
تابستاننشين معروف بوده است ( Zandieh & Parvardi
.)Nejad, 2010, p. 7

جدول  :2تطبیقپذیری فضاهای داخلی مسکن سنتی ایرانی

فضا

فیزیکی

حیاط

تطبیق دهنده عناصر فضا با عملکردهای مختلف حوض و تخت چوبی بهعنوان عنصر و نیمهثابت در تابستان

اتاقها

مفهومی

تابستاننشین و زمستاننشین

 -3-6تغییرپذیری (تفکیک و تجمیع)
در طراحی مسکن انعطافپذیر ،تغییرپذیری به افزایش و
کاهش کمی یا تفکیک و تجمیع فضاها و امکان بازگشت به
طرح اولیه واحد مسکونی پس از گسترش یا تقلیل مساحت
آن گفته میشود .در این مورد انعطافپذیری به معنای
قابلیت پاسخ به رشد خانوار در مراحل مختلف زندگی است.
به عبارت دیگر این قابلیت ،تغییر اندازه واحد مسکونی را
چه در جهت کوچکتر شدن و چه در جهت بزرگترشدن
امکانپذیر میسازد .مفهوم تغییرپذیری با مطالعه تغییرات
زیربنا ،نیازهای فضایی و شکل واحد مسکونی ارتباط
پیدا میکند .نیاز به این گونه انعطافپذیری ممکن است
به دلیل نیازهای بلندمدت و یا کوتاهمدت باشد .نوع
بلندمدت ،با تغییر اندازه خانوار و نیاز به فضاهای بیشتر
برای زندگی بروز مینماید و نوع کوتاهمدت ،تغییر فضا به

جابجایی فصلی در استفاده از آفتاب

دالیل دیگر است .تغییرپذیری (در خانه سنتی ایرانی) از
دو طریق اضافهکردن به زیربنای موجود خانه و یا تفکیک
فضاهای آن (بدون تغییر مساحت) قابل دستیافتن است
(جدول .)3
تعدادی از فضاهای خانههای ایرانی که بر این اساس شکل
گرفتهاند به صورت نمونه زیر است:
• ایوان :ايوان فضايي سرپوشيده و مستقل است با طاقي
رفيع كه براي مجموعهاي از فعاليتهاي زندگي در نظر
گرفته شده است .يك طرف ايوان باز و مشرف به حياط
است و دو طرف ديگر نيمهبسته و ضلع چهارم بسته است.
ضلع بسته معموالً به اتاقهاي شاهنشين راه دارد كه با باز
شدن در و پنجرههاي اين اتاق ،فضاي شاهنشين با ایوان
ترکیب میشود (Zandieh & Parvardi Nejad, 2010, p.
.)16
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                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

جدول  :3تغییرپذیری فضاهای داخلی مسکن سنتی ایرانی

فضا

فیزیکی

مفهومی

صفه و ایوان

رابط بین دو اتاق مجاور از سطح حیاط

محل جمعی و استراحت ،اضافه نمودن یا کم شدن توسط
عناصر محدود کننده (ارسی) بین اتاق و حیاط

 .7بررسی عناصر سازنده فضای معماری
مسکونی انعطافپذیر غربی

از آنجا که عناصر سازنده هر فضای معماری تعریفکننده
کلیت آن هستند ،برای دستیافتن به فضایی انعطافپذیر،
باید عناصر سازنده یا اجزای آن نیز انعطافپذیر باشند.
توسازهای نوآورانه
اشنایدر و تایل در مسکن از نظر ساخ 
و طراحی چهار موضوع اصلی را مورد بحث قرار میدهند:
«ساختار سازه»« ،فضاهای خدمات»« ،طرح معماری» و
«تجهیزات انعطافپذیر» (  .)Schneider & Till, 2005

 -1-7ساختار سازه
ساختار سازه ،بهعنوان یکی از قطعات ثابت و دائمی از

ساختمان در تعیین انعطافپذیری ساختمان مطرح
است .تصمیمگیری چگونگی عناصر ساختاری و استفاده
از دیوارههای باربر ،امکان تغییرات در آینده را میدهد
( .)Albostan, 2009, p. 28سیستم سازهای ،بهعنوان یکی
از قطعات ثابت و دائمی از ساختمان در تعیین اینکه آیا
طرح معماری انعطافپذیر است یا نه ،مهم است .بهعنوان
مثال ،تصمیمگیری درست در انتخاب سازه ،استفاده از
دیوارههای غیر باربر ،امکان تغییرات در آینده را ایجاد
میکند .در اینجا استفاده از دال تخت برای عملکردهای
معماری که نیاز به فضای غیرمعمول ستونگذاری دارند،
توصیه میشود (.)Eghbali & Hessari, 2013, p. 61
دو روش سازهای برای رسیدن به انعطافپذیری وجود دارد:
«سازههای پایه »16و «سازههای چندظرفیتی .»17سازه پایه

بررسی تطبیقی نظام راهربدی طراحی مسکن انعطافپذیر در غرب و ایران
شامره صفحه مقاله83-95 :

اشاره به یک سیستم سازهای است که اجازه میدهد تا یک
طرح به معنای ثابت ،تابع تغییرات باشد ،که بهطور عمده از
تیرها و ستون تشکیل شده است و  سازه چندظرفیتی ،که
طراحی بهصورت سلولهایی است که مناسب برای هر تابع
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است ( .)Schneider & Till, 2007نوع سومی هم وجود
دارد که ترکیبی از این موارد را به وجود میآورد (جدول
.)4

جدول  :4سازههای پایه و سازمانهای چندظرفیتی و ترکیبی
سازههای پایه

«پالن لیبر» یا «پالن آزاد» اصطالحی بود که لوکوربوزیه
برسر زبانها انداخت و مرادش فضاهای گشوده یکدست
و یکپارچهای بود که فارغ (آزاد) از مالحظات ساختی،
تیر و ستون و جرز ،در فضا شکل میگیرند ،در معماری
میس ،همین آزادی پالن را که بعدها از مشخصات اصلی
و اساسی معماری او شد ).)Mozaini, 2011, p. 89
سازههای چند ظرفیتی

در اینجا فرمهای نرم و سخت مورد بحث ،توسط اشنایدر
و تایل دیده میشود و بر پایه  مدول و نقش آن در
معماری است.

سازههای ترکیبی چند ظرفیتی و پایه

ترکیبی از دوحالت سازههای جند ظرفیتی و سازههای
پایه  میباشد.

)(Albostan, 2009, p. 29

 -2-7فضای خدمات

 -4-7تجهیزات انعطافپذیری

گلفتی 18پتانسیل ترکیب فنآوریهای جدید در طول
زمان ،برای تنظیم تغییرات ،حتی استفاده از ساختمان از
مسکن به چیز دیگری ،توسط سیستم ساختاری و فضاهای
خدمات بهعنوان اجزای دائمی از ساختمانها ،اینکه آیا
یک پروژه در درازمدت مسکن انعطافپذیر است یا نه.
قابلیت برآوردهساختن خواستههای در حال تغییر کاربران
در طول زمان به نام «انعطافپذیری دائم» مطرح میکند
( .)Galfetti, 2003, p. 90در واقع انعطافپذیری دائم با
تعیین ساختار دائم و با برنامهی از پیش تعیینشده معمار
(پیشبینی معمارانه) مقدور خواهد بود.

با استفاده از مبلمان بهعنوان یک واحد عملکردی که با
استفاده از دیوارههای متحرک ،مبلمان تاشو ،مدولهای از
پیش طراحیشدهی صنعتی به دست میآید.
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طرح معماری در حقیقت با تکیه بر نیازهای ساکنین،
از جمله تغییر خانواده مطابقت و سازگاری را از طریق
گونههای انعطافپذیری که در قبل توضیح داده شد ،فراهم
میآورد .تغییر در طرح معماری و ترکیب میان واحدها با
استفاده از نیاز مخاطبین با توجه به ساختار خانواده صورت
گرفته است .طرح معماری پالن مجموعه را شامل میشود.

در ایران عینیفر ( )1382در اینباره تقسیمبندی دیگری
را با توجه به تعریف سهگونه سازماندهی فضا توسط ادوارد
تیهال به معماری سنتی ایران تعمیم داد :عموماً در هر
فضای انسانساخت ،سهگونه ساماندهی قابل تشخیص
است .این سهگونه عبارتاند از :فضای ثابت ،فضای
نیمهثابت و فضای متغیر  .بر اساس این تقسیمبندی فضای
ثابت ،از عناصر غیر قابل جابجایی از قبیل دیوارهای باربر،
کفها ،پنجرهها و غیره تشکیل میشود (Einifar, 2003,
  .)p. 67
الف .فضای ثابت :معموالً فضای ثابت با سیستم سازه و
سنتهای ساخت در هر دوره ارتباطی تنگاتنگ دارد.
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 -3-7طرح معماری

 .8بررسی عناصر سازند ه فضای معماری
مسکونی انعطافپذیر ایران
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ب .فضای نیمهثابت :فضایی است که با تغییر چیدمان
مبلمان و وسایل خانه قابل تغییر است ،در معماری سنتی
ایران بسیاری از فضاهای نیمهثابت به صورتی انعطافپذیر
در الیههای عمودی جداکننده فضاها (دیوارها) شکل
میگیرند .عناصری چون پستو ،رف ،طاقچه و غیره در
ساماندهی و انعطافپذیری فضاهای داخل مسکن چنین
نقشی را بهعهده دارند.
ج .فضای متغیر :این فضا قابل ادراک و مرتبط با عملکرد

نهفته آن فضای خاص است .برخالف معماری مدرن که
شفاف بودن فضا ،با ارتباط بصری و از طریق گسترش و
ایجاد فصل مشترک میان کارکردهای بنا به دست میآید،
در معماری خانههای سنتی این فصل مشترکها بیشتر
از طریق فضای چندکارکردی و چندمنظوره و سیالبودن
عملکردها بهوجود میآیند.
در ادامه با تحلیل یک نمونه خانه سنتی ایرانی به این سه
عنصر سازنده میپردازیم:

جدول  :5عناصر سازند ه فضای معماری مسکونی انعطافپذیر ایران

ثابت

عناصر ثابت مانند دیوارههای ضخیم

نیمه ثابت

قابلیت تفکیک و تجمیع صفه با فضای پنجدری توسط
عناصر نیمه ثابت مانند :ارسیها میسر میشود.

متغیر
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سیالیت فضا با استفاده از سبکسازی حجمی و دید
درون به بیرون بدون موانع در خانههای سنتی بوده
است.

)(Alavi, 2013

 .9بحث

با توجه به طرح مباحث باال ،بهصورت کلی و در مجموع
میتوان نظام راهبردی در طراحی مسکن انعطافپذیر
غرب و ایران را در سه حوزه زیر جمعبندی نمود.
 -1-9تطبیق عوامل ایجاد مسکن انعطافپذیر غرب
و ایران
در مقایسه عوامل ایجاد مسکن انعطافپذیر غرب و ایران
موضوع متفاوت هدف میباشد؛
در غرب هدف نهایی رسیدن به پایداری اقتصادی است،
ولی در ایران به منظور مطابقت با اصول زمانه ،مختص با
هر بومی این نگرش دارای تفاوت بوده؛ در حقیقت هدف

اجتماعی است .در غرب مقیاس ملی نیز انعطافپذیری را
عامل شده است ،درحالیکه در ایران سنتی ،مقیاس بنا و
افراد ،تعیینکننده بودند؛ در زمان معاصر ایران با توجه به
تأثیرپذیری از غرب این رویکرد دارای مقیاس ملی نیز شده
است و گاهاً سیاستهای مسکن به منظور همگامی با دنیا
در حال جهتگیری به سمت هدف اقتصادی میباشند؛
در واقع الزم است ،بینشها و دانشهای غربی را در کنار
ارزشها و گرایشهای اصیلمان حفظ نماییم.
 -2-9تطبیق گونهشناسی انعطافپذیری غرب و ایران
در تطبیق گونههای انعطافپذیری معماری مسکن غرب
و ایران ،اضافه نمودن یا کم نمودن به فضاها با تغییرات

بررسی تطبیقی نظام راهربدی طراحی مسکن انعطافپذیر در غرب و ایران
شامره صفحه مقاله83-95 :

مساحت ،عامل تفاوت بین گونهشناسی انعطافپذیری
در غرب و ایران است .تغییر و افزایش در گونههای
انعطافپذیری در دوره معاصر به دلیل بروز تکنولوژی
میباشد و استفاده از حداکثر توان محیطی در راستای
سازگاری با نیازهای ساکنین در مسکن سنتی ایران تا
حد امکان دیده شده است .به طوریکه در نمونه غربی
با تکنولوژی شاهد تغییر در ابعاد کلی زیربنای ساختمان
به صورت بالقوه خواهیم بود ولی در نمونه ایرانی،
انعطافپذیری در پذیرش کابردهای مختلف است .در هر
دو مورد فضاهای خدماتی شامل سرویسها و آشپزخانه
جزء عناصر ثابت بوده و گونههای انعطافپذیری ایرانی و
غربی در آنها نقشی ندارد.

 -3-9تطبیق بررسی عناصر سازنده فضای
معماری مسکونی انعطافپذیر غرب و ایران

با توجه به شناخت عناصر سازنده فضای معماری مسکونی
انعطافپذیر غرب و ایران ،مشترکات و تمایزاتی دیده
میشود که با تعاریفی که افراد گوناگون در دو عرصه
گفتهاند ،میتوان آنها را تعیین نمود ،اما در کل ،غرب
با تکیه بر به روزرسانی تکنولوژی ساخت این عناصر را
ترتیب داده و این عناصر در معماری سنتی بیشتر جنبه 
ثابت داشتهاند.

 .10نتیجهگیری

با توجه به این که در دوران معاصر انعطافپذیری به منظور
تأمین نیازهای خانوار کم درآمد با تعریفی به نام مسکن
حداقل شروع به اوجگیری نمود که سعی بر پایداری
اقتصادی (کاهش هزینههای جابجایی ،مصرف سوختهای
فسیلی به دلیل مطابقت فضا با اندازه فضا و غیره) و در
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وهله  دوم پایداری اجتماعی (کاهش جابجاییها که به
صورت طبیعی محلههایی اصیلتر را شکل میدهد) کرد ،و
اگر این رویه فکری در ایران که دارای زمینه اسالمی است،
رواج یابد بایستی این موضوع را مدنظر داشت که استفاده
از پارتیشنها که قابلیت تغییر در فضاها را به صورت کم
هزینه میسر میسازد ،به صورتی فراگیر توصیه شده و
این موضوع در ایران که با توجه به موضوعات فرهنگی،
فضاها نیازمند همجواری صحیح در کنار هم به دلیل
توجه به حریمها میباشند را تحتالشعاع قرار میدهد و
انعطافپذیری بهعنوان راهی برای پیشبرد اهداف پایدار در
طراحی مسکن در بیان معماری اسالمی دارای شرایطی
خاص مانند حفظ ارزشهای اسالمی خواهد بود؛ زیرا که
هر قسمتی از زندگی هر مسلمان باید آمیخته با شئونات
اخالقی برگرفته از آموزههای الهی باشد ،اسالم با توجه
به آیات و احادیث متعدد؛ انعطافپذیری حداکثری در
خانههای ثروتمندان را زیر سؤال برده و معتقد به ضایع
شدن حریمها در خانههای اقشار کم درآمد است ،این در
حالی است که مسکن اسالمی چنین نمیگوید.
حریم در مسکن ایرانی را شاید بتوان مهمترین اصل
تشکیل روابط فضایی دانست که با گونهشناسی غربی
میتواند منافاتی نداشته باشد ،حریم بهعنوان بخش مهمی
در طرح مسکن انعطافپذیر شاید قدرت مانور پالنها را
برای تغییرات کاهش دهد ،اما قدرت ماندگاری در طول
زمان را توسط کاربر ایرانی افزایش میدهد .پس محدودیت
بخشی به امر تغییرات فیزیکی میتواند در مسکن معاصر
ایرانی بهعنوان تحدیدکننده اصلی طرح معماری در کنار
اصول الزامدهنده معماری ایرانی با توجه به پیشینه و
برخورد مسکن سنتی راهگشا باشد.
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 .15نوعي بالكن به سمت بيرون خانه و روي معبر عمومي است .كه با چوب ساخته شده و پيرامون آن با نردههاي مشبك پوشيده
ميشود ،تا هوا بهراحتي در آن جريان يابد و يا ايجاد سايه نمايد .اما مشاهده شده است كه در برخي از موارد سقف نيز نداشتهاند.
نمونههايي از اين فضا در برخي از خانههاي كنار ساحل جنوب نيز ديده شده است.
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