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1 .1گروه معماری ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران.
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چکیده

با افزایش قیمت زمین و کاالیی شدن آن در دوران معاصر ،مساحت خانهها رفتهرفته کمتر شده است و خانههای حیاطدار
به واحدهای کوچک آپارتمانی تبدیل شده است .ازاینرو ،رابطه ساکنان خانه با طبیعت در حیاط و نیز با فضای بیرون از
خانه بهمثابه فضای عمومی دچار تحوالت ماهوی شده است .معماری مسکونی معاصر ایران ،در گذار از سنت به مدرنیته
بیش از هر چیز نسبت خود با محیط بیرون را بازتعریف کرده و نحو جدیدی از گسست و پیوند دیالکتیکی را آزموده
است .بنابراین ،پرسش از نسبت بین پارامترهای گسست و پیوند با الگوهای شاخص مسکن معاصر تهران ،مبتنی بر نقش
فضاهای باز و بسته مطرح میشود .هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه پارامترهای گسست و پیوند در الگوهای شاخص
معماری مسکونی معاصر تهران شامل سه الگوی سنتی (حیاط مرکزیهای اوایل قاجار) ،سنتی -معاصر (ویالییهای حیاط
یکطرفه پهلوی اول و دوم) و معاصر (آپارتمانهای بعد از انقالب) است تا بر این اساس بتوان دیالکتیک گسست و پیوند
را در فضاهای باز و بسته تبیین نمود .با استفاده از روش تحقیق توصیفی با رویکرد کیفی ،پارامترهای گوناگون گسست
و پیوند خانههای تهران و ویژگیهای چیدمان فضا از مطالعات کتابخانهای معتبر شناسایی شده است .سپس رابطه میان
پارامترهای گوناگون گسست و پیوند و شاخصهای چیدمان فضا از طریق استدالل منطقی بررسی شده است .ذیل قضیه 
تجربی استدالل منطقی ،تحلیل نمونههای موردمطالعه ،از طریق قیاس زوجی در فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی در نرمافزار
اکسپرت چویس و ذیل قضیه تحلیلی ،از طریق تحلیل نمونهها در نرمافزار دپث مپ ،پارامترهای گسست و پیوند بر سه
الگوی اصلی از طریق تکنیک چیدمان فضا ،موردسنجش قرار گرفته است .نتایج حاصل از تحلیلها نحوه تعامل انسان
ایرانی با طبیعت در فرآیندهای مدرن شدن را نشان میدهد و میرساند که فضای باز و نیمهباز واحدهای مسکونی ،ماهیت
خویش را نسبت به گذشته از دست داده است.
واژگان کلیدی :معماری مسکونی ایران ،معماری معاصر تهران ،دیالکتیک گسست و پیوند ،فضاهای باز و بسته ،رابطه
درون و بیرون.

  شماره  .35تابستان 1400

معماری و شهرسازی آرمانشهر

* این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان «تبارشناسی دیوار در معماری مسکونی معاصر تهران مبتنی بر نسبت دیالکتیک
گسست و پیوند» به راهنمایی نویسنده دوم و سوم و مشاوره نویسنده چهارم میباشد ،که در گروه معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک در
سال  1399انجام گرفته است.
** E_mail: akbari@iausr.ac.ir
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 .1مقدمه

  شماره  .35تابستان 1400

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

با افزایش قیمت زمین و کاالیی شدن آن در دوران معاصر،
مساحت خانهها رفتهرفته کمتر شده است و خانههای
حیاطدار به واحدهای کوچک آپارتمانی تبدیل شده است.
ازاینرو ،رابطه ساکنان خانه با طبیعت درون حیاط و نیز با
فضای بیرون از خانه بهمثابه فضای عمومی دچار تحوالت
ماهوی شده است .رابطه درون و بیرون که منجر به تداوم
فضایی میشود ،بهعنوان یک ویژگی به کار گرفته شده
در ساختار فضا و مرز بین داخل و خارج است و میتوان
آن را قابلیتی معمارانه برای بسط یک فضای محدود و
ارتباط آن با سایر فضاهای مجاور دانست (کیانی ،بهجو و
راسیتانی .)54 ،1395 ،برخی صاحبنظران معتقدند که
معماری گذشته ایران برخالف معماری امروز که فضا را
محبوس میسازد ،آن را آزاد میکرده است (حائری،1388 ،
 )14به بیانی دیگر در گذشته ،فضاي ساختهشده بر انسان
غلبه نداشته درحالیکه ،تجربه ايجاد فضاي ساختهشده در
ايران امروز ،اینگونه نيست و تفوق با ديوارها و سقفها و
کفها است ،كه سخت و صلب هستند (کرامتی.)2 ،186 ،
ازآنجاکه خانه ،محل بیشترین حضور انسان در فضا بوده
و همچنین فضایی است که بیشترین تغییرات الگویی را
در سازمان فضایی خود تجربه کرده است ،بررسی رابطه
دیالکتیکی گسست و پیوند ،در نمونههای مسکونی از اهمیت
بیشتری برخوردار است .از طرفی تهران ،بهعنوان پایتخت
ایران در دوران معاصر ،محل ورود اولین دستاوردهای غرب
در ایجاد تغییرات شتابزده و انقالبی در مسکن بوده است.
ریشه تحوالت در مسکن تهران را باید در توسعه دوران
قاجار جستوجو کرد ،همان زمان که ناصرالدینشاه بر آن
شد تا شهر را توسعه دهد (آقا لطیفی و حجت.)44 ،1398 ،
در نتیجه تغییرات ایجادشده در آن بهمرور بر شهرهای
دیگر نیز تأثیر گذاشت .بنابراین تحلیل تحوالت در تهران،
میتواند راه فهم کلی تحوالت در سایر شهرهای ایران را
نشان دهد .با پذیرش این امر که تغییر الگوی فضاهای
باز و بسته و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر منجر به تغییر

نظام فعالیتها در خانههای مسکونی شده است؛ تحلیل
نحوه ارتباطات فضایی در خانه ،یکی از مهمترین مضامینی
است که در این پژوهش مطرح بوده و مفروض است که
با بررسی تطبیقی آن در الگوهای مختلف خانه میتوان به
تحلیل سیر تحول این مفهوم در دوران مختلف شکلگیری
معماری خانههای ایرانی پی برد .بر همین اساس پس از
معرفی فرآیند دیالکتیک و همچنین نحوه ایجاد گسست
و پیوند فضاهای باز و بسته در ارتباط انسان و محیط،
پارامترهای ایجاد گسست و پیوند در کاربری مسکونی
استخراجشده و به تحلیل تحوالت رخداده در سه دوره
قاجار ،پهلوی و پس از انقالب اسالمی در الگوهای اصلی
این دوران که هریک نماینده بناهای بیشمار ساختهشده
دیگر در تهران بودهاند ،از طریق ایجاد رابطه با مؤلفههای
تکنیک چیدمان فضا ،بررسی خواهند شد؛ بنابراین
پرسشهای تحقیق عبارتاند از :رابطه دیالکتیکی گسست
و پیوند چگونه تعریف میشود؟ عمدهترین الگوهای مسکن
معاصر تهران کدماند؟ چه نسبتی بین پارامترهای گسست
و پیوند با الگوهای شاخص مسکن معاصر تهران ،مبتنی بر
نقش فضاهای باز و بسته وجود دارد؟

 .2پیشینه پژوهش

اغلب پژوهشها در حوزه مسکن ،صرفاً در قالب گونهشناسی
صورت گرفته است .گونهشناسی در واقع طبقهبندی آثار
برحسب ویژگیهای مشخص و تعیین گونههای مختلف
است که در گونهشناسی مسکن ،روابط و ابعاد فضایی
عملکردی و اجتماعی مهمترین عامل شکلگیری گونههای
مختلف بوده است .برخی از پژوهشهای مهم در حوزه
معماری که از حیث مسئله رابطه انسان و طبیعت در
راستای پژوهش قرار میگیرند در جدول  ۱بررسی شده
است .در دستهای دیگر از مطالعات در حوزه مسکن از بعد
اجتماعی ،پدیدارشناسی و یا انسانشناسی به مقوله خانه
و مسکن نگاه شده است که در قالب پژوهشهای کیفی
قرار میگیرد .در جدول  ۲اهم مطالعات انجامشده در این
دو حوزه آمده است.

جدول  :1تحلیل پژوهشهای پیشین در حوزه معماری خانه در نسبت فضای دورن و بیرون
دستاوردها

پژوهشگر

عنوان پژوهش

(معماریان)1387 ،

آشنایی با معماری مسکونی ایران:
گونهشناسی درونگرا و برونگرا

تیپولوژی مسکونی انواع خانه در سراسر ایران را برحسب ویژگیهای
مختلف ازجمله شکلگیری و ارتباط فضایی بررسی کرده است.

(حائری مازندرانی،
)1388

خانه ،فرهنگ و طبیعت

در تحلیل خصوصیات معماری و فرهنگی خانههای تاریخی ایران و
تطبیق آن با معماری معاصر در پنجاه سال گذشته ،انواع سازماندهی
فضا در مقیاس خرد و کالن را بررسی کرده است.

(خاکپور ،انصاری ،و گونهشناسی خانههای تاریخی شهر در بررسی عناصر و اجزا کالبدی خانههای رشت ،بر اساس جهت
کشیدگی ،نوع کارکرد فضای باز و فضای بسته خانه و ترکیب شکل،
رشت
علی طاهریان)1389 ،
چهار گونه خانه تاریخی معرفی میکند.

تبیین دیالکتیک گسست و پیوند در معامری مسکونی معارص تهران
شامره صفحه مقاله57-75 :
پژوهشگر

عنوان پژوهش

(قاسمی سیچانی  و
معماریان)1389 ،

گونهشناسی خانه دوره قاجار
اصفهان

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده است که خانههای اصفهان با
استفاده از مؤلفههای اقلیم نیمه گرم و خشک ،بهطور عمده درونگرا
ساختهشده است و میتوان آنها را بر اساس ویژگیهای فضای معماری،
سازه و تزیینات ،به سه گونه دوره اول ،دوم و سوم قاجاریه تقسیم کرد.

(سلطانزاده)1390،

نقش جغرافیا در شکلگیری انواع
حیاط در خانههای سنتی ایران

نتايج اين پژوهش ،نشان میدهد كه چگونگي شکلگیری فضاي باز يا
حياط در خانههاي سنتي ايران تحت تأثير پدیدههای جغرافيايي بوده
است.

(حریری ،زارع ،و
نقیزاده)1391 ،

رابطه طبیعت و حیاط مرکزی (با
نگاه به معماری مسکن ایرانی-
کاشان)

خانههای حیاط مرکزی کاشان را موردمطالعه قرار داده و نسبتهای
سطوح اشغال و عناصر مختلفی چون آبنما ،فضای سبز و حیاط خانه را
نسبت به هم سنجیدهاند و الگویی برای شکلگیری حیاط در خانههای
جدید پیشنهاد دادهاند.

(کمالیپور ،معماریان،
فیضی ،و موسویان،
)1391
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دستاوردها

ترکیب شکلی و پیکرهبندی فضایی به طبقهبندی شکلی مسکن بومی در نمونه کرمان پرداخته و نیز
چگونگی پیکرهبندی فضایی در ارتباط با عرصهبندی فضای مهماننشین
در مسکن بومی
در خانههای سنتی کرمان را بررسی کرده است.

(نیکقدم)1392 ،

عنوان الگوی فضاهای نیمهباز
خانههای بومی دزفول ،بوشهر و
بندرلنگه

در ارتباط با مؤلفههای اقلیم محلی ،فضاهای باز و نیمهباز را از عوامل
مؤثر در شکل دادن به الگوهای اقلیمی خانههای بومی دانسته و
بهکارگیری این الگوها را در طراحی مسکن معاصر این اقلیم سبب
ارتقای سطح آسایش حرارتی میداند.

(آصفی و ایمانی،
)1395

بازتعریف الگوهای طراحی مسکن
مطلوب ایرانی -اسالمی معاصر با
ارزیابی کیفی خانههای سنتی

نتایج تحقیق نشان میدهد که رابطه معناداری میان کیفیت خانههای
سنتی ،انسان ،معماری و سبک زندگی گذشته وجود دارد که از سنتها
و ارزشهای اصیل سرچشمه میگیرد.

(طباطبایی و تفضلی،
)1397

روایت خانه :روشی برای فهم و
بازنمایی مطلوبیت تجربه زیسته
در خانه

نتایج پژوهش بیان میدارد که ویژگیهایی چون پیوستگی زمان درونی
و بیرونی در تجربه زیسته ،ملموس و مخیل بودن آن باعث میشود که
فهم روایی بهعنوان بستری مناسب برای تحقیق درباره تجربه زیسته
مطلوب در خانه معرفی گردد.

(کیایی ،سلطانزاده ،و
حیدری)۱۳۹۸ ،

بررسی انعطافپذیری نظام فضایی
خانههای قزوین

در این پژوهش به روش تکنیک چیدمان فضا ،تأثیر نظام فضایی بر
ایجاد انعطافپذیری خانههای سنتی ،بسیار بیشتر از خانههای سنتی-
معاصر و معاصر ارزیابی شده است .همچنین اغلب خانههای معاصر با
هر مساحتی ،از انعطافپذیری یکسانی در نظام فضایی خود بهرهمند 
هستند.

جدول  :2بررسی پژوهشهای پیشین در حوزه علوم مختلف در زمینه مسئله خانه و ارتباط درون و بیرون

صاحبنظر

شاخه علمی

(فکوهی و غزنویان،
)1391

انسانشناسی

عنوان پژوهش

دستاوردها

بررسی انسانشناختی تنوع فضایی نتیجه این پژوهش ،تهیه الگویی فرهنگی برای گوناگونی یا
مطلوب از منظر ساکنان خانههای تنوع فضایی است که نشان میدهد که خانههای ساختهشده
بین سالهای  50-70ش .به لحاظ فرهنگی ،پاسخگوی
شهری تهران ،البرز و قزوین
نیازهای ساکنانشان هستند .در مقابل ،خانههای ساختهشده
در دهه اخیر؛ که بهطور عموم مهندسیساز و دارای
نقشههای طراحی هستند؛ مطلوبیتی بهمراتب پایینتر دارند.
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(آقالطیفی و حجت،
)1397

بررسی تأثیرپذیری مفهوم خانه
از تحوالت کالبدی آن در دوران
معاصر

به شرح تحوالتی پرداخته است که در روزگار معاصر بر مفهوم خانه
نزد ساکنان تهران گذشته است و بیان میدارد که معنای خانه ،بیشتر
تجلیگر مفاهیمی معنایی بوده است تا مادی و کالبدی .همچنین
کیفیات موجود در خانه ازنظر ساکنان در دهههای گذشته تنزل یافته و
مفهوم خانه از کیفیات به کمیات وابسته شده است.

معماری و شهرسازی آرمانشهر

(خامنهزاده)۱۳۹۶ ،

مفهوم خلوت و چگونگی تحقق آن نتایج بحث نشان میدهد که برخورد تکبعدی با ماهیت طیف گونه
خلوت در هر گروه از خانههای موردمطالعه ،به حذف بخشی از قلمروها
در زیست -جهان خانه ایرانی
منجر شده و موجب شده تا هویت فردی و هویت جمعی ساکنان خانه،
مجال بیشتری برای بروز بیابند.
هر کدام در یک گروه از این خانهها
ِ
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صاحبنظر
()Schulz, 2013

شاخه علمی

عنوان پژوهش

معمار و نظریهپرداز

مفهوم سکونت ،بهسوی معماری
تمثیلی

(Bachelard,
)2013

او در این کتاب برداشتهای فلسفي و تحليل عميقي از
رابطه بين انسان ،فضاي مصنوع و طبیعت ارائه میدهد.
او عشق به مكان و به زمين را بخشي از بودن -در-جهان
ميداند و آن را بر موضوعات فني ارجح ميدارد.

فیلسوف

بوطیقای فضا

(Hayward,
)1975

او در پدیدارشناسی خیال و تخیل ،خانه را ابزار تحلیل روح
آدمی معرفی کرده و به دنبال آن است که نشان دهد چگونه
بخشهای غیرمادی ضمیمهشده به بخشهای مادی و عینی
فضا ،عمل میکنند.

روانشناسی

خانه به مثابه مفهومی محیطی و
روانشناسی

()Marcus, 2006

او فهرستی از معانی منتسب به خانه را اعم از ساختار
کالبدی ،قلمرو ،مکان مشخص در جهان ،خود و هویت ارائه
نمود.

معمار

خانه به عنوان نمادی از خود

(Rapoport,
)1969

خانه را بهعنوان نماد خویشتن و بازتاب درونیات ،افکار،
ارزشها و جهانبینی ساکنان مطرح میکند.

نظریهپرداز حوزه
رفتار و محیط

فرهنگ و فرم خانه

در این پژوهش بیان نمود که ابعاد فرهنگ خانه از اهمیتی
دوچندان نسبت به دیگر ابعاد برخوردار است.
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پژوهشهای عنوانشده که بخشی از مطالعات داخلی و
خارجی انجامشده در زمینه خانه هستند ،نشان میدهد
که مسأله خانه از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و در ابعاد
گوناگون و با رویکردهای متفاوتی قابل بررسی است .آنچه
پژوهش حاضر را در راستای تکمیل پژوهشهای پیشین
ضروری میسازد آن است که در این پژوهش ،در حوزه
میاندانشی معماری و علوم اجتماعی ،پارامترهای گسست
و پیوند بر اساس معیارهای استفاده کاربران از فضا و نحوه
ادراک آنان از محیط استخراج و در مرحله تحلیل ارتباط
آن با مؤلفههای چیدمان فضا ،به اتکای حضور انسان در
فضا و تجربه زیسته او از آن و نیز امر دیالکتیکی تحول
گسست و پیوند به خوانش تحوالت ساختاری و کالبدی
خانه در دوران معاصر میپردازد.

 .۳روش پژوهش

راهبرد پژوهش حاضر ،استدالل منطقی به اتکای
موردپژوهی با رویکرد کیفی است .اغلب مطالعات با استدالل
منطقی ،به سلسلهای از دانستههای موجود ،شناختهها و یا
عواملی که به آنها توجه نشده ،گرایش دارند و آنها را در
چارچوبهای واحد که توان تبیینی چشمگیر و گاه بدیع
دارند ،به انسجام میرسانند .هدف این سامانهها ،بهصورت
تلویحی یا آشکارا ،تدوین استانداردهای هنجاری طراحی
است ( .)Groat & Wang, 2013, p. 341پژوهش حاضر
نیز ،از منظر خاص خود ،سعی در تبیین برخی اصول

دستاوردها

حاکم بر طرحریزی فضا در معماری ایران دارد .در این
راستا ،از طریق گزینش نمونههایی از مسکن که میتوانند
دورههای تاریخی معماری ایران را نمایندگی نمایند ،به
بررسی موضوع پرداخته شده است .گروت و وانگ ،اجزای
اصلی سامانه استدالل منطقی را شامل تعریف ،رابطه و
بیان میدانند که گامهای پژوهش حاضر نیز از این سامانه
تبعیت مینماید .چنانکه در بخش مبانی نظری تحقیق
به تعاریف موردنظر پرداخته میشود و سپس آنگونه که
در جدول  3آمده است ،با استدالل منطقی ،پارامترهای
گسست و پیوند فضایی از بین منابع معتبر شناسایی و
استخراج و رابطه آنها با الگوهای موردنظر توسط ابزارهای
تحلیلی ،با روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی 1 AHPهدر
نرمافزار اکسپرت چویس 2به قیاس زوجی این پارامترها
در الگوهای موردنظر ،آنگونه که در شکل  9آمده است
میپردازد ،سپس با تحلیل نقشههای بناهای مسکونی
منتخب در نرمافزار دپث مپ 3با تکنیک چیدمان فضا 4که
در جدول  8آمده است ،ارتباط بین پارامترهای گسست
و پیوند و معیارهای کیفی در چیدمان فضایی الگوهای
منتخب ،موردسنجش قرار خواهد گرفت تا از مجموع
آنالیزهای انجامگرفته بتوان به تبیین دیالکتیک گسست و
پیوند در نمونههای مورد مطالعه ،مبتنی بر رابطه فضاهای
باز و بسته دست یافت .در شکل  1مراحل انجام کار شرح
داده شده است.

تبیین دیالکتیک گسست و پیوند در معامری مسکونی معارص تهران
شامره صفحه مقاله57-75 :
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شکل  :1مدل فرآیند و روش تحقیق

 .۴مبانی نظری

در این بخش ابتدا توضیحاتی در ارتباط با مفهوم
دیالکتیک فرامکتبی آمده است .پس از آن به چگونگی
رابطه انسان و محیط پرداخته شده است که در ادامه،
محیط و دیالکتیک گسست و پیوند انسان و محیط در
ارتباط فضای باز و بسته (بیرون و درون) تشریح شده است
و در نهایت پارامترهای سنجش دیالکتیک گسست و پیوند
و همچنین شاخصهای تحلیل ساختار فضا در تکنیک
نحو فضا و ارتباط با پارامترهای  گسست و پیوند ،ازمنظر
نویسندگان ارائه شده است.
 -۱ -۴دیالکتیک فرامکتبی

دیالکتیک دارای چند عنصر اصلی و سازنده است .اول
اینکه دیالکتیک همیشه بر فرآیند استوار است و خارج
از آن دیده نمیشود .دیالکتیک ،حرکتی از شدن ،است؛

بنابراین مفهوم شدن یا برایش ،جزیی از معانی باطنی
و گوهرین در بحث دیالکتیک است (تنهایی.)1394 ،
دیالکتیسینها معتقدند که عناصر حیات از درون یکدیگر
سر برمیآورند .با این تفکر دیالکتیک هیچچیزی را ثابت
ندانسته و تمامی عناصر را در حال حرکت میداند که از
روبهرو شدن این عناصر با یکدیگر رشد و تحول به وجود
میآید؛ بنابراین دیالکتیک شکل خاصی از حرکت نیست
که الزاماً عناصر نسبت به هم دارای تناقض باشند .بلکه
هر نوع حرکتی است که اجزا و عناصر در آن همواره
نسبت به هم دارای تقابل 5میباشند که همین تقابل ،از
مفاهیم اصلی دیالکتیک است .این تقابل باعث ایجاد کنش
متقابل 6بین عناصر میشود ،سپس کنش ،به نوبه نویی و
تحول منجر میشود که مفهوم برایش 7را ایجاد مینماید؛
و درنهایت تمامی این اجزا دارای تمامیت 8است .این چهار
ویژگی از مفاهیم اصلی فرامکتبی دیالکتیک میباشند.
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شکل  :2مفاهیم اصلی در فرآیند دیالکتیکی فرامکتبی
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 -۲ -۴ارتباط انسان و محیط
ادراک و شناخت انسان از محیط در پی برقراری رابطه 
او با محیط پیرامونش (کنش) شکل میگیرد ،اما منظور
از محیط پیرامون ترکیبی از محیط طبیعی و محیط
انسانساخت است که خود دارای تقابل با یکدیگر
میباشند .حاصل تعامل و برهمکنش سه مؤلفه انسان،

محیط طبیعی و محیط انسانساخت ،فضای زندگی انسان
را شکل میدهد .بهاینترتیب همواره تعاملی بین این سه
باید باشد تا توازن در شکل و کارکرد فضای زندگی برقرار
شود (کرامتی .)6 ،1386 ،حالت مطلوب آن این است که هر
سه جزء آن ،همزمان و هممکان باشند تا بتوانند پیوسته با
یکدیگر در دیالکتیک مناسب قرار گیرند.

شکل  : 3نقش فضای زندگی در تقابل انسان و محیط
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ارتباط انسان با محیط اطرافش تابعی از مجموعه سیستم
حواس چندگانه او میباشد .محیط نیز با عناصری شناخته
میشود که هر یک در انسان احساسات ادراکی متفاوتی
پدید میآورد .لذا حواس انسان بهعنوان اولین عامل ارتباط
با محیط نقش مهمی را دراینبین ایفا میکند .بهاینترتیب،
میتوان گفت احساس مرحلهای است که به انسان کمک
میکند تا اطالعات را از محیط دریافت کند و اولین گام
بهسوی ادراک محیط و وارد شدن در فرآیند ارتباط است.
اگر انسان یا ادراککننده فضا بهعنوان ذهنیت و محیط
اطراف و ادراک شونده فضا بهعنوان عینیت در نظر گرفته
شود ،رابطه عینیت و ذهنیت یک رابطه دیالکتیک است

(نصیرسالمی و سوهانگیر .)86 ،1392 ،فرآیند ارتباط انسان
و محیط نیز شامل سه مرحله  اصلی احساس ،ادراک و
شناخت است .در واقع انسان بر اساس اطالعاتی که از
محیط کسب کرده قادر به درک فرم میشود (مرحله 
احساس) و آن را مورد تجزیهوتحلیل قرار داده و منظر
در ذهن وی شکل میگیرد (مرحله ادراک) ،سپس طی
فرآیندهای ذهنی پیچیده دست به ارزیابی میزند و تصویر
ذهنی در ذهن وی شکل میگیرد (مرحله شناخت) و در
نهایت رفتاری خاص را بر اساس آن انجام میدهد (پاکزاد و
بزرگ .)54 ،1395 ،در شکل  ،4مراحل اصلی فرآیند ارتباط
انسان با محیط نمایش داده شده است.

شکل  :4فرآیند ارتباط انسان با محیط

(پاکزاد و بزرگ)1395 ،

 -۳-۴محیط و دیالکتیک گسست و پیوند انسان و
محیط در ارتباط فضای باز و بسته (بیرون و درون)
در خصوص تقسیمبندی شکلهای دیالکتیکی گسست و
پیوند در بناهای مسکونی اشکال دیالکتیکی را میتوان در
چهار حالت بررسی کرد :میان فضای داخل و خارج ،میان
فضاهای داخلی ،در یک فضای داخلی ،در فضای خارج

بنا .ازآنجاکه پژوهش حاضر به ارتباط فضاهای باز و بسته
میپردازد شکل اول از اشکال دیالکتیکی ارتباط فضاها
مدنظر بوده که در ادامه به توضیح آن پرداخته خواهد شد.
دیالکتیک میان فضای داخل و خارج :در این حالت
دیالکتیک عالوه بر اینکه امکان بسط چشمانداز و گشایش
نوری را فراهم میکند ،مفهوم در درون بودن را نیز به
انسان القا میکند .برخی معتقدند هیچ مسئله فضاییای

تبیین دیالکتیک گسست و پیوند در معامری مسکونی معارص تهران
شامره صفحه مقاله57-75 :

بهاندازه این امر ،مشخصه ذاتی کار معمار نیست که او باید
درون و بیرون را مرتبط باهم ببیند ،یعنی اینکه باید آن دو
را اجزای یک مفهوم بشمارد (.)Arnheim, 2013, p. 123
انسان ،هم به فضای درون ،هم به فضای بیرون و هم به
امکان حرکت بین این دو فضا نیازمند است .شرط اساسی
برای سکنیگزینی بشر موفقیت او در تعریف صحیح درون
و بیرون است .سنتهای فرهنگی و اعتقادات و جهانبینی
انسانها موجب نگاههای متفاوتی به مقوله درون و بیرون
میشود ( .)Schultz, 2013سبکهای گوناگون معمارانه و
سنتهای فرهنگی ممکن است دیالکتیک میان درون و
بیرون را از طریق درجات متنوعی از گشودگی و محصوریت
بیان کند (برای مثال دیوارهای غیرقابل نفوذ قلعههای
نظامی قرون وسطی در مقابل دیوارهای پر از پنجره 
قلعههای دوره رنسانس) (پرتوی .)94 ،1392،صرفنظر از
تشریح فرهنگی و یا سبکی ،بههرحال ،دیوارها ،کفها و
سقفها شرایطی را فراهم میکند که طی آنیک عرصه 
درونی در میان عرصه بیرونی شکل بگیرد و در نتیجه آن
افراد و گروهها اسکان یابند.
تعریف فضا در معماری ایران بر اساس میزان پوشیدگی
(تحدید شدن) صورت میگرفته است .میزان پوشیدگی
یا محصوریت ،به چگونگی وجود سقف ،کف و دیوارها در
تعیین مرزها مربوط میشده است .چگونگی تعریف مرز
فضای معماری بسیار اهمیت دارد .مرزها نظم فضایی ایجاد
میکنند و در نهایت کیفیت فضایی را که بهوسیله آنان
ایجاد میشود ،مشخص میسازند .در این میان هر چه
مرزهای تحدیدکننده فضای معماری که همان کف ،دیوار
و سقف ،هستند ،واضحتر تعریفشده باشند ،فضا بهتر درک
میشود (کیانی ،بهجو و راسیتانی .)54 ،1395 ،معماری ایران
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بر اساس تعریف مرزها ،سه گونه فضای اصلی باز ،نیمهباز
و بسته را شامل میشده است .در این معماری ،همواره
ترکیب سه گروه فضاهای باز ،بسته و سرپوشیده به نحوی
است که یکدیگر را تعریف میکنند .فضاهای باز فضاهای
بسته را و بالعکس .در این میان ،فضاهای سرپوشیده
فضاهای گذار را در حدفاصل فضاهای باز و بسته به عهده
میگیرند .بهطور متداول در اکثر نقاط اقلیمی مرسوم بوده
است که فضاهای بسته بهطور غیرمستقیم و بهطور عمده
از طریق فضاهای سرپوشیده با حیاط مرتبط باشند (فرخزاد
و مدیری )86 ،1393 ،و دیالکتیک فضایی از طریق این فضا
برقرار شود.
 -۴-۴پارامترهای سنجش دیالکتیک گسست و
پیوند

با مرور منابع در جداول  1و  2و بررسی دیدگاه آنانی که
معماری خانهها را از زاویه کیفیات فضایی مورد خوانش
قرار دادهاند ،جهت بررسی ویژگی پیوند فضایی،که منجر
به دیالکتیک گسست و پیوند انسان و محیط بهواسطه 
فضاهای باز و نیمهباز و بسته میشود ،با عناوینی مواجه
هستیم که بیشترین استفاده را در میان منابع موجود
داشتهاند .واژههایی نظیر تداوم ،شفافیت ،ضرباهنگ ،محور،
امتداد فعالیتها و فضاهای بینابین ،آنگونه که توضیحات
هر یک در جدول  3آورده شده است ،به دلیل بیشترین
تکرار در میان منابع ،پارامترهای سنجش دیالکتیک
گسست و پیوند در مقاله حاضر قرار گرفتهاند .با بررسی
این پارامترها در موردهای مطالعاتی ،به بررسی نقش
فضاهای باز و بسته در تبیین دیالکتیک گسست و پیوند
انسان و محیط در بناهای منتخب که هرکدام نماینده گونه 
زمانی خود هستند ،پرداخته خواهد شد.

جدول  :3پارامترهای گسست و پیوند در ارتباط با فضاهای باز و بسته

پارامترهای گسست و پیوند

توضیحات

ضرباهنگ و تکرار

اساس تداوم بر استمرار و تکرار است .تکرار در قالب ریتم یا ضرباهنگ ،آن گونه که در موسیقی
یا معماری به چشم میخورد ،اصلی بی نهایت ساده از ترکیببندی است که سعی در به وجود
آوردن حسی از انسجام و پیوستگی دارد.
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محور

محورها نشاندهنده جهات هستند و عناصر مختلف را به یکدیگر مرتبط میکنند .به همین
دلیل عامل پیوستگی و تداوم فضایی به شمار میروند .به تعبیری سادهتر ،محور همچون
ریسمانی فضاها را به هم متصل و مرتبط میکند .محورها میتوانند در جهات متفاوتی تعریف
شوند ،اما ازآنجاکه جهتیابی انسان بر اساس دو جهت افقی و عمودی است ،این دو جهت
اغلب قویتر هستند و بسیار از سوی معماران به کار گرفته می شوند .از محور میتوان برای
به وجود آوردن انواع دیالکتیک از قبیل داخل -داخل ،داخل -خارج استفاده کرد .در انتها باید
گفت که محورها لزوماً مستقیم نیستند ،بلکه میتوانند جهتشان را در طول مسیر تغییر دهند.

معماری و شهرسازی آرمانشهر

شفافیت جدارهها

مهمترین عامل برای ایجاد دیالکتیک میان دو فضا ،شفافیت سطوح محدودکننده آنهاست.
شفافیت سطوح را میتوان از طریق تعبیه بازشوها ،در و پنجره ایجاد کرد .اگر در سطوحی
که محدوده را میبندند ،بازشوهایی وجود نداشته باشد ،هیچگونه تداوم بصری و فضایی میان
فضاهای مجاور امکانپذیر نیست .این بازشوها هم زمان با برقراری ارتباط با فضاهای مجاور،
میتوانند برحسب اندازه ،تعداد و مکان قرارگیری آنها حالت بسته بودن فضا را تضعیف کنند.
همچنین بازشوها میتوانند بر جهتگیری و تداوم فضا ،کیفیت نورگیری آن ،دیدها و شکل
عملکرد و حرکت در داخل فضا اثر بگذارند.
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پارامترهای گسست و پیوند

توضیحات

تداوم سطوح

وجود عناصر مشترک میان دو فضا حس پیوستگی را به بیننده القا میکند .وقتی سطح کف،
دیوار یا سقف از فضایی به فضای دیگر امتداد مییابد ،به دنبال آن دو فضا در یکدیگر تداوم
مییابند.

امتداد فعالیتها

امتداد یافتن فعالیتها تأثیری حسی بر پیوستگی فضایی در ذهن مخاطب دارد که الزاماً
مرتبط با امتداد کالبدی فضاها نمیباشد .در نظر گرفتن فعالیتهای مشابه برای فضاهای
مجاور به این امر کمک مینماید.

فضای بینابین

فضای بینابین یکی از عوامل اصلی پیوستگی ،توالی و عرصهبندی فضایی عناصر معماری و
شهری است و از این طریق نقش مؤثری در سازماندهی فضا دارد .وجود چنین فضایی میان
فضاهای اصلی ضمن اینکه دو فضا را از میان دو فضای داخلی یا میان فضای داخل و خارج
جدا میشوند ،باعث پیوند دو فضا نیز میشود.

 -۵-۴شاخصهای تحلیل ساختار فضا در تکنیک
نحو فضا و ارتباط با پارامترهای گسست و پیوند
تحلیل ساختار هر پیکرهبندی فضایی در روش نحو فضا
با استفاده از شاخصهایی توسط گرافهای رؤیتپذیری  9

(خوانایی) ،انجام میگیرد که شامل موارد زیر است:
اتصال ،10همپیوندی11و دسترسی .12در جدول زیر ،ابتدا
منظور از هریک از شاخصها در تکنیک چیدمان فضا و
سپس ،ارتباط آنها با شاخصهای گسست و پیوند تبیین
میشود.

جدول  :4شاخصهای تحلیل ساختار فضا در تکنیک نحو فضا

شاخصهای ساختار فضا در نحو فضا توضیحات

دسترسی

این شاخص از دو منظر دسترسی بصری و دسترسی فیزیکی موردسنجش قرار میگیرد
که از دسترسی بصری با عنوان ایزووسیت و از دسترسی فیزیکی با عنوان عمق متریک
یاد میشود.

همپیوندی

میزان پیوستگی یا جدا افتادگی یک فضا نسبت به سایر فضاهای موجود در آن پیکرهبندی
است

اتصال

مفهوم اتصال یا ارتباط ،به معنی تعداد پیوندهایی است که به طور مستقیم بین هر فضا
با فضاهای دیگر ایجاد میشود.
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همانگونه که در جدول  4آمده است ،سه شاخص اصلی
در تکنیک نحو فضا جهت تحلیل ساختار فضایی وجود
دارد .دسترسی بصری از شاخصهای اصلی بوده که خود
به دو نوع بصری و فیزیکی قابلتفکیک است .از دسترسی
بصری تحت عنوان ایزوویست در تکنیک نحو فضا یاد
میشود که ارتباط مستقیمی با پارامترهای شفافیت
جدارهها و محورهای حرکتی در ذیل پارامترهای گسست و
پیوند فضایی دارد .ایزوویست در نرمافزار نحو فضا بهصورت
مرحلهای موردبررسی قرار میگیرد .به این معنی که در
هر مرحله مانند یک دوربین عکاسی ،محدوده دقیق دید
انسان معمولی مشخص میشود .با استفاده از این تحلیل
میتوان میزان مساحت فضایی را که توسط ناظر در هر
مرحله قابل دید است ،مورد بررسی قرار داد .شاخصه 
دسترسی فیزیکی در نرمافزار همچنین ،ارتباط مستقیم
با پارامتر محورها در ذیل پارامترهای گسست و پیوند
دارد؛ زیرا محورها همچون ریسمانی فضاها را به یکدیگر
متصل مینمایند و دارای طولهای متفاوت میباشند و
همچنین میتوانند در جهتهای متفاوتی تعریف شوند.
شاخصه  همپیوندی که میزان پیوستگی یا جدا افتادگی
یک فضا نسبت به سایر فضاهای موجود در آن پیکرهبندی

را مشخص مینماید ،ارتباط مستقیمی باوجود فضاهای
بینابین و تداوم سطوح در ذیل پارامترهای گسست و پیوند
فضایی دارد .وجود فضاهای بینابین همچون فضاهای
نیمهباز و تداوم یافتن سطوح در سقف و کف و دیوارها،
خود از عواملی هستند که پیونددهنده فضاها به یکدیگر
میباشند .ازاینرو با پارامتر همپیوندی در شاخصهای
چیدمان فضا در ارتباط میباشند .شاخص اتصال که به
معنی تعداد پیوندهایی است که بهطور مستقیم بین هر
فضا با فضاهای دیگر ایجاد میشود در ارتباط مستقیم با
پارامترهای امتداد فعالیتها و ضرباهنگ و تکرار قرار دارد؛  
زیرا با ایجاد پیوندهای مستقیم بین فضاها امکان امتداد
یافتن فعالیتها میسر میشود و همین پیوند مستقیم
نیز خود میتواند توسط تکرار و ضرباهنگ ایجادشده در
طراحی فضا ایجاد گردد ،بهنحویکه این ضرباهنگ و تکرار
مانع از انفصال فضاها گشته و آنها را در ارتباط مستقیمی
با یکدیگر قرار میدهد .جهت تحلیل و ارزیابی مؤلفههای
کیفی گسست و پیوند که در این پژوهش عنوان شده
است ،از مؤلفههای کمی در تکنیک نحو فضا استفاده و
ارتباط این مؤلفهها با یکدیگر در شکل  ۵بیان شده است.

تبیین دیالکتیک گسست و پیوند در معامری مسکونی معارص تهران
شامره صفحه مقاله57-75 :
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شکل  :5تبیین رابطه شاخصهای تحلیل ساختار فضا در تکنیک نحو فضا با پارامترهای گسست و پیوند

 .۵نمونههای مورد مطالعه در سه گونه رایج
مسکن معاصر تهران (قاجار ،پهلوی و بعد از
انقالب)

در پژوهش حاضر ،دوران معاصر تهران ،بازهای حدود
صد سال اخیر را در بر گرفته است .نگاهی به گونههای
ساختهشده  مسکن در این صد سال ،نشان میدهد که
تهران ،با سه گونه اصلی مسکن روبهرو بوده است .گونه
اول خانههایی هستند که دارای حیاط مرکزی بوده و از
اصول معماری سنتی تبعیت میکند و در پژوهش حاضر
گونه سنتی نامیده میشود .گونه دوم که با گذر از سنت به
مدرنیته شکل و شمایلی دیگر به خود گرفته است ترکیبی
از بناهای گذشته با اصول معماری وارداتی غربی است که
منجر به ایجاد بناهایی کوتاه مرتبه و دارای حیاط یک
طرفه است که در این پژوهش گونه سنتی -معاصر نامیده
میشود و گونه آخر که در این پژوهش ،معاصر نامیده
میشود شامل بناهایی است که بعد از انقالب به شکل
آپارتمانهایی در زمینهای قطعهبندی شده با ضابطه 60
درصد اشغال زمین ساختهشده و تا به امروز نیز ادامه یافته
است .تهران به علت موقعیت آن بهعنوان پایتخت ایران،
شاهد ورود اولین تحوالت شتابزده صدسال اخیر بوده
است .خانههای تاریخی بیشماری از دوره قاجار در محالت

قدیمی تهران در لیست موردهای مطالعاتی قرار گرفت
که بعضاً به علت تخریب شدن آنها مدارک الزم از آنها
در دسترس نبود .بااینحال با استناد به اطالعات سازمان
میراث فرهنگی تهران ،محله عودالجان بیشترین خانههای
تاریخی را در وضعیت موجود در خود دارد .که نمونههای
مربوط به دوره قاجار که در دسته سنتی این تحقیق قرار
میگیرند از این محله انتخاب شده است .نمونههای دوره 
پهلوی اول و دوم نیز بیشمار بودند و از میان آثار پل
آبکار انتخاب شدند .بهاینعلت که دوران تحول در تهران
بهشدت تحت تأثیر آثار ایشان و برخی دیگر از معماران
همچون وارطان و گورکیان و غیره شکل و شمایلی جدید
به خود گرفت که این نمونهها در دسته  سنتی -معاصر
قرار میگیرند .درنهایت با آغاز ساخت کویهای مسکونی و
آپارتمانها ،ویالهای دوره پهلوی نیز اغلب به اسم کلنگی
مورد تخریب قرار گرفتند و یا در قطعهبندیهای جدید
زمین با قانون  60درصد ،آپارتمانهای جدیدی ساخته
شد که در دسته خانههای معاصر قرار خواهند گرفت .به
علت انتخاب آثار دوران پهلوی از میان آثار طراحیشده به
وسیله معماران به نام آن دوران ،نمونههای دوران بعد از
انقالب نیز از میان آثار معماران به نام این دوران انتخاب
شده است .در جدول  5نمونههای مورد نظر معرفی شدهاند.

الگو سنتی

خانه موتمن

دوره :قاجار
موقعیت :عودالجان
سال ساخت1262 :
معمار :نامشخص
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شماره خانه

توضیحات

پالن

تصویر

معماری و شهرسازی آرمانشهر

جدول  :5معرفی نمونههای مورد مطالعه در پژوهش
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الگو سنتی
سنتی -معاصر
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معاصر

شماره خانه

توضیحات

خانه مدرس

دوره :قاجار
موقعیت :عودالجان
سال ساخت- :
معمار- :

خانه دردشتی

دوره :قاجار
موقعیت :عودالجان میانی
سال ساخت- :
معمار-:

خانه میردامادی

دوره :پهلوی
موقعیت :خیابان طالقانی
سال ساخت1330 :
معمار :پل آبکار

خانه دکتر مصدق

دوره :پهلوی
موقعیت :تقاطع خیابان
فلسطین و آذربایجان
سال ساخت1330 :
معمار :پل آبکار

خانه بلوار

دوره :پهلوی
موقعیت :بلوار کشاورز
سال ساخت1332 :
معمار :پل آبکار

ساختمان کامرانیه

دوره :انقالب
موقعیت :کامرانیه
سال ساخت1369 :
معمار :فرامرز شریفی

پالن

تصویر

تبیین دیالکتیک گسست و پیوند در معامری مسکونی معارص تهران
شامره صفحه مقاله57-75 :
الگو

شماره خانه

توضیحات

معاصر

پالن

ساختمان دیباجی

دوره :انقالب
موقعیت :دیباجی
سال ساخت1371 :
معمار :فرامز شریفی

ساختمان شفق

دوره :انقالب
موقعیت :یوسفآباد
سال ساخت1360 :
معمار :یوسف شریعتزاده

 .۶تحلیل دادهها
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تصویر

 -۱-۶تجزیهوتحلیل مقایسههای زوجی

همانگونه که در بخش روش تحقیق بیان شد ،تجزیهوتحلیل
در این بخش ابتدا به تجزیه و تحلیل مقایسههای زوجی
در پژوهش حاضر با دو ابزار تحلیل متفاوت انجام میشود.
پرداخته شده است و سپس با وزندهی و انتخاب ارجحترین
معیارهاﻫﺎي
میانﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
وﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺗﺠﺰﻳﻪ
-6
در این بخش ابتدا به تحلیل از طریق مقایسه  زوجی
زوﺟﻲگرفته و در مرحله
صورت
بندی
معیار-1،رتبه
ﮔﺮدد.ودر اﻳﻦ
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻣﺘﻔﺎوت
اﺑﺰار
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ
وﺗﺤﻠﻴﻞ در
ﺷﺪ ،ﺗﺠﺰﻳﻪ
موردﺗﺤﻘﻴﻖ
هایروش
خانهﺑﺨﺶ
ﻛﻪ در
بعد  ،برﮔﻮﻧﻪ
ﻫﻤﺎن
استخراج نتایج
دادهها
تحلیل
ﺗﺤﻠﻴﻞبرای
شود.
پرداختهدومی
تحلیل  
ارزیابی و
ﺑﻴﺎنمورد
مطالعه
روی
زوﺟﻲ از نرمافزار
گزینهها
معيارها و
زوجي
دادهازﻫﺎ ومقايسات
حاصل
است.
گرفته
قرار
ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت
ﺣﺎﺻﻞ از
اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗﺤﻠﻴﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪي زوﺟﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ
پژوهش ،طرح
این
در
است.
شده
استفاده
چویس
اکسپرت
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ از ﻧﺮماﻓﺰار اﻛﺴﭙﺮت ﭼﻮﻳﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻃﺮح ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻧﻤﻮدار درﺧﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه
سلسله مراتبی نمودار درختی استفاده  شده در نرمافزار
در ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار  6اﺳﺖ.
مطابق شکل  ۶است.
ﺷﻜﻞ : 6ﻧﻤﻮدار درﺧﺘﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

شکل :6نمودار درختی مقایسه زوجی معیارها و زیرمعیارها
ﻫﺪف

ﻣﺤﻮر

ﺳﻨﺘﻲ

ﺳﻨﺘﻲ -ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﻣﻌﺎﺻﺮ

از  1تا  9اختيار میکند پرداخته شد .با توجه به خروجي
 -۲-۶محاسبه وزن و انتخاب ارجحترین معیار
 -2 -6ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن و اﻧﺘﺨﺎب ارﺟﺢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر
نرمافزار اکسپرت چويس ،ماتريس مقايسات زوجي
با توجه به امتیازدهی از طریق پرسشنامه خبرگان در بین
آمده است (نرخ
جدول  6به
معیارهایﻛﻪاصلي
دستﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻲ
شرحرﺷﺘﻪ ي
ﺷﺎﻣﻞبهاﺳﺎﺗﻴﺪ
معماریآﻣﺎري  15ﻧﻔﺮي
رشتهﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺧﺒﺮﮔﺎن در
نفریﻃﺮﻳﻖ
ﻴﺎزدﻫﻲ از
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاساتید
که شامل
اﻣﺘ 15
آماری
جامعه
.)0.01
ناسازگاري
عدديﻛﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﺮماﻓﺰار اﻛﺴﭙﺮت ﭼﻮﻳﺲ،
اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲ
ﻋﺪدي از  1ﺗﺎ
اﺻﻠﻲ ،ﻛﻪ
ﺑﻴﻦ ﺷﺶ
اصلي9،که
شاخص
ﺷﺎﺧﺺ شش
مقايسه بين
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ به
میﺑﻪباشند،
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول  6ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﻧﺮخ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري .(0,01
ﺷﻜﻞ  : 6ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ وزن دﻫﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
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ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ

ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ

اﻣﺘﺪاد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ

ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻦ

ﺗﺪاوم ﺳﻄﻮح

ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ و ﺗﻜﺮار
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ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
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جدول  : 6خروجی نتایج وزندهی معیارها

اعداد جدول فوق نشاندهنده اولويت شاخص سطر نسبت
به شاخص ستون مربوطه است .اعداد زیرخطدار وضعيت
معکوس ،يعني اولويت ستون نسبت به سطر را نشان

ميدهند .بنابراين ،شاخصهاي اصلي به لحاظ ارجحيت
(اهميت) ،در شکل  ،7نمودار آن به قرار زير میباشند:

شکل  :7نمودار خروجی نتایج وزندهی معیارها

شکل  7نشان میدهد که در بین معیارهای انتخابی
در پژوهش حاضر با توجه به پاسخهای دریافتی از
پرسشنامهها ،معیار فضاهای بینابین بیشترین ارزش وزنی
را داشته و در رتبه یکم از قیاسها قرار میگیرد .پسازآن به

ترتیب معیارهای شفافیت ،تداوم سطوح ،امتداد فعالیتها،
ضرباهنگ و تکرار و محور ،رتبههای دوم تا ششم را به خود
اختصاص دادهاند .در جدول  7ارزش وزنی هریک بر اساس
مقایسه عددی آورده شده است.

جدول  :7رتبهبندی ارزش وزنی معیارها
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رديف

نام شاخص

ارزش وزني

1

فضای بینابین

0.371

1

2

شفافیت

0.235

2

3

تداوم سطوح

0.171

3

4

امتداد فعالیتها

0.099

4

5

ضرباهنگ و تکرار

0.063

5

6

محور

0.061

6

با توجه به تعیین وزندهی شاخصها در برآیند نتیجه 
مقایسه زوجی گزینهها با یکدیگر ،الگوی خانههای سنتی
با عدد  0.556بیشترین دیالکتیک گسست و پیوند را در

رتبه

بین سه الگوی اصلی با نرخ ناسازگاری قابل قبول   0.03
دارد ،که در شکل  8نشان دادهشده است.

شکل  :8مقایسه نهایی سه الگوی خانههای معاصر تهران با توجه به معیارها

در گراف حساسیت در شکل ، 9حاصل از نرمافزار ،میتوان
جایگاه الگوها را به نسبت شاخصها مقایسه نمود  .

تبیین دیالکتیک گسست و پیوند در معامری مسکونی معارص تهران
شامره صفحه مقاله57-75 :
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شکل  :9رتبهبندی دیالکتیک گسست و پیوند در سه الگوی اصلی خانههای معاصر با توجه به وزن معیارها

 -۳-۶تحلیل شاخصهای چیدمان فضا
در این بخش بر اساس شاخصهای اصلی چیدمان فضا در
نرمافزار اسپیس سینتکس از طریق تکنیک نحو فضا ،به

ل شاخصهای نحو فضا
جدول  :8تحلی 

مشخصات نمونهها

الگو سنتی

شماره خانه

بررسی این شاخصهها در ارتباطشان با معیارهای گسست و
پیوند که در قبل توضیح داده شده است ،بر روی موردهای
مطالعاتی پرداخته میشود ،که در جدول  8نمایش داده
شده است.
شاخصهای چیدمان فضا

اتصال

دسترسی

همپیوندی

خانه موتمن

خانه مدرس

سنتی -معاصر
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خانه میردامادی
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خانه دردشتی

70
مشخصات نمونهها

الگو سنتی -معاصر

شماره خانه

شاخصهای چیدمان فضا
اتصال

دسترسی

همپیوندی

خانه دکتر مصدق

خانه بلوار

معاصر

ساختمان کامرانیه

ساختمان دیباجی
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ساختمان شفق

در آنالیزهای حاصلشده از نرمافزار ،در زیرمجموعهاتصال،
با مقایسه  سه الگوی انتخابی میتوان چنین بیان نمود
که وجود عنصر حیاط مرکزی و فضاهای نیمهباز اطراف
آن در الگوی مسکن دوره قاجار ،دلیلی بر امکان امتداد
یافتن فعالیتها به مرکزیت حیاط مرکزی تا کمرنگ شدن
این امکان درون فضاهای خصوصی بوده است .فضاهایی
که به رنگ قرمز مشخص شدهاند معرف بیشترین اتصال
و آنهایی که دارای رنگهای طیف آبی هستند ،دارای
اتصاالت ضعیفتریاند؛ بنابراین اختالط فعالیتها بهواسطه 
وجود فضای باز حیاط مرکزی درون توده پالن ،امکانپذیر
بوده است .همچنین ضرباهنگ و تکرار در این اتصال نقش

عمدهای داشته؛ زیرا همانگونه که در پالنهای این دوره
مشخص است فضاهای حول حیاط مرکزی از لحاظ فرمی
تنوع چندانی نداشته و به یکشکل ثابت حول حیاط
تکرار شدهاند .کم شدن وسعت سطوح قرمزرنگ در الگوی
مسکن دورههای بعد ،بهواسطه کوچک شدن و از بین رفتن
حیاط مرکزی ،نشاندهنده کم شدن اتصاالت فضایی در
الگوهای این دوره است .این اتصال فضایی در خانههای
الگوی سنتی -معاصر بهواسطه وجود بهارخوابهای نسبتاً
بزرگ نسبت به الگوی معاصر ،کمی بیشتر بوده اما در
الگوی معاصر این اتصاالت یا با بسیار کوچک شدهاند و یا
صرفاً به درون واحدهای مستقل راه پیدا کردهاند بهگونهای

تبیین دیالکتیک گسست و پیوند در معامری مسکونی معارص تهران
شامره صفحه مقاله57-75 :

 .7بحث و جمعبندی
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با توجه به دو تحلیل کمی که بر پارامترهای کیفی در
دیالکتیک گسست و پیوند انجام شد ،هر دو تحلیل بر
اهمیت نقش فضاهای بینابین در برقراری دیالکتیک
مناسب بین انسان و محیط تأکید مینمایند .در تحلیل
اول که به مقایسه زوجی پارامترها پرداخته شد با توجه
به تعیین وزندهی شاخصها در برآیند نتیجه حاصله از
پرسشنامه خبرگان ،پارامتر فضاهای بینابین ،بیشترین
وزن را به خود اختصاص داده بود و در نتیجه  انتخاب
بین سه گزینه از الگوهای منتخب مسکونی تهران در این
پژوهش ،شامل الگوی سنتی مربوط به دوره قاجار ،الگوی
سنتی -معاصر مربوط به دوره  پهلوی و الگوی معاصر
مربوط به دوران پس از انقالب ،الگوی خانههای سنتی با
عدد  0.556بیشترین رابطه دیالکتیکی گسست و پیوند را
بین سه الگوی اصلی با نرخ ناسازگاری قابلقبول  0.03به
دست آورد که نشان میدهد این الگو به دلیل بهرهگیری از
فضای باز وسیع در قالب حیاط مرکزی و پسازآن فضاهای
نیمهباز ایوان که واسطهای در برقراری پیوند با فضاهای
بسته اتاقها هستند بسیار مناسب عمل کرده بهنحویکه
بیشترین دیالکتیک گسست و پیوند را به خود اختصاص
داده است.
همچنین در تحلیل شکلی پالنها با تکنیک نحو فضا در
نرمافزار دپس مپ ،مشخص شد که در الگوی مربوط به دوره 
قاجار در موردهای مطالعاتی ،با نمایش لکههای قرمزرنگ
وسیعتری نسبت به دو الگوی دیگر ،هر سه شاخصه اتصال،
دسترسی بصری (دید ایزوویست) و همپیوندی ،در سطح
باالتری نسبت به دو الگوی دیگر قرار دارند؛ و علت آن را
میتوان در وجود حیاط مرکزی و امکان همپیوندی بین
فضاها ،بهواسطه وجود فضاهای باز ،نیمهباز و بسته عنوان
نمود .در الگوی سنتی در زیرمجموعه اتصال از شاخصههای
چیدمان فضا ،شاهد نمایش طیف رنگی از قرمز به آبی از
مرکز پالن تا اطراف آن هستیم که این طیف نشان میدهد
نحوه اتصال فضاها نیز از طریق فضاهای بینابین از عرصهی
عمومی تا خصوصی بهدرستی برقرار گردیده است .در
الگوی سنتی -معاصر به دلیل حذف حیاطهای مرکزی
این طیف از مرکز پالن جابجا شده و فضاهای باز به یک
سمت منتقل شدهاند که بهطور عموم کاربری قبلی خود
را در الگوی سنتی ازدستدادهاند و فضاهای نیمهباز ایوان
نیز جای خود را به بهارخوابهایی دادهاند که بهجای دید
به درون پالن دارای دید به سمت کوچه و خیابان شدند؛
و به دلیل انتقال این فضاها به بدنههای بنا ،شاهد نمایش
رنگ قرمز بهعنوان سطوح اتصالدهنده در این محدودهها
هستیم و طیف رنگی این اتصال به تمامیتی که در الگوی
قبلی مشاهده شد ،به مرکزیت رنگ قرمز در پالن در این
الگوها مشاهده نمیشود .در زیرمجموعه دسترسی بصری
نیز در الگوی سنتی به دلیل وجود فضاهای بینابین در
ارتباط دادن فضاهای باز و بسته شاهد محدود بودن دید از
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که اتصالی بین واحدهای همسایگی برقرار است و همین
امر حضور کمرنگ فعالیتهای مشترک بین واحدهای
همسایگی را از لحاظ ارتباطات انسانی با یکدیگر نشان
میدهد .با بررسی آنالیزهای ارائهشده از شاخصه ایزوویست
نیز بهگونهای کام ً
ال واضح بحث شفافیت فضا و محورهای
حرکتی در الگوهای سهگانه را میتوان مشاهده نمود.
چنانکه با مخروط دیدی از چرخش  360درجه انسان به
دور خود در فضای حیاط مرکزی الگوی سنتی ،امکان دید
بصری وسیعی به فضاهای اطراف حیاط میسر بوده و مانعی
روبروی ناظر قرار نمیگیرد .این آنالیز در دونقطهی مرکز
پالنها (در الگوی سنتی -معاصر و معاصر در فضای تقسیم)
و همچنین در ورودی بنا سنجیده شده است .رنگ آبی در
الگوی سنتی دید از مرکز فضا و رنگ قرمز دید از ورودی
بنا را نشان میدهد .در الگوی سنتی -معاصر و معاصر رنگ
قرمز ،دید از فضای تقسیم در پالن و رنگهای سبز ،آبی و
یا زرد ،دید از ورودی واحدهای مسکونی را نشان میدهد.
بررسی سه الگو با یکدیگر نشان میدهد که در الگوی
سنتی ،دید از ورودی بهگونهای حسابشده محدود شده و
به درون فضاهای خصوصی نفوذ نمیکند؛ اما در الگوهای
سنتی -معاصر و معاصر بعضاً شاهد نفوذ دید تا عمق زیادی
از پالن هستیم که نشاندهنده  محورهای تعریف نشده
است که در بدو ورود محرمیت فضایی را نادیده گرفته
و نفوذ نامطلوبی به عمق فضاهای نیمهخصوصی همچون
هال و پذیرایی را فراهم مینماید .شاخصه  نهایی از
زیرمجموعه  گرافهای حاصل نمایشدهنده  همپیوندی
فضایی است که در ارتباط مستقیم با پارامترهای فضاهای
بینابین و تداوم سطوح است .این شاخصه با رنگهای قرمز
نمایشگر فضاهایی است که بیشترین تعداد پیوند بصری را
با فضاهای مجاور خود برقرار مینماید .در الگوی سنتی این
پیوند درون حیاط مرکزی که فضایی عمومی است دیده
شده است و در الگوی سنتی -معاصر و معاصر این لکهها بر
روی فضای تقسیم بین واحدها و یا ورودی آنها مشاهده
میشود؛ که نشاندهنده از میان رفتن همپیوندی درون
واحدها است بهگونهای که لکه  قرمزرنگ در دو الگوی
اخیر درون هیچکدام از واحدها قرار نگرفته و نشاندهنده 
کمرنگ شدن همپیوندی ،بین فضاهای داخلی واحدها
است .لکههای طیف زرد و نارنجی در الگوهایی همچون
ساختمان شفق در الگوی معاصر نشاندهنده  وجود
همپیوندی بین فضاها است اما کمرنگ بودن آن نسبت
به لکههای قرمزرنگ در الگوی سنتی ،خود نشاندهنده 
ضعیف شدن این پیوند اما گستردگی آن همچنان در
سطح است .با توضیحات دادهشده در قبل که ارتباط این
شاخصه را با پارامترهای فضاهای بینابین و تداوم سطوح
بیان مینمود میتوان چنین عنوان کرد که فضاهای بینابین
در الگوهای سنتی -معاصر و معاصر به فضای تقسیم بین
واحدها محدود شده است و نبود چنین فضاهایی در درون
فضاهای مسکونی این دو الگو نشاندهنده کمرنگ شدن
همپیوندی فضاها با یکدیگر است.
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قسمت ورودی بنا با مشاهده رنگ قرمز که دید ایزوویست
 360درجه ناظر را از ورودی بنا نمایش میدهد ،شاهد
هستیم که مسیر آن به درون هیچیک از فضاهای خصوصی
نفوذ نمینماید ،اما در دو الگوی دیگر این سطح بعضاً تا
عمق فضاهای خصوصی و نیمهخصوصی نفوذ مینماید .در
الگوهای سنتی -معاصر و معاصر رنگ قرمز دید از فضای
تقسیم بین واحدها نمایش دادهشده و رنگهای زرد و سبز
و آبی دید ورودی هریک از واحدهای مسکونی را نشان
میدهد .در زیرمجموعه همپیوندی از شاخصهای چیدمان
فضا نیز مشاهده میشود که لکههای قرمزرنگ در الگوی
سنتی بیشترین وسعت را به خود اختصاص داده است که
علت آن را مجددا ً میتوان در وجود حیاطهای مرکزی بیان
نمود که امکان همپیوندی بین فضاها را بهراحتی میسر
نموده است و در الگوهای دوم و سوم این لکهها کمرنگ
شده و یا از بین رفته است.

 .8نتیجهگیری

در خاتمه ،میتوان چنین نتیجه گرفت که ایجاد
دیالکتیکهای متفاوت از گسست و پیوند تحت تأثیر تنوع
در نحوه ارتباط توده و فضا در سه گونه عنوانشده مسکن
معاصر بوده که منتج از نحوه ارتباط فضاهای باز و نیمهباز
و بسته است .وجود حیاط مرکزی در الگوی سنتی باعث

ایجاد تنوع فضایی در شکلگیری فضاهای باز و نیمهباز و
بسته بوده است که با گذر از دوره سنت به مدرنیته این
تنوع فضایی کمرنگ شده و پیوند انسان و محیط بهتدریج
تبدیل به گسست انسان و محیط شده است .بهترین حالت
از ارتباط انسان و محیط ارتباطی دوسویه بوده بهنحویکه
هم انسان بر محیط تأثیر گذارد و هم محیط بر انسان؛ که
برآیند این ارتباط دوسویه ایجاد حس حضور برای کاربر
فضا است که در کاربری مسکونی اهمیت آن دوچندان
است .گسست انسان و محیط منجر به ادراک ناقص و
نامناسب انسان از فضا میشود که در نتیجه آن مسکن
در مفهوم سکونت آن ،صرفاً تبدیل به خانه شده است
و در حکم یک سرپناه صرف است که هیچگونه تعلق و
دلبستگی ،آنگونه که در گونههای گذشته بوده است برای
انسان به وجود نمیآورد .ازاینرو که نتیجه پژوهش نشان
میدهد پیوند انسان و محیط درگرو استفاده  مناسب از
فضاهای باز و بسته و اهمیت وجود فضاهای نیمهباز است،
ارائه راهکارهایی جهت تقویت ارتباط گسسته شده انسان
و محیط از طریق نقش فضاهای باز و نیمهباز و بسته و یا
بررسی چرایی و چگونگی تبدیل مفهوم مسکن به خانه
تحت تأثیر تغییر دیالکتیک گسست و پیوند ،میتواند
بهعنوان پیشنهادی برای پژوهشهای آتی مطرح شد.

شکل  :10فرضیه مطرح شده جهت پژوهشهای آتی
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