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1. مقدمه
در1 را1 بی1سابقه1ای1 رشد1 دنیا1 نقاط1 اغلب1 در1 حاضر1 قرن1
معارف1بشری،1تغییرات1اجتماعی1و1استانداردهای1زندگی1
شاهد1بوده1است.1به1جای1این1که1این1تحوالت،1رویه11عملی1
ساخته1 مشکل1تر1 را1 آن1 نماید،1 آسان1تر1 را1 محیط1 طراحی1
است.1دالیل1آن1روشن1است؛1در1حال1حاضر1توانایی1فنی1
و1 محله1ها1 بناها،1 ساختن1 برای1 فنی(1 اشتیاق1 اغلب1 )و1
کارایی1 درک1 به1 توجه1 بدون1 و1 مختلف1 راه1های1 از1 شهرها1
همچنین1 دارد.1 وجود1 انسان1 رفتار1 برای1 طراحی1ها1 این1
روشن1است1که1ارزیابی1های1ساده1انگارانه1از1تغییراتی1که1در1
فضای1زندگی1انسان1مورد1نیاز1است،1منتج1به1آثار1جنبی1
غیر1قابل1پیش1بینی1و1ناخوشایندی1در1طراحی1شده1است1
رایج1 پیگیری1روش1های1 به1 اشتیاق1 1.)Lang, 2014, p. 1(
به1صورتی1 کاربران1 همچنین1 و1 طراحان1 توسط1 دنیا1 در1
را1 ما1 خانه1سازی1 فرهنگ1 در1 مستتر1 ارزش1های1 چشمگیر1
به1 توجه1 بدون1 تقلیدی1 طراحی1 است،1 کرده1 تحول1 دچار1
اثرات1 که1 زمان،1 طول1 در1 آن1 بازده1 همچنین1 و1 آن1 نتایج1
و1 اقتصادی1 هزینه1های1 صرف1 با1 تغییرات1 مانند1 را1 خود1
 Mohtasham(1اجتماعی1و1زیست1محیطی1نشان1داده1است
یکی1 انعطاف1پذیری1 1.)& Hamzehnejad, 2015, p. 52
در1 از1سمت1غرب،1 ابداع1 تأکید1 با1 که1 است1 مقوله1هایی1 از1
حال1تغییر1الگوهای1زندگی1ایرانیان1است،1در1حالی1که1این1
پژوهش1مدعی1این1موضوع1است1که1این1شیوه1از1طراحی1در1
ذات1معماری1ایرانی1بوده1است1و1نیاز1است1به1منظور1روشن1
ابعاد1وجودی1آن،1مقایسه1ای1تطبیقی1بین1غرب1و1 نمودن1
ایران1صورت1گیرد1تا1وجود1آنچه1که1به1غرب1اطالق1می1شود1

در1مورد1معماری1سنتی1ایرانی1روشن1شود.
انجام1 و1غرب1 ایران1 در1 انعطاف1پذیری1 مورد1 در1 تحقیقاتی1
شده1است1که1به1صورت1مجزا1دارای1نتایج1و1اهداف1گوناگونی1
هستند؛1این1روش1از1طراحی،1در1دوران1مدرن1و1اوایل1قرن1
بیستم1میالدی1توسط1لوکوربوزیه،1میس1وندروهه1با1تعریف1
مدلی1از1سازه1که1طراحی1باز1با1تعریفی1دلخواه1از1دیواره1های1
فراهم1آوری1 دالیل1 به1 هابراکن11 همچنین1 و1 بود1 داخلی1
نیازهای1سازه1ای1و1همچنین1تغییرات1تفکری1و1انسان1گرایی1
و1 جسمانی1 خواسته1های1 به1 تشخص1بخشی1 با1 محض1
روحانی1سطحی،1شروع1شد،1هابراکن1در1کتاب1خود1به1نام1
گونه1گونی1ها1در1خانه1سازی1که1در1سال113671برای1اولین1
بار1ترجمه1شد،1اشاره1ای1در1این1زمینه1کرده1است1و1به1طور1
خالصه،1مفهوم1انعطاف1پذیری1را1به1عنوان1قابلیت1ساختمان1
شرایط1 تغییر1 به1 توجه1 با1 تطابق1 و1 فیزیکی1 تغییر1 برای1
تعریف1کرده1است1و1انعطاف1پذیری1را11»نوع1جدیدی1از1به1
چالش1کشیدن1معماری«1می1داند.1افرادی1مانند1اشنایدر1و1
تایل12درسال1های12006،120051و120071با1کتاب1و1مقاالتی1
با1عناوین1خانه1های1انعطاف1پذیر1:1محدودیت1ها1و1فرصت1ها1
قابلیت1های1 با1 خانه1ها1 در1 عملکردی1 حوزه1های1 تعیین1 به1
تغییر1و1تعیین1مکان1های1محدود1برای1تغییر1اشاره11کرده1اند،1
در1 همکاران1 و1 بنتلی13 هستند.1 پیشرو1 زمینه1 این1 در1 نیز1

کتاب1محیط1های1پاسخده1که1توسط1بهزادفر1ترجمه1شده1
)1391(،1انعطاف1پذیری1و1سازگاری1را1در1محیط1های1جمعی1
)شهری(1مورد1بررسی1قرار1داده1اند1و1مقیاس1خرد1و1کالن1
را1در1این1طراحی1به1منظور1طراحی1مجتمع1های1مسکونی1
مدنظر1داشته1اند،1همچنین1یکی1از1منابع1مهم1این1پژوهش1
کتاب1آفرینش1نظریه11معماری1جان1لنگ1)1393(1می1باشد1
که1انعطاف1پذیری1و1تطبیق1پذیری1هر1محیطی1را1با1توجه1
به1رفتارهای1انسانی1و1چگونگی1اعمال1آن1توسط1طراحان1
1،)2013( اگیفی15 1،)2009( البوستان14 می1نماید.1 مطرح1
دانکو16)2013(1از1جمله1پایان1نامه1هایی1هستند1که1مباحث1
انعطاف1پذیری1و1سازگاری1را1در1مسکن1های1کشورهای1دنیا1
مورد1بررسی1قرار1داده1اند1و1مطالعاتی1مروری1بر1این1موضوع1
را1داشته1اند،1که1به1ترتیب،1بررسی1مسکن1حداقل1در1ترکیه،1
مسکن1 غنا،1 در1 مسکن1 سازگاری1 و1 عملکرد1 میان1 ارتباط1
مناسب1به1منظور1سازگاری،1را1می1توان1نام1برد.1البته1در1این1
میان1مطالعات1دارای1خروجی1جدیدی1نمی1باشد.1معماری1
با1 زیادی1 حد1 تا1 نیز1 ایران1 سنتی1 بناهای1 در1 انعطاف1پذیر1
توجه1به1محدودیت1های1اجرایی1وجود1داشته1است1که1طرح1
با1 ایران1 سنتی1 مسکن1 طرح1 در1 انعطاف1پذیری1 پژوهشی1
مقاله1ی1 با1خروجی1 تهران1 دانشگاه1 در1 عینی1فر1 سرپرستی1
سنتی1 مسکن1 در1 انعطاف1پذیری1 تحلیل1 برای1 الگویی1
الگوهای1 ذکر1 به1 است،1 شده1 انجام1 11382 سال1 در1 ایران1
تطبیق1پذیر،1تنوع1پذیر1و1تغییرپذیر1در1مسکن1سنتی1ایران1
پرداخته1است1که1یکی1از1منابع1مهم1این1پژوهش1محسوب1
می1شود.1محتشم1و1حمزه1نژاد1در1سال113941و113951در1
دو1پژوهش1مطرح1ساخته1اند1که،1درک1صحیح1از1ابعاد1حریم1
در1مسکن،1اجازه1تغییرات1و1انعطاف1در1فضاهای1داخلی1را1
به1 انتخابی1 گزینه1های1 حریم،1 اعمال1 با1 می1نماید،1 محدود1

تعداد1نمونه1های1غربی1در1تغییرات1پالن1نخواهد1بود.
طراحی1 اصول1 مطابقت1 و1 شناسایی1 پژوهش،1 این1 هدف1
در1 استفاده1 منظور1 به1 غرب،1 و1 ایران1 انعطاف1پذیر1 مسکن1
نمودن1 بومی1 برای1 تالش1 واقع1 در1 بوده،1 معاصر1 دوران1
رویکردهای1معماری1که1از1غرب1تقلید1می1شود1و1به1منظور1
ثبات1و1ماندگاری1در1طول1زمان1در1میان1ساکنین1نیاز1به1
دنبال1 زیر1 سؤاالت1 با1 که1 دارند؛1 زمینه1 عوامل1 شناسایی1

می1شود:
-1آیا1گرایش1و1هدف1هر1یک1از1نظام1های1راهبردی1طراحی1

مسکن1انعطاف1پذیر1در1ایران1و1غرب1یکی1است؟
نیازمند1 ایران1 انعطاف1پذیری1مسکونی1در1دوران1معاصر1 1-

چه1تغییراتی1نسبت1به1غرب1است؟
با1 سازگاری1 واژه11 انعطاف1پذیری،1 مانند1 مقوله1ای1 بیان1 در1
قرابت1معنایی1زیادی1با1انعطاف1پذیری1به1کار1برده1می1شود،1
که1البته1با1اشتراکات1و1تمایزات1زیادی1همراه1است.1به1منظور1
بسط1این1رویکرد،1این1موضوع1را1از1دیدگاه1صاحب1نظران1
این1مبحث1دنبال1می1نماییم.1در1ادامه1با1استفاده1از1بررسی1
عوامل1ایجاد،1گونه1شناسی1و1عناصر1سازنده11فضای1معماری1
مسکونی1انعطاف1پذیر1در1غرب1و1ایران،1اشتراکات1و1تمایزات1

استخراج1می1شود.1
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2.    انعطاف پذیری7 و سازگاری8 :        اشتراکات و تمایزات 
مطرح1 چنین1 این1 موضوع1 این1 مورد1 در1 تایل1 و1 اشنایدر1
کرده1اند1که،1مسکن1سازگار1و1انعطاف1پذیر1به1طور1گسترده1
در1مورد1مسکنی1که1می1تواند1به1نیازهای1در1حال1تغییر1و1
الگوهای1اجتماعی1و1فناوری1پاسخ1دهد،1تعریف1شده1است.1
با1این1حال،1مهم1این1است1که1توجه1داشته1باشیم1که1تفاوت1
سازگاری1 دارد،1 وجود1 انعطاف1پذیر1 و1 سازگار1 مسکن1 بین1
در1حالی1که1 است،1 اجتماعی1 مختلف1 استفاده1های1 به1 قادر1
می1باشد1 متفاوت1 ترتیبات1جسمی1 به1 قادر1 انعطاف1پذیری1
)Schneider & Till, 2007(.1از1نظر1اشنایدر1و1تایل1تعریف1
مسکن1انعطاف1پذیر1به1عنوان1مسکنی1است1که1می1تواند1به1
و1 فن1آوری(1 یا1 و1 عملی1 تغییر1شخصی،1 حال1 در1 نیازهای1
الگوهای1)جمعیتی،1اقتصادی1و1زیست1محیطی(1و1یا1هر1دو1

.)Schneider & Till, 2005(1بپردازد
البته1گروتر1درباره11انعطاف1پذیری1نیز1از1این1تغییر1فیزیکی1
را11 مختلف1 شرایط1 با1 انطباق1 و1 برده1 نام1 دیگری1 به1صورت1
چیزی1 معماری،1 فضای1 داشته؛1 بیان1 سازگاری1 به1عنوان1
کاماًل1معین1و1قطعی1است؛1ولی1بنا1به1دالیل1مختلف1و1طبق1
قابل1 که1 کرد1 طرح1ریزی1 گونه1ای1 به1 می1توان1 را1 فضا1 نیاز،1
امکانی1وجود1 نظام،1چنین1 در1چارچوب1یک1 باشد.1 تغییر1
مختلف1 شرایط1 با1 را1 آن1 یا1 و1 داده1 تغییر1 را1 فضا1 که1 دارد1
منطبق1ساخت،1بدون1آن1که1کل1نظام1و1یا1عناصر1اصلی1
آن1دستخوش1تغییر1شود.1به1این1ترتیب1می1توان1گفت1که1
 Grotter, 2010, p.(1فضا1دارای1ویژگی1انعطاف1پذیری1است
امکان1پذیر1 کامل،1 انعطاف1پذیری1 است،1 معتقد1 وی1 1.)108
نمی1باشد1و1مرزهایی1در1این1میان1حاکم1است،1چرا1که1کل1
نظام1و1ساختار1اصلی1آن1الزم1است،1حفظ1شود.1یکی1از1پیش1
شرط1های1انعطاف1پذیری،1عملکرد1مجزای1عناصر1نگهدارنده1
انعطاف1پذیری1 تاریخچه11 رو1 این1 از1 و1 بناست1 جداکننده11 و1
اسکلتی1 بناهای1 شکوفایی1 تحوالت1 با1 تنگاتنگی1 ارتباط1
ریسندگی1 وسیع1 ساختمان1های1 در1 دارد.1 جدید1 عصر1 در1
انگلیس،1دیوارهای1بتونی1داخلی1در1قرن1هجدهم1جایگزین1
به1 که1 بود1 تحوالتی1 آغاز1 این1 و1 شد1 چدنی1 ستون1های1

.)Ibid, p. 108(1ساختارهای1اسکلتی1امروزی1منجر1شد
استفاده1 تطبیق1پذیری1 واژه11 از1 سازگاری1 تعریف1 در1 لنگ1
می1کند1و1بیان1می1نماید،1بعضی1از1محیط1ها1بدون1تغییر1و1
سازماندهی1مجدد1بسیاری1از1فعالیت1ها1را1تأمین1می1کنند1
به1 نیاز1 بدون1 که1 است1 طرحی1 تطبیق1پذیر1 طراحی1 یک1
زمان1های1 در1 را1 رفتار1 جاری1 الگوهای1 کالبدی،1 تغییرات1
مختلف1تأمین1می1نمایدIbid, p. 108(1(؛1به1همین1صورت1
پاسخ1 برای1 سازه1 انعطاف1پذیر،1 در1طرح1های1 می1کند1 بیان1
این1گونه1 می1کند.1 تغییر1 به1راحتی1 مختلف1 نیازهای1 به1
انعطاف1پذیری1بیش1از1آن1است1که1تنها1توسط1فضای1نیمه1

.)Lang, 2014, pp. 34-35(1تثبیت1شده1حاصل1شود
نیازهای1 تناسب1 و1 »تسهیل1 که1 می1دهد1 نشان1 فریدمن19
فضا1و1محدودیت1های1خانه،1قبل1یا1بعد1از1سکونت1توسط1
1.)Friedman, 2002(1»ساکنان1یک1تفسیر1سازگاری1است

شامل1 فریدمن1 تعریف1 در1 سکونت1 از1 بعد1 یا1 قبل1 جمله1
خانه11مناسب1برای1نیازهای1اصلی1ساکنان،1اما1مسکنی1که1
قابلیت1سازگاری1برای1نیازهای1آینده1را1دارد،1است.1مانند1
فریدمن،1اشنایدر1و1تایل1نیز،1انعطاف1پذیری1قبل1از1سکونت1
در1بحث1شان1وجود1دارد،1اما1تمرکز1شان1در1انعطاف1پذیری1

پس1از1سکونت1است.
چهار1 به1 همکارانش1 و1 اشمیت110 سازگاری،1 تعریف1 در1
ویژگی1اشاره1می1کنند:1ظرفیت1برای1ایجاد1تغییر،1توانایی1
)سرعت1 زمان1 و1 ارزش1 رساندن1 حداکثر1 به1 باقی1ماندن،1
 Schmidt, Eguchi,(1)تغییر1از1طریق1تغییرات1در1زندگی
و1 اشمیت1 و1 فریدمن1 تعریف1 1.)Austin, & Gibb, 2010
همکارانش1از1سازگاری1در1دراز1مدت،1از1نقاط1توصیف1زمان1
مشابه1است.1به1عنوان1مثال،1اشنایدر1و1تایل1بر1این1باورند1که1
انعطاف1پذیری1طوالنی1مدت1اجازه1می1دهد1تا1ارائه1دهندگان1
مسکن1برای1سازگاری1امکان1ترکیبی1از1انواع1واحد،1تغییر1
چیدمان1داخلی1و1ارتقاء1با1استفاده1از1مدل1اقتصادی1خود1
استدالل1 این1 )Schneider & Till, 2007(؛1 باشند1 داشته1
برای1 اشمیت1و1همکاران1 تعریف1 با1 نزدیک1تری1 هماهنگی1

تغییر1پذیری1در1آینده1دارد.1

3. عوامل ایجاد مسکن انعطاف پذیر غربی
سازگاری1 مشابه1 تعاریف1 با1 غربی1 انعطاف1پذیر1 مسکن1
)تطبیق1پذیری(1در1واکنش1به1برنامه1های1بسیاری1شروع1به1
رشد1نمود،1در1واقع1عوامل1محرک1در1این1زمینه1با1هدف1
پایداری1اقتصادی،1راهبردهای1بسیاری1را1دنبال1نمود1که1در1

ادامه1این1روند1توضیح1داده1می1شود:11

3-1- رشد جمعیت و سیاست برنامه اجتماعی مسکن
پس1از1جنگ1جهانی1اول1در1واکنش1به1اجرای1برنامه1های1
انبوه1 مسکن1 نمودن1 فراهم1 برای1 اروپا،1 اجتماعی1 مسکن1
برای1طبقه1ی1کارگر1بود.1به1منظور1تأمین1مسکن1بسیاری1
از1مردم،1استانداردهای1فضای1کوچک1تر1به1تصویب1رسید.1
اشنایدر1و1تایل1در1این1مرحله1به11»مدرنیته1و1خانه1حداقل«،1
استدالل1می1کنند1که1معماران1مدرن1اولیه1به1دنبال1ایجاد1
این1خانه1ی1حداقل1به1عنوان1کارکردی1با1استفاده1از1عناصر1
طراحی1سازگار1بودند.1به1عنوان1مثال،1یک1تخت1می1تواند1در1
طول1روز1در1اتاق1نشیمن1و1یا1فضای1اداری1مورد1استفاده1

.)Schneider & Till, 2007(1قرار1گیرد

3-2- توجه به نیازهای افراد
ارائه1 را1 از1مسکن1سازگار1 یافته1ها1درجه1های1مختلفی1 این1
می1دهد.1خانه1شرودر1،1با1همکاری1نزدیک1با1مشتری1طراحی1
شده1بود،1یک1سیستم1پیچیده1از1دیوارهای1کشویی1و1سازگار1
شده1تاشویی1که1با1توجه1به1استفاده1ی1روزانه11خانواده1در1نظر1
گرفته1شده1است.1روش1دیگر،1طراحی1برونو1تائوت111برای1
یک1مجتمع1آپارتمانی1در1برلین1در1سال119251می1باشد،1
که1اتاق1ها1با1توسعه1ی1نامحدود1هستند.1واحدهای1مشابه1و1
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بدون1سلسله1مراتب1در1چیدمان.1بنابراین1ساکنان1می1توانند1
عملکردهای1سازگار1مناسب1نیازهای1خود1را1انتخاب1کنند1
طراحی1 عملکرد1 این،1 بر1 عالوه1 1.)Danko, 2013, p. 14(
فضاهای1نیمه1عمومی،1مانند:1باغ1اختصاصی،1انعطاف1پذیری1
در1مقیاس1گسترده1ای1را1ارائه1می1دهد،1که1به1ساکنان1اجازه1
می1دهد1مواد1غذایی1مورد1نیاز1خود1را1پرورش1دهند1و1این1

باعث1تقویت1و1کاهش1هزینه1های1مسکن1می1شود.

3-3- رشد صنعت/کارخانجات
در1تکامل1مسکن1سازگار1در1سال119301تا1،19401به1طور1
اساسی1این1اعتقاد1بود1که1مسکن1انعطاف1پذیر1می1تواند1با1
حال1 در1 فن1آوری1های1 دیگر1 و1 پیش1ساختگی1 از1 استفاده1
 Schneider & Till,( قرارگیرد1 همه1 دسترس1 در1 ظهور1
توان1 از1 حداکثری1 استفاده1 منظور1 به1 مورد1 این1 1.)2007
کارخانجات1و1در1پی1استفاده1گسترده1از1فوالد1طرح1ریزی1

شد.

3-4- مشارکت کاربر به دلیل نیاز به امکانات جدید  
که1 آمستردام،1 در1 ساختمان1 از1 موفق1 نمونه1های1 از1 یکی1
ساکنان1 اول،1 شد؛1 تبدیل1 مرحله1 دو1 به1 طراحی1 فرآیند1
آینده11مورد1بحث،1عملکردهای1کلی،1چیدمان1و1اولویت1های1
بعد،1معمار1 قرار1می1گرفت.1در1مرحله11 مجتمع1مورد1بحث1
برای1 انفرادی1 به1صورت1 ساکنان1 با1 نزدیک1 از1 پیمانکار1 و1
حمایتی،1 ساختار1 در1 فرد1 به1 منحصر1 واحد1 128 طراحی1
مشورت1می1گرفتند.1چیدمان1سازگار1و1عملکرد1واحدها1به1
استفاده1ی1 یا1 و1 طبقات1 پالن1 تنوع1 برای1 را1 اجازه1 راحتی1
تکمیلی1در1به1دست1آوردن1درجه11باالی1ارزش1ذاتی1)قابل1
 Kendall,( می1دهد1 را1 مجتمع1 سازگاری(1 و1 تغییرپذیری1

.)2011; Schneider & Till, 2006; Danko, 2013, p. 16

3-5- رسیدن به اهداف پایداری از دیدگاه مشارکت 
کاربر  

به1منظور1کاهش1هزینه1های1حاصل1از1مصرف1سوخت1و1در1
نتیجه1کاهش1آالینده1های1آن،1قابلیت1های1انتخاب1مساحت1
افراد1 نیاز1کاربر،1تعداد1 به1 با1توجه1 در1یک1واحد1مسکونی1
یا1 و1 کاهش1 است،1 اهمیت1 دارای1 سرمایه1 میزان1 و1 خانوار1
نیاز،1 به1 توجه1 بدون1 خانه1 داخلی1 فضاهای1 متراژ1 افزایش1
مصرف1سوخت1های1فسیلی1را1افزایش1می1دهد1و1هزینه1های1
مازاد1را1بر1خانواده1و1دولت1تحمیل1می1نماید،1در1واقع1متراژ1
نامتناسب1با1نیاز1برابر1است1با1هدر1رفت1انرژی1و1آلودگی1هوا1

.)Mohtasham & Hamzehnejad, 2015, p. 66(
اقتصادی،1 پایداری1 تأکید1 با1 1)2009( همکاران1 و1 منوا1
به1 غرب1 در1 زندگی1 تحلیل1 و1 تجزیه1 مفهومی1 چارچوب1
منظور1نیاز1به1انعطاف1پذیری1را1دو1مقیاس1بیان1می1کنند1و1
مقیاس1ملی1را1تأثیرگذار1بر1این1روند1می1دانند1و1مشارکت1
کاربر1را1در1تعیین1از1کار1افتادگی1امکانات،1از1عوامل1محرک1
در1 و1 تغییر1 برای1 تقاضا1 را1 موضوع1 این1 راه1حل1 و1 شمرده1
نتیجه1ساخت1وساز1جدید1قلمداد1می1کنند،1وی1بنای1سازگار1

را1یک1استراتژی1عملی1با1تأمین1شرایط1زیر1می1دانند:
•1ا111نعطاف1پذیر؛
•1دسترس1پذیر؛

•1تغییر1پذیر؛
•1تحرک1پذیر؛

•1قابل1استفاده1مجدد؛
•1برگشت1پذیر1و

•1مقیاس1پذیر1)شکل11(.

  شکل 1: چارچوب مفهومی نیاز به انعطاف پذیری در غرب

 
            (Manewa, Pasquire, Gibb, & Schmidt, 2009 )
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4. عوامل ایجاد مسکن انعطاف پذیر سنتی ایران
انعطاف1پذیر1 مسکن1 ایجاد1 در1 مؤثر1 عوامل1 مهم1ترین1 از1

سنتی1ایران1می1توان1به1موارد1زیر1اشاره1نمود:

4-1- نیاز های اجتماعی )فرهنگی، فیزیکی و مذهبی(
نیاز1به1انعطاف1پذیری1در1مسکن1سنتی1ایرانی1را1می1توان1با1

توجه1به1موارد1زیر1برشمرد:

تنوع  به  توجه  خانواده؛  نظام  در  تغییر   -1-1-4
عملکردها و رفتارها

فضاهای1سکونتی1نیازمند1تحول1می1شوند.1در1حال1حاضر1
جدید1 مسکن1 در1 و1 هسته1ای1 خانواده1های1 در1 زندگی1
تحت1تأثیر1تغییرات1سنی1کودکان1و1بزرگساالن1خانواده1و1
تغییر1نیازهای1آن1ها1در1طول1زمان1است؛1ازدواج1و1جدایی1
مکانی1فرزندان1از1خانواده1از1یک1سو1و1امکان1وابستگی1و1
زندگی1مشترک1با1سالمندان1خانواده1از1سوی1دیگر،1مسکن1
را1نیازمند1انعطاف1پذیری1بیشتری1می1سازد.1در1خانه11سنتی،1
این1تغییرات1در1محیط1خانواده1گسترده1که1گاه1سه1نسل1
متوالی1را1در1خود1جای1می1داد1به1وجود1می1آمد1و1پاسخگویی1
ازدواج1 و1 خانوار1 اندازه11 در1 تغییرات1 از1 حاصل1 نیازهای1 به1
امکان1پذیر1 خانه1 مختلف1 فضاهای1 از1 استفاده1 با1 فرزندان1

.)Einifar, 2003, p. 66(1می1شد

4-1-2- تغییر در شیوه  زندگی؛ تنوع در ارتباط فضاها
متفاوتی1 فعالیت1های1 از1 که1 این1 دلیل1 به1 ساختمانی1 هر1
است.1الزم1است1که1 متنوع1 دارای1فضاهای1 تشکیل1شده،1
این1فضاها1با1هم1ارتباط1داشته1باشند1یا1سازماندهی1شوند.1
است،1 فرهنگ1 ارتباطات1 این1 تعیین1کننده1 عوامل1 از1 یکی1
فرهنگ1تعیین1می1کند1که1چه1فضاهایی1با1یکدیگر1ارتباط1
داشته1باشند1و1چه1فضاهایی1ارتباط1نداشته1باشند1و1میزان1
بصری،1 باشد؛1 به1چه1شکلی1 ارتباط1 و1 باشد1 ارتباط1چقدر1
میزان1 تعیین1کننده11 فرهنگ1 که1 آنجا1 از1 غیره.1 رفتاری،1
ارتباط1خانه1با1بیرون1است،1لذا1باعث1به1وجود1آمدن1سلسله1
در1خانه1 ورودی1خاص1 در1دسترسی،1شکل1 مراتب1خاص1

.)Mahdavipour, 1994, pp. 57-58(1می1شود

4-2- نیازهای زیست محیطی

از1نیازهای1زیست1محیطی1می1توان1به1موارد1زیر1اشاره1نمود: 

4-2-1- انطباق با تغییرات فصلی؛ تعیین کننده نوع 
عملکرد 

در1ایران1توجه1مردم1به1طراحی1سازگار1با1طبیعت،1زیباسازی1
محیط،1سازگاری1با1اقلیم1و1ایجاد1آرامش1و1آسایش1جسمی1
از1دو1 ایران1ساخت1مسکن1 و1روانی1مدنظر1بوده1است.1در1
وجه،1جایگاه1بیشتری1دارد:1اول،1مسکن1سازگار1با1طبیعت1
مرتبط1با1مکان1و1اقلیم1خاص1و1دوم،1بعد1معنوی1الهی1و1

Ba- )روانی1)اعتقادات،1باورهای1دینی،1الهی(1ساکنین1است1
hadori & Yaghoubi, 2007, pp. 6-7(،1بخشی1از1نیازهای1
فصلی1 تغییرات1 با1 زندگی1 انطباق1 از1طریق1 مسکن1سنتی1
با1حیاط11مرکزی1در1 تأمین1می1شد.1در1خانه1های1 روزانه1 و1
ساعات1روز1و1در1فصل1های1سال1از1فضاهای1مختلفی1از1خانه1

.)Einifar, 2003, p. 66(1استفاده1می1شد

4-3-  نیازهای اقتصادی

نیازهای1اقتصادی1به1عوامل1زیر1وابسته1می1باشد:

خانواده؛  اعضاء  فعالیت های  تغییرات   -1-3-4
تعیین کننده شکل عملکرد 

رخ1 خانواده1 اعضاء1 فعالیت1های1 در1 که1 تغییراتی1 گاهی1 1
می1دهد1می1تواند1موجب1تغییر1در1استفاده1از1فضاهای1خانه1
شود.1در1گذشته1این1تغییرات1بیشتر1تابع1نوع1معیشت1مردم1
بود.1بعضی1از1کارگاه1های1خانگی1از1قبیل1کارگاه1قالی1بافی1
با1تغییر1شیوه11معیشت،1به1فضاهای1مورد1استفاده1دیگری1
کار1 مراکز1 تمرکز1 امروزی1 زندگی1 در1 بودند.1 تبدیل1 قابل1
در1کارگاه1ها1و1کارخانه1ها1و1استفاده1از1شبکه1های1ارتباطی1
محلی1و1جهانی1شکل1این1کارکردها1را1تغییر1داده1ولی1به1طور1
1.)Ibid, p. 66(1کامل1اشتغال1خانگی1را1منتفی1نساخته1است
فعالیت1اعضای1خانواده،1عاملی1است1که1شکل1و1اندازه11فضا1
را1تعیین1می1کند؛1مثاًل1شخص1در1جاهای1متفاوت1تعریف1
متفاوتی1دارد،1مثاًل1عمل1نشستن1و1دور1هم1جمع1شدن1که1
 Mahdavipour,(1در1فرهنگ1های1متفاوت1با1هم1فرق1دارند

.)1994, p. 57

5. گونه های انعطاف پذیری در دوره معاصر غرب
در1تعریف1اشنایدر1و1تایل1بیشتر1بحث1در1مورد1انواع1مختلف1
تاکتیک1های1 از1 استفاده1 به1 توجه1 با1 انعطاف1پذیر1 مسکن1
»نرم«1و1یا1»سخت12«1می1باشد.1»نرم«1در1مقابل1اصطالح1
»سخت«1به1فناوری1ها1و1روش1ساخت1و1ساز1مورد1استفاده1
به1 اشاره1 اصوال1ً می1شود.1سخت1 اطالق1 سازگار1 در1مسکن1
عناصری1دارد1که1غیرقابل1جابجایی1می1باشند،1این1هسته1ها1
قرار1 جایی1 در1 باید1 استحکام113 پر1 و1 باثبات1 حوزه1های1 با1
ایجاد1 محدودیت1 فضاها1 سایر1 کارکرد1 برای1 که1 بگیرند1
 Bentlry, Murrain, McGlynn, & Smit, 2012,( نکنند1
p. 178(.1این1عناصر1مانند:1دیوارهای1باربر1و1داکت1ها،1راه1
پله1و1آسانسور1می1باشند.1نرم1رویکردی1عملی1در1استفاده1از1
پالن1های1باز1و1بدون1محدودیت1است.1در1مطالب1پیش1رو1
تکنیک1های1مختلف1و1متمرکز11فیزیکی1مسکن1انعطاف1پذیر1
در1غرب1بیان1می1شود1که1می1تواند1به1منظور1استفاده1برای1

طراحی1یک1فضای1مسکن1انعطاف1پذیر1باشد.1

5-1- مبلمان متحرک
این1روش1اجازه1می1دهد1تا1ساکنان1به1تغییر1استفاده1از1یک1

اتاق1به1صورت1روزانه1با1حداقل1تالش1و1زمان1برسند.
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5-2- فضای مشترک بین واحدها
دو1 بین1 فضا1 یک1 صورت1 به1 است1 ایده1ای1 مشترک1 اتاق1
می1توانند1 دو1خانه1 آن1صاحبان1 به1موجب1 مجاور،1 خانه1ی1
با1استفاده1از1مذاکره1از1فضای1مجاور1طراحی1شده1استفاده1
نمایند؛1استفاده1از1این1اتاق1بین1دو1کاربر1نیازمند1مذاکره1
است،1تنها1عیب1این1نوع1گونه1مسکن1انعطاف1پذیر،1مناقشه1
فضای1 به1 نیاز1 دو1 هر1 زمانی1 در1 زیرا1 است،1 کاربر1 دو1 بین1

اضافی1دارند1و1یا1برعکس،1فضای1اضافی1خالی1می1ماند.

5-3- دیواره های جداکننده متحرک
-1دیوار1متحرک1و1کشویی1از1عناصری1است1که1می1تواند1به1
سرعت1منتقل1شود1و1به1پیکربندی1مجدد1سازمان1فضایی1

در1یک1فضا1کمک1کند؛
-1این1عنصر1متحرک1و1کشویی1همچنین1می1تواند،1مکانی1

اضافی1از1انواع1عملکردها1ارائه1دهد؛
-1در1طراحی1این1عناصر1باید1به1خوبی1فکر1شود،11به1طوری1
که1در1عرض1چند1دقیقه1بتوان1در1فضا1به1طور1کامل1تغییر1

ایجاد1نمود1و1برعکس؛
گزینه1 دو1 به1عنوان1 این1سیستم1می1تواند1 انعطاف1پذیری1 1-
خانه1 در1 فضایی1 پیکربندی1 برای1 طراحی1 از1 پس1 و1 پیش1

تعریف11شود؛1
پانل1های1دیوار1 از1طریق1حرکت1کشویی1 -1موضوع1عملی1
است1که1باید1جای1گذاری1و1محل1مبلمان1در1فضا1و1یا1انتقال1

مبلمان1موجود1در1پیکربندی1فضایی1دیده1شود؛1
پوسته1های1 طراحی1 امکان1 کشویی1 و1 متحرک1 دیوار1 1-

مختلف1به1هر1دو1شکل1دائم1و1نیمه1دائم1را1می1دهد.

5-4- قابلیت تفکیک و تجمیع فضاها با هم
این1روش1در1معماری1ژاپنی1دارای1پیشینه11قوی1می1باشد؛1
از1آنجایی1که1اغلب1فضاها1دارای1هیچ1گونه1کاربردی1ثابتی1
نبوده1و1از1آنجایی1که1در1خانه1ی1ژاپنی،1مبلمان1بسیار1اندکی1
وجود1دارد،1فضای1انعطاف1پذیری1ایجاد1شد،1به1طوری1که1
فضاها1برحسب1نیاز1می1توانست1باز،1بسته1و1یا1به1یکدیگر1
متصل1شوندGrotter, 2010, p. 113(1(.1این1روش1پیوستن1
از1روش1اتصال1دو1فضای1مجاور1به1 با1هم1است1که1اساسا1ً
شکل1یک1واحد1بزرگتر1است؛1پتانسیل1تبدیل1به1واحدهای1
بزرگتر،1در1جواب1خواسته1های1برخی1خانواده1های1در1حال1
اشتراک1 به1 است؛1 بلندمدت1 استراتژی1 یک1 و1 بوده1 رشد1
که1 است1 روش1هایی1 رایج1ترین1 از1 ورودی،1 یک1 1گذاشتن1
طور1 به1 یا1 گیرند،1 قرار1 به1پیوست1 واحد1 دو1 می1دهد1 اجازه1
Schnei- )جداگانه1و1به1عنوان1یکی،1مورد1استفاده1قرار1گیرند1

.)der & Till, 2007

5-5- اتاق های عملکرد خنثی )چند ظرفیتی بودن 
فضاها( 

متعددی1 خاستگاه1های1 دارای1 چندکاربردی،1 فضاهای1
مشهور1 طرفداران1 از1 یکی1 هرتس11برگر114 هرمان1 هستند.1

معماری1چندظرفیتی1است.1به1عقیده11او،1غیر1ممکن1است1
که1برای1هر1فردی1یک1فضای1مخصوص1طراحی1کرد،1بلکه1
از1 مختلفی1 تعابیر1 که1 باشد1 گونه1ای1 به1 باید1 فضا1 طراحی1
آن1استنباط1شودGrotter, 2010, pp. 110-111(1(.1توانایی1
خانه1 یک1 درون1 فضای1 تغییر1 و1 گسترش1 اضافه11کردن،1
توسط1اتصال1واحد1های1اضافی1به1منظور1بسط1و1گسترش1
و1افزایش1حجمی1بالقوه؛1باید1در1مرحله11طراحی،1به1منظور1
تعیین1این1که1طرح1اولیه1می1تواند1پیش1بینی1اضافه1نمودن1
باشد،1 داشته1 را1 آن1ها1 محدود1کردن1 جای1 به1 را1 آینده1 در1
به1 تنها1 نمودن1ها1 اضافه1 از1 نوع1 این1 شود؛1 گرفته1 نظر1 در1
محور1افقی1ختم1نمی1شود،1بلکه1از1نظر1عمودی1نیز1کاماًل1

امکان1پذیر1است.

5-6- باکس های یکسان
در1این1نوع1گونه1واحدهاي1انعطاف1پذیر1بر1پایه1پیش1ساختگی1
بنا1شده1است.1این1ساختار1کاري1باعث1کم1شدن1هزینه1هاي1
راه1اندازي1در1سایت1و1کاهش1زمان1بهره1برداري1شده1است.1
ترکیب1جعبه11ساختمان1به1صورتی1می1باشد1که1در1صورت1
لزوم1با1توجه1به1نیازهاي1در1حال1تغییر1ساکنین1تغییر1کند.

6. گونه های انعطاف پذیری در مسکن سنتی ایران
با1توجه1به1ویژگی1های1خانه1ایرانی1و1بحث1های1مربوط1به1
عنوان1 تحت1 انعطاف1پذیری1 گونه1های1 مفاهیم،1 و1 تعاریف1
تطبیق1پذیری1 عملکردی(،1 چند1 )فضای1 تنوع1پذیری1
و1 )تفکیک1 تغییر1پذیری1 و1 روزانه(1 و1 فصلی1 )جابجایی1

تجمیع(1تعریف1شده1اند.

6-1- تنوع پذیری )فضای چند عملکردی(
از1 مختلف1 استفاده1های1 فراهم1آوردن1 قابلیت1 تنوع1پذیری1
فضا1است.1این1گونه1انعطاف1پذیری1با1دو1متغیر1فضا1و1زمان1
چند1 برای1 می1تواند1 مسکونی1 واحد1 فضای1 دارد.1 سر1و1کار1
در1 مختلف1 عملکردهای1 برای1 و1 همزمان1 به1طور1 عملکرد1
از1 می1تواند1 تنوع1پذیری1 شود.1 استفاده1 مختلف1 زمان1های1
با1ساختار1هندسی1منظم،1دسترسی1 طریق1طراحی1نقشه1
تنظیم1 طریق1 از1 یا1 و1 مسکن1 تجهیزات1 به1 خوانا1 و1 آسان1
در1 1.)Einifar, 2003, p. 69( آید1 به1دست1 اتاق1ها1 اندازه1ی1
دارای1 ابتدا1 فضا1 فضاها،1هر1 از1 استفاده1 در1 مسکن1سنتی،1
کارکرد1فیزیکی1خود1بوده1و1در1وهله11دوم1دارای1کارکردی1
فضا1 از1 اصلی1 استفاده11 فیزیکی1 کارکرد1 می1شود،1 مفهومی1
بوده1و1کارکرد1مفهومی1کارکردهای1ثانویه1فضا1می1باشد.1در1

ادامه1برخی1از1این1فضاها1بیان1می1شود1)جدول11(.
• حیاط:1از1حیاط1در1خانه1هاي1ایراني1به1شکل1هاي1مختلف1
از:1به1عنوان1نشانه11حریم1 استفاده1شده1است1که1عبارت1اند1
تملک؛1وحدت1دهنده1چند1عنصر1خانه؛1ارتباط1دهنده1چند1
به1 با1نشاط؛1 و1 ایجاد1محیطي1سرسبز1 براي1 فضا1در1خانه؛1
بادهاي1 جریان1 گذر1 براي1 مصنوعي1 هواکش1 یک1 عنوان1
تقسیم1 و1 سازماندهي1 جهت1 در1 مهم1 عنصري1 مناسب؛1
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فضاهاي1مختلف1داخل1خانه؛1به1عنوان1حریمي1امن1و1آرام1
و1 عمومي1 امور1 انجام1 براي1 محلي1 خانواده؛1 آسایش1 براي1
اجتماعي1ساکنین1به1ویژه1در1جنوب1کشور؛1حیاط1افزون1بر1
ایجاد1وحدت1بین1عناصر،1نوعي1ارتباط1پیمایشي1بین1آن1ها1
ایجاد1مي1کند،1این1ارتباط1یا1از1ورودي1ساختمان1به1مقصد1
دیگر1فضاهاي1پراکنده1مانند:1انبار،1آغل،1و1غیره1در1حیاط1
صورت1مي1گیرد1و1یا1با1استقرار1محوطه11اصلي1تابستاني1و1
بخش1هاي1 ارتباط1دهنده1 مختلف،1 جبهه1هاي1 در1 زمستاني1
 Zandieh & Parvardi Nejad, 2010,(1اصلي1خانه1مي1باشد

 .(p. 9

• شناشیل1:15دو1کارکرد1مهم1آن1به1شرح1زیر1است:
بادهاي1مطبوع1و1بعضا1ً از1نسیم1و1 براي1استفاده1 -1مکاني1
Memar- )استفاده1از1سایه،11استفاده1از1منظره1زیباي1دریا1

.)ian, 1996, p. 100

• اتاق1های1سه1دری1و1پنج1دری:1اتاق1های1سه1دری1و1پنج1دری1
به1عنوان1فضاهای1اصلی1در1پذیرایی1از1مهمانان1و1همچنین1
شغل1 به1 توجه1 با1 که1 است1 بوده1 ایرانی1 مسکن1 در1 خواب1
مانند:1 خانگی1 کارهای1 بابت1 منزل،1 داخل1 افراد1 حرفه11 و1

قالی1بافی1از1آن1استفاده1می1شده1است.
• هشتی1و1داالن1ورودی:1در1طراحی1معماری1خانه11ایرانی،1
ایجاد1فضایی1مانند:1هشتی1در1ابتدای1ورودی،1فضایی1را1با1
کارکرد1جمع1کنندگی1و1پخش1کنندگی1با1ورودی1های1فرعی1
دیگر1فراهم1می1آورد1و1هچنین1به1منظور1جلوگیری1از1دید1
مستقیم1به1داخل1خانه1تعبیه1می1شده1است.1از1کارکردهای1
بین1 ارتباط1 و1 انتظار1 منظور1 به1 فضایی1 می1توان1 آن1 دیگر1
این1هشتی1ها1در1اطراف1 همسایگان1می1باشد،1زیرا1معموال1ً
خود1دارای1سکوهایی1بوده1که1نشستن1را1میسر1می1نموده1

است.
• طاقچه1و1رف:1خالی1نمودن1جداره1های1اتاق1ها1برای1ایجاد1

وسایل1 قراردادن1 منظور1 به1 اول1 وهله11 در1 رف1 و1 طاقچه1
می1باشد1که1در1حقیقت1این1امر1سبکسازی1بوده،1زیرا11که1
.)Ibid, p. 100(1وزن1عامل1تخریب1در1زمان1زلزله1می1باشد
در1معماری1ایرانی،1به1دلیل1ورود1دین1به1فرهنگ1به1عنوان1
یک1اصل1مسلم1فضاهای1فردی1و1اجتماعی1دارای1تمایزات1
و1همچنین1سلسله1مراتبی1نسبت1به1هم1می1باشند،1همانند1
فضای1هشتی1که1واسط1بین1فضای1درون1و1بیرون1می1باشد،1
منحصر1 درونی1 ویژگی1های1 دارای1 مسکن1 در1 فضایی1 هر1
داخلی1 فضا1های1 می1باشد،1 خاصیتی1 طلب1کننده11 و1 فرد1 به1
مسکن1با1سه1ویژگی1کلی،1در1مورد1حریم1به1منظور1چینش1

و1همجواری1فضاها1حوزه1بندی1می1شود:
-1فضاهایی1هستند1که1تولید1بو1و1صدا1می1کنند1و1باید1دیگر1

فضاها1را1از1این1بابت1مصونیت1بخشید.1
-1فضاهایی1هستند1که1از1نظر1بصری1و1حرکتی1باید1مراتبی1
خاص1برای1آن1ها1قائل1شد.1در1واقع1این1فضاها1ارزش1رعایت1
حریم1را1از1فضاهای1دیگر1به1داخل1آن1تعریف1می1کنند1و1از1

طرف1دیگر1فضاها1باید1حمایت1شود.1
دارا1 را1 باال1 -1فضاهایی1هستند1که1خصوصیات1دو1مبحث1
می1باشند؛1که1در1بعضی،1حالت1اول1قوی1تر1است1و1بعضی1

حالت1دوم1ارجح1تر1می1باشد.1
به1عنوان1 غیره1 و1 فقها1 مذهبی،1 کارشناسان1 اسالم،1 در1
رفتارشناسان1نظری1در1زندگی1افراد1به1طور1غیرمستقیم1این1
به1 مربوط1 تعاریف1 در1 غرب1 در1 می1دهند.1 تذکر1 را1 مبحث1
این1 خلوت1یک1ویژگی1مشترک1وجود1دارد.1»نکته11اصلی1
تعامل1دیداری،1 بر1 یا1گروه1ها1 افراد1 توانایی1کنترل1 تعاریف1
شنیداری1و1بویایی1با1دیگران1است«.1خانه1نیز1به1عنوان1یک1
گروه1اجتماعی1کوچک1نیازمند1این1گونه1نگرش1است1که1
البته1با1تعاریف1اسالمی1که1حریم1است1مطابقت1زیادی1دارد1

.)Mohtasham & Hamzehnejad, 2015, p. 57(

جدول 1: تنوع پذیری فضاهای داخلی مسکن سنتی ایرانی
مفهوم ثانویه مفهوم اولیه فضا

فضایی برای مهمانی و برگزاری جشن محل تقسیم، نورگیر و تهویه  بنا حیاط

استفاده از منظره زیباي دریا استفاده از نسیم و بادهاي مطبوع و سایه شناشیل

قالی بافی خواب، نشیمن اتاق های سه دری و پنج دری

ارتباط1بین1همسایگان فضای1واسط1بین1درون1و1بیرون1و1فضای1انتقال هشتی و داالن ورودی

فضای پیرنشین، استراحت مراتب ورود سر در )پیشخوان(

سبک1سازی1و1کاهش1ضخامت1دیوار محل1اشیاء1تزئینی طاقچه و رف

6-2- تطبیق پذیری )جابجایی فصلی و روزانه(
شرایط1 با1 فضا1 یک1 هماهنگ1شدن1 قابلیت1 تطبیق1پذیری1
تطبیق1پذیری1 جدید،1 مسکن1 در1 است.1 مورد1نیاز1 جدید1
قابلیتی1است1که1نیازهای1جدید1را11با1تغییر1در1دیوارهای1
داخلی1و1نصب1قطعات1در1واحدهای1مسکونی1تأمین1نماید،1

مشروط1بر1این1که1این1تغییرات1در1مساحت1واحد1مسکونی1
ننماید1)جدول21(،1در1عمل1تطبیق1پذیری1 ایجاد1 تغییری1
از1قبیل1تغییر11شخصیت1و1ساختار،1 تمام1تغییرات1داخلی1
در1 می1شود.1 شامل1 را1 فضاها1 ترکیب1 و1 خرد1 عناصر1
برنامه1ریزی1مجموعه1های1مسکونی1جدید،1مؤثرترین1روش1
داخلی1 اجزای1 نبودن1 ثابت1 تطبیق1پذیری،1 به1 دست1یافتن1
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و1امکان1ترکیب1متنوع1آن1هاست.1برای1مثال،1وقتی1محل1
شود،1 گرفته1 نظر1 در1 ثابت1 ورودی1 و1 سرویس1 آشپزخانه،1
بقیه1فضاها1می1توانند1با1سایر1عملکردها1تطبیق1داده1شوند1

.)Einifar, 2003, p. 70(
را1 مختلف1 فصول1 اقلیمي1 شرایط1 با1 زندگي1 شیوه11 تطبیق1
مي1توان1در1خانه1هاي1درون1گراي1مناطق1گرم1و1خشک1ایران1
به1خوبي1مشاهده1کرد.1اتاق1هاي1اطراف1حیاط1این1خانه1ها1

با1توجه1به1فصول1مورد1استفاده1قرار1مي1گیرند.1بدین1ترتیب1
که1ضلع1شمالي1و1آفتاب1گیر1حیاط1)پناه(1که1گرم1تر1بوده1
در1زمستان1مورد1استفاده1قرار1مي1گرفته1و1به1زمستان1نشین1
معروف1بوده1است.1درست1عکس1این1عمل1در1ضلع1جنوب1
به1 و1 مي1افتاده1 اتفاق1 )نسار(1 آفتاب1 به1 پشت1 و1 حیاط1
 Zandieh & Parvardi (1تابستان1نشین1معروف1بوده1است

1.)Nejad, 2010, p. 7

جدول 2: تطبیق پذیری فضاهای داخلی مسکن سنتی ایرانی 
مفهومی فیزیکی فضا

حوض و تخت چوبی به عنوان عنصر و نیمه ثابت در تابستان  تطبیق دهنده  عناصر فضا با عملکردهای مختلف حیاط

جابجایی فصلی در استفاده از آفتاب  تابستان نشین و زمستان نشین اتاق ها

6-3- تغییر پذیری )تفکیک و تجمیع(
در1طراحی1مسکن1انعطاف1پذیر،1تغییر1پذیری1به1افزایش1و1
کاهش1کمی1یا1تفکیک1و1تجمیع1فضاها1و1امکان1بازگشت1به1
طرح1اولیه11واحد1مسکونی1پس1از1گسترش1یا1تقلیل1مساحت1
معنای1 به1 انعطاف1پذیری1 مورد1 این1 در1 می1شود.1 گفته1 آن1
قابلیت1پاسخ1به1رشد1خانوار1در1مراحل1مختلف1زندگی1است.1
به1عبارت1دیگر1این1قابلیت،1تغییر1اندازه11واحد1مسکونی1را1
چه1در1جهت1کوچکتر1شدن1و1چه1در1جهت1بزرگتر1شدن1
امکان1پذیر1می1سازد.1مفهوم1تغییر1پذیری1با1مطالعه11تغییرات1
ارتباط1 مسکونی1 واحد1 شکل1 و1 فضایی1 نیازهای1 زیر1بنا،1
پیدا1می1کند.1نیاز1به1این1گونه1انعطاف1پذیری1ممکن1است1
نوع1 باشد.1 کوتاه1مدت1 یا1 و1 بلند1مدت1 نیازهای1 دلیل1 به1
نیاز1به1فضاهای1بیشتر1 اندازه11خانوار1و1 با1تغییر1 بلند1مدت،1
برای1زندگی1بروز1می1نماید1و1نوع1کوتاه1مدت،1تغییر1فضا1به1

دالیل1دیگر1است.1تغییر1پذیری1)در1خانه11سنتی1ایرانی(1از1
دو1طریق1اضافه1کردن1به1زیر1بنای1موجود1خانه1و1یا1تفکیک1
فضاهای1آن1)بدون1تغییر1مساحت(1قابل1دست1یافتن1است1

)جدول31(.
تعدادی1از1فضاهای1خانه1های1ایرانی1که1بر1این1اساس1شکل1

گرفته1اند1به1صورت1نمونه11زیر1است:
• ایوان:1ایوان1فضایي1سرپوشیده1و1مستقل1است1با1طاقي1
نظر1 در1 زندگي1 فعالیت1هاي1 از1 براي1مجموعه1اي1 که1 رفیع1
گرفته1شده1است.1یک1طرف1ایوان1باز1و1مشرف1به1حیاط1
است1و1دو1طرف1دیگر1نیمه1بسته1و1ضلع1چهارم1بسته1است.1
ضلع1بسته1معموال1ًبه1اتاق1هاي1شاه1نشین1راه1دارد1که1با1باز1
شدن1در1و1پنجره1هاي1این1اتاق،1فضاي1شاه1نشین1با1ایوان1
 Zandieh & Parvardi Nejad, 2010, p.(1ترکیب1می1شود

.)16

جدول 3: تغییر پذیری فضاهای داخلی مسکن سنتی ایرانی  
مفهومی فیزیکی فضا

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

رابط بین دو اتاق مجاور از سطح حیاط صفه و ایوان

معماری  فضای  سازنده  عناصر  بررسی   .7
مسکونی انعطاف پذیر غربی 

از1آنجا1که1عناصر1سازنده11هر1فضای1معماری1تعریف1کننده1
کلیت1آن1هستند،1برای1دست1یافتن1به1فضایی1انعطاف1پذیر،1
باشند.1 انعطاف1پذیر1 نیز1 آن1 اجزای1 یا1 سازنده1 عناصر1 باید1
اشنایدر1و1تایل1در1مسکن1از1نظر1ساخت1و1ساز1های1نوآورانه1
و1طراحی1چهار1موضوع1اصلی1را1مورد1بحث1قرار1می1دهند:1
و1 »ساختار1سازه«،1»فضاهای1خدمات«،1»طرح1معماری«1

11.)Schneider & Till, 2005(1»تجهیزات1انعطاف1پذیر«

7-1- ساختار سازه
از1 دائمی1 و1 ثابت1 قطعات1 از1 یکی1 به1عنوان1 سازه،1 ساختار1

مطرح1 ساختمان1 انعطاف1پذیری1 تعیین1 در1 ساختمان1
استفاده1 و1 است.1تصمیم1گیری1چگونگی1عناصر1ساختاری1
می1دهد1 را1 آینده1 در1 تغییرات1 امکان1 باربر،1 دیواره1های1 از1
)Albostan, 2009, p. 28(.1سیستم1سازه1ای،1به1عنوان1یکی1
از1قطعات1ثابت1و1دائمی1از1ساختمان1در1تعیین1این1که1آیا1
طرح1معماری1انعطاف1پذیر1است1یا1نه،1مهم1است.1به1عنوان1
از1 استفاده1 سازه،1 انتخاب1 در1 درست1 تصمیم1گیری1 مثال،1
ایجاد1 را1 آینده1 در1 تغییرات1 امکان1 باربر،1 غیر1 دیواره1های1
می1کند.1در1این1جا1استفاده1از1دال1تخت1برای1عملکردهای1
معماری1که1نیاز1به1فضای1غیر1معمول1ستون1گذاری1دارند،1

.)Eghbali & Hessari, 2013, p. 61(1توصیه1می1شود
دو1روش1سازه1ای1برای1رسیدن1به1انعطاف1پذیری1وجود1دارد:1
»سازه1های1پایه16«1و1»سازه1های1چند1ظرفیتی17«.1سازه1پایه1
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اشاره1به1یک1سیستم1سازه1ای1است1که1اجازه1می1دهد1تا1یک1
طرح1به1معنای1ثابت،1تابع1تغییرات1باشد،1که1به1طور1عمده1از1
تیرها1و1ستون1تشکیل1شده1است1و11سازه11چندظرفیتی،1که1
طراحی1به1صورت1سلول1هایی1است1که1مناسب1برای1هر1تابع1

نوع1سومی1هم1وجود1 1.)Schneider & Till, 2007( است1
دارد1که1ترکیبی1از1این1موارد1را1به1وجود1می1آورد1)جدول1

.)4

جدول 4: سازه های پایه و سازمان های چند ظرفیتی و ترکیبی 
سازه های پایه 

»پالن1لیبر«1یا1»پالن1آزاد«1اصطالحی1بود1که1لوکوربوزیه1
برسر1زبان1ها1انداخت1و1مرادش1فضاهای1گشوده1یک1دست1
ساختی،1 مالحظات1 از1 )آزاد(1 فارغ1 که1 بود1 یکپارچه1ای1 و1
تیر1و1ستون1و1جرز،1در1فضا1شکل1می1گیرند،1در1معماری1
میس،1همین1آزادی1پالن1را1که1بعدها1از1مشخصات1اصلی1
.)Mozaini, 2011, p. 89) و1اساسی1معماری1او1شد

سازه های چند ظرفیتی
در1اینجا1فرم1های1نرم1و1سخت1مورد1بحث،1توسط1اشنایدر1
در1 آن1 نقش1 و1 مدول1 پایه11 بر1 و1 می1شود1 دیده1 تایل1 و1

معماری1است.

سازه های ترکیبی چند ظرفیتی و پایه
و1سازه1های1 دوحالت1سازه1های1جند1ظرفیتی1 از1 ترکیبی1

پایه11می1باشد.

          (Albostan, 2009, p. 29)

7-2- فضای خدمات
طول1 در1 جدید1 فن1آوری1های1 ترکیب1 پتانسیل1 گلفتی118
زمان،1برای1تنظیم1تغییرات،1حتی1استفاده1از1ساختمان1از1
مسکن1به1چیز1دیگری،1توسط1سیستم1ساختاری1و1فضاهای1
آیا1 این1که1 از1ساختمان1ها،1 دائمی1 اجزای1 به1عنوان1 خدمات1
نه.1 یا1 است1 انعطاف1پذیر1 مسکن1 دراز1مدت1 در1 پروژه1 یک1
قابلیت1برآورده1ساختن1خواسته1های1در1حال1تغییر1کاربران1
در1طول1زمان1به1نام1»انعطاف1پذیری1دائم«1مطرح1می1کند1
با1 دائم1 انعطاف1پذیری1 واقع1 در1 1.)Galfetti, 2003, p. 90(
تعیین1ساختار1دائم1و1با1برنامه1ی1از1پیش1تعیین1شده1معمار1

)پیش1بینی1معمارانه(1مقدور1خواهد1بود.

7-3- طرح معماری
ساکنین،1 نیازهای1 بر1 تکیه1 با1 حقیقت1 در1 معماری1 طرح1
طریق1 از1 را1 سازگاری1 و1 مطابقت1 خانواده1 تغییر1 جمله1 از1
گونه1های1انعطاف1پذیری1که1در1قبل1توضیح1داده1شد،1فراهم1
می1آورد.1تغییر1در1طرح1معماری1و1ترکیب1میان1واحد1ها1با1
استفاده1از1نیاز1مخاطبین1با1توجه1به1ساختار1خانواده1صورت1
گرفته1است.1طرح1معماری1پالن1مجموعه1را1شامل1می1شود.1

7-4- تجهیزات انعطاف پذیری
با1 به1عنوان1یک1واحد1عملکردی1که1 از1مبلمان1 استفاده1 با1
استفاده1از1دیواره1های1متحرک،1مبلمان1تاشو،1مدول1های1از1

پیش1طراحی1شده1ی1صنعتی1به1دست1می1آید.1

معماری  فضای  سازنده   عناصر  بررسی   .8
مسکونی انعطاف پذیر ایران

در1ایران1عینی1فر1)1382(1در1این1باره1تقسیم1بندی1دیگری1
را1با1توجه1به1تعریف1سه1گونه11سازماندهی1فضا1توسط1ادوارد1
تی1هال1به1معماری1سنتی1ایران1تعمیم1داد:1عموما1ًدر1هر1
تشخیص1 قابل1 ساماندهی1 سه1گونه1 انسان1ساخت،1 فضای1
فضای1 ثابت،1 فضای1 از:1 عبارت1اند1 سه1گونه1 این1 است.1
نیمه1ثابت1و1فضای1متغیر.11بر1اساس1این1تقسیم1بندی1فضای1
ثابت،1از1عناصر1غیر1قابل1جابجایی1از1قبیل1دیوارهای1باربر،1
 Einifar, 2003,(1کف1ها،1پنجره1ها1و1غیره1تشکیل1می1شود

11.)p. 67

و1 سازه1 با1سیستم1 ثابت1 فضای1 معموال1ً ثابت:  الف. فضای 
سنت1های1ساخت1در1هر1دوره1ارتباطی1تنگاتنگ1دارد.1
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چیدمان1 تغییر1 با1 که1 است1 فضایی1 نیمه ثابت:  فضای  ب. 
مبلمان1و1وسایل1خانه1قابل1تغییر1است،1در1معماری1سنتی1
ایران1بسیاری1از1فضاهای1نیمه1ثابت1به1صورتی1انعطاف1پذیر1
شکل1 )دیوارها(1 فضاها1 جدا1کننده1 عمودی1 الیه1های1 در1
در1 غیره1 و1 طاقچه1 رف،1 پستو،1 چون1 عناصری1 می1گیرند.1
انعطاف1پذیری1فضاهای1داخل1مسکن1چنین1 و1 ساماندهی1

نقشی1را1به1عهده1دارند.1
ج. فضای متغیر: این1فضا1قابل1ادراک1و1مرتبط1با1عملکرد1

نهفته1آن1فضای1خاص1است.1برخالف1معماری1مدرن1که1
شفاف1بودن1فضا،1با1ارتباط1بصری1و1از1طریق1گسترش1و1
ایجاد1فصل1مشترک1میان1کارکردهای1بنا1به1دست1می1آید،1
بیشتر1 مشترک1ها1 فصل1 این1 خانه1های1سنتی1 معماری1 در1
از1طریق1فضای1چند1کارکردی1و1چند1منظوره1و1سیال1بودن1

عملکردها1به1وجود1می1آیند.1
در1ادامه1با1تحلیل1یک1نمونه1خانه11سنتی1ایرانی1به1این1سه1

عنصر1سازنده1می1پردازیم:

جدول 5: عناصر سازنده  فضای معماری مسکونی انعطاف پذیر ایران  

ثابت 
عناصر1ثابت1مانند1دیواره1های1ضخیم1

نیمه ثابت
قابلیت1تفکیک1و1تجمیع1صفه1با1فضای1پنج1دری1توسط1

عناصر1نیمه1ثابت1مانند:1ارسی1ها1میسر1می1شود.

متغیر
سیالیت1فضا1با1استفاده1از1سبک1سازی1حجمی1و1دید1
بوده1 بیرون1بدون1موانع1در1خانه1های1سنتی1 به1 درون1

است.

         (Alavi, 2013)

9. بحث 
با1توجه1به1طرح1مباحث1باال،1به1صورت1کلی1و1در1مجموع1
انعطاف1پذیر1 مسکن1 طراحی1 در1 راهبردی1 نظام1 می1توان1

غرب1و1ایران1را1در1سه1حوزه1زیر1جمع1بندی1نمود.1

9-1- تطبیق عوامل ایجاد مسکن انعطاف پذیر غرب 
و ایران

در1مقایسه111عوامل1ایجاد1مسکن1انعطاف1پذیر1غرب1و1ایران1
موضوع1متفاوت1هدف1می1باشد؛1

اقتصادی1است،1 در1غرب1هدف1نهایی1رسیدن1به1پایداری1
ولی1در1ایران1به1منظور1مطابقت1با1اصول1زمانه،1مختص1با1
هر1بومی1این1نگرش1دارای1تفاوت1بوده؛1در1حقیقت1هدف1

اجتماعی1است.1در1غرب1مقیاس1ملی1نیز1انعطاف1پذیری1را1
عامل1شده1است،1در1حالی1که1در1ایران1سنتی،1مقیاس1بنا1و1
افراد،1تعیین1کننده1بودند؛1در1زمان1معاصر1ایران1با1توجه1به1
تأثیرپذیری1از1غرب1این1رویکرد1دارای1مقیاس1ملی1نیز1شده1
است1و1گاها1ًسیاست1های1مسکن1به1منظور1همگامی1با1دنیا1
می1باشند؛1 اقتصادی1 به1سمت1هدف1 در1حال1جهت1گیری1
در1واقع11الزم1است،1بینش1ها1و1دانش1های1غربی1را1در1کنار1

ارزش1ها1و1گرایش1های1اصیلمان1حفظ1نماییم.

9-2- تطبیق گونه شناسی انعطاف پذیری غرب و ایران
انعطاف1پذیری1معماری1مسکن1غرب1 در1تطبیق1گونه1های1
با1تغییرات1 ایران،1اضافه11نمودن1یا1کم11نمودن1به1فضاها1 و1
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انعطاف1پذیری1 گونه1شناسی1 بین1 تفاوت1 عامل1 مساحت،1
گونه1های1 در1 افزایش1 و1 تغییر1 است.1 ایران1 و1 غرب1 در1
تکنولوژی1 بروز1 دلیل1 به1 معاصر1 دوره1 در1 انعطاف1پذیری1
راستای1 در1 محیطی1 توان1 حداکثر1 از1 استفاده1 و1 می1باشد1
تا1 ایران1 سنتی1 مسکن1 در1 ساکنین1 نیازهای1 با1 سازگاری1
غربی1 نمونه1 در1 به1طوری1که1 است.1 دیده1شده1 امکان1 حد1
با1تکنولوژی1شاهد1تغییر1در1ابعاد1کلی1زیربنای1ساختمان1
ایرانی،1 نمونه1 در1 ولی1 بود1 خواهیم1 بالقوه1 صورت1 به1
انعطاف1پذیری1در1پذیرش1کابردهای1مختلف1است.1در1هر1
آشپزخانه1 و1 فضاهای1خدماتی1شامل1سرویس1ها1 مورد1 دو1
جزء1عناصر1ثابت1بوده1و1گونه1های1انعطاف1پذیری1ایرانی1و1

غربی1در1آن1ها1نقشی1ندارد.

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

با1توجه1به1شناخت1عناصر1سازنده11فضای1معماری1مسکونی1
دیده1 تمایزاتی1 و1 مشترکات1 ایران،1 و1 غرب1 انعطاف1پذیر1
عرصه1 دو1 در1 گوناگون1 افراد1 که1 تعاریفی1 با1 که1 می1شود1
غرب1 کل،1 در1 اما1 نمود،1 تعیین1 را1 آن1ها1 می1توان1 گفته1اند،1
را1 عناصر1 این1 ساخت1 تکنولوژی1 روزرسانی1 به1 بر1 تکیه1 با1
ترتیب1داده1و1این1عناصر1در1معماری1سنتی1بیشتر1جنبه11

ثابت1داشته1اند.

10. نتیجه گیری 
با1توجه1به1این1که1در1دوران1معاصر1انعطاف1پذیری1به1منظور1
تأمین1نیازهای1خانوار1کم1درآمد1با1تعریفی1به1نام1مسکن1
پایداری1 بر1 سعی1 که1 نمود1 اوج1گیری1 به1 شروع1 حداقل1
اقتصادی1)کاهش1هزینه1های1جابجایی،1مصرف1سوخت1های1
اندازه1فضا1و1غیره(1و1در1 با1 فسیلی1به1دلیل1مطابقت1فضا1

به1 که1 جابجایی1ها1 )کاهش1 اجتماعی1 پایداری1 دوم1 وهله11
صورت1طبیعی1محله1هایی1اصیل1تر1را1شکل1می1دهد(1کرد،1و1
اگر1این1رویه11فکری1در1ایران1که1دارای1زمینه11اسالمی1است،1
رواج1یابد1بایستی1این1موضوع1را1مدنظر1داشت1که1استفاده1
از1پارتیشن1ها1که1قابلیت1تغییر1در1فضاها1را1به1صورت1کم1
و1 شده1 توصیه1 فراگیر1 صورتی1 به1 می1سازد،1 میسر1 هزینه1
فرهنگی،1 به1موضوعات1 توجه1 با1 که1 ایران1 در1 این1موضوع1
دلیل1 به1 هم1 کنار1 در1 صحیح1 همجواری1 نیازمند1 فضاها1
توجه1به1حریم1ها1می1باشند1را1تحت1الشعاع1قرار1می1دهد1و1
انعطاف1پذیری1به1عنوان1راهی1برای1پیشبرد1اهداف1پایدار1در1
دارای1شرایطی1 اسالمی1 معماری1 بیان1 در1 طراحی1مسکن1
خاص1مانند1حفظ1ارزش1های1اسالمی1خواهد1بود؛1زیرا1که1
هر1قسمتی1از1زندگی1هر1مسلمان1باید1آمیخته1با1شئونات1
توجه1 با1 اسالم1 باشد،1 الهی1 آموزه1های1 از1 برگرفته1 اخالقی1
در1 حداکثری1 انعطاف1پذیری1 متعدد؛1 احادیث1 و1 آیات1 به1
به1ضایع1 برده1و1معتقد1 را1زیر1سؤال1 ثروتمندان1 خانه1های1
شدن1حریم1ها1در1خانه1های1اقشار1کم1درآمد1است،1این1در1

حالی1است1که1مسکن1اسالمی1چنین1نمی1گوید.1
اصل1 مهم1ترین1 بتوان1 شاید1 را1 ایرانی1 مسکن1 در1 حریم1
غربی1 گونه1شناسی1 با1 که1 دانست1 فضایی1 روابط1 تشکیل1
می1تواند1منافاتی1نداشته1باشد،1حریم1به1عنوان1بخش1مهمی1
انعطاف1پذیر1شاید1قدرت1مانور1پالن1ها1را1 در1طرح1مسکن1
اما1قدرت1ماندگاری1در1طول1 برای1تغییرات1کاهش1دهد،1
زمان1را1توسط1کاربر1ایرانی1افزایش1می1دهد.1پس1محدودیت1
بخشی1به1امر1تغییرات1فیزیکی1می1تواند1در1مسکن1معاصر1
ایرانی1به1عنوان1تحدید1کننده11اصلی1طرح1معماری1در1کنار1
و1 پیشینه1 به1 توجه1 با1 ایرانی1 معماری1 الزام1دهنده1 اصول1

برخورد1مسکن1سنتی1راهگشا1باشد.1



94

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










13
99

ار
به
.3
ه0

مار
ش


پی نوشت
1. Habraken
2. Schneider & Till
3. Bentely
4. Albostan
5. Agyefi-Mensah
6. Danko
7. Flexibility
8. Adaptility
9. Friedman
10. Schmidt 
11. Bruno Taut
و1 بوده1 مالت1 نوعی1 و1 آجر1 از1جنس1 شکل1 قوسی1 طاق1های1 و1 دیوارها1 می1باشد:1 معماری1سخت1 نوع1 از1 باستان،1 روم1 معماری1 1.12
شکاف1های1میانی1بر1حسب1نیاز،1به1وجود1آمده1اند.1معماری1یونان1باستان،1از1نوع1معماری1اسکلتی1می1باشد،1به1طوری1که1ستون1ها1و1
تیرک1های1آن1بیش1از1هر1چیز1به1چشم1می1خورد1و1غالب1بر1سایر1اجزا1است1و1فضای1میانی1آن1ها1باعث1ایجاد1شکاف1می1شود.1درجه1و1

1.)Grotter, 2010, p. 103(1میزان1انسجام،1وابستگی1شدیدی1به1نوع1و1موقعیت1شکاف1ها1دارد
13. Hard
14. Herman Herzberger
1.15نوعي1بالکن1به1سمت1بیرون1خانه1و1روي1معبر1عمومي1است.1که1با1چوب1ساخته1شده1و1پیرامون1آن1با1نرده1هاي1مشبک1پوشیده1
مي1شود،1تا1هوا1به1راحتي1در1آن1جریان1یابد1و1یا1ایجاد1سایه1نماید.1اما1مشاهده1شده1است1که1در1برخي1از1موارد1سقف1نیز1نداشته1اند.1

نمونه1هایي1از1این1فضا1در1برخي1از1خانه1هاي1کنار1ساحل1جنوب1نیز1دیده1شده1است.
16. Base Structures
17. Polyvalent Organizations 
18. Galfetti
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