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چکیده
خانه اولین مکان برای پاسخ گویی به تقاضای افراد برای یک زندگی با کیفیت می باشد، بنا به آن کیفیت خانه های عموم 
مردم و شناخت و بررسی آن در جامعه حائز اهمیت قرار می گیرد. ادبیات و داستان نیز به دلیل حقیقت مانند بودن شان، 
می توانند گویای واقعیات هر دوره از زندگی مردم باشند. دوره پهلوی دوم، به دلیل تحوالت زیادش در زمینه خانه سازی 
از  می توان  بنابراین  می باشد.  دوره  این  در  پژوهش  برای  مناسبی  بستر  ادبی،  آثار  تعداد  و  ادبی  زمینه  در  پیشرفت  و 
ادبیات داستانی اعم از مجموعه داستان و رمان های مرتبط با موضوع پژوهش در این دوره، بهره جست. به نظر می رسد 
متون  به  توجه  با  لذا  باشد.  داشته  وجود  خانه  کالبدی  مولفه های  با  رابطه  در  ادبیات  و  معماری  بین  نزدیکی  ارتباط 
استخراجی و مفاهیم توصیف شده از کتاب های داستانی مربوط به این دوره، می توان به شناخت هر چه بیش تر فضاهای 
این خانه ها پی  برد. هدف از این پژوهش، بررسی نقش ادبیات داستانی در ارتباط با معماری و شناسایی مولفه های کالبدی 
نیز،  تحقیق حاضر  است. روش  تهران  آن ها در خانه های شهر  بازیابی  و  داستانی  از متون کتاب های  معماری مسکونی 
تحلیل محتوای متن با کاربست شیوه هرمنوتیک در تحلیل معنا و محتوا می باشد که ابزارهای تحقیق از نوع مطالعات 
اسنادی با روش نمونه گیری هدف مند از میان آثار نویسندگان دوره پهلوی دوم انتخاب گردیده اند و در ادامه با روش 
توصیفی- تحلیلی، مقایسه تطبیقی میان مفاهیم استخراج شده از متون و نمونه های موردی صورت می گیرد. نتایج حاصل 
نشان دهنده آن است که با مطالعه کتاب های داستانی می توان به استخراج مولفه های معماری خانه ها پرداخت. این مولفه ها 
پس از دسته بندی در بعد کالبدی، نشان  می دهند که ظهور مولفه های مربوط به فضاهای بسته نسبت به فضاهای باز و 
نیمه باز، پررنگ تر بوده اند که از میان مفاهیم معماری پرکاربرد در کتاب های بررسی شده، می توان به موارد: راهرو، پله و 

راه پله، تعدد اتاق ها با کاربری های مجزا، وجود حیاط و حوض و تعدد پنجره اشاره نمود.
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1. مقدمه 
جامعه  بستر  در  مسکن  و  خانه  فرم  این  که  به  توجه  با 
زیست  محیط  تاثیرپذیری  به  می توان  می گیرد،  شکل 
انسانی و مسکن از اجتماع اشاره کرد. دوره پهلوی دوم، از 
دهه های ویژه تاریخ معاصر جهان از نظر تحوالت فکری و 
تکنولوژیکی است و بر ایران آن زمان نیز تاثیرگذار بوده 
معماری  حوزه  در  دوره  این  دهه  پایانی  دو  در  و   است 
مشاهده  ایران  در  توجهی  قابل  پیشرفت های  مسکونی، 
می شود بنابراین مطالعه فضاهای سکونتی در ابعاد مختلف 
می تواند حائز اهمیت قرار گیرد. اهمیت خاص ادبی دوره 
دوره  این  ادبی  آثار  بیش تر  نسبت  دلیل  به  دوم  پهلوی 
روند  که  بوده  آن  از  بعد  و  قبل  دوره های  با  مقایسه  در 
در  ادعایی  خود  ایران"  نویسندگان  "کانون  شکل گیری 
راستای شکل گیری جریان ادبی جدید است )میرعابدینی، 
1387، 410(. توجه به پیشرفت چشم گیر ادبیات  داستانی 
باال  شهرت  با  نویسندگانی  ظهور  و  دوم  پهلوی  دوره  در 
در تاریخ ادبی ایران، دلیل انتخاب آنان از این دوره شده 
  است. در زمینه ارتباط بین ادبیات و جامعه هم، می توان 
اشاره  انسان ها و جامعه  به درون  ادبیات  نفوذ  به توجه و 
با شناخت ادبیات  داستانی این دوره و بررسی  کرد. پس 
توصیف  و  معماری مسکونی  مبنای  بر  آن ها که  محتوای 
خانه ها و زندگی آن دوران مردم روایت شده  اند، می توان در 
صدد پاسخ گویی به سؤاالت پژوهش حاضر بود که روایت 
این داستان ها در مقایسه با توصیف معماری مسکونی این 
سلسله  چگونه  و  بوده  است؟  مفاهیم  کدام  بعد  از  دوره 
آمده اند؟  داستان ها  دل  در  خانه  مفاهیم  با  مرتبط  موارد 
در  سعی  ابتدا  داستانی  ادبیات   بازخوانی  با  بدین  ترتیب 
از  بعد  سپس  و  مسکونی  معماری  مولفه های  شناسایی 
نمونه   با  بررسی  و  مقایسه  به  آن ها،  شناخت  و  معرفی 
خانه های موجود در بازه زمانی دوره پهلوی دوم پرداخته 
شده  است. در روند بررسی، مناسب ترین رویکرد و مولفه ها 
با توجه به متون داستان ها به عنوان مولفه نظری و مدل 
روند  شروع  به  توجه  با  گرفته  می شوند.  درنظر  پژوهش 
تغییرات اجتماعي و معماری از پایتخت کشور و گسترش 
معماری  مولفه های  بررسي  به  پژوهش  این  آن،  تحوالت 

مسکونی شهر تهران می پردازد. 

2. پیشینه تحقیق
انجام  شده در زمینه سکونت، می توان  از جمله مطالعات 
مفهوم  کتاب  در  نوربرگ-شولتز1  کریستین  نظریات  به 
 )1394 )نوربری شولتز،  تمثیلی  معماری  سوی  به  سکونت 
اشاره  کرد که اهمیت هر چه بیش تر آن را بیان  می نماید، 
و  اندیشیدن  حاصل  کردن  سکونت  هایدگر2،  نظر  از 
ساختن است و منوط به قرارگیری این  دو کنار یک دیگر 
است )شوای، 1375( و خانه را تبلور مرکز هستی می داند 
را  مکان  ماهیت   ، الکساندر3  کریستوفر   .)1382 )پرتوی، 
 .)1381 )طهوری،  می داند  رویدادها  و  اتفاقات  با  مرتبط 

فعالیت های  از  ترکیبی  عنوان  به  مکان  استدمن،  نظر  از 
انسانی است که در بسترکالبد و فضای آن شکل می گیرد 
را  مکان  کالبدی  تعلق  اهمیت  و   )Stedman, 2003(
دریافت  الوارکاس  و  ریجر  مطالعات  به  توجه  با  می توان 
که انسان، محیط و عناصر کالبدی آن را برای ایجاد حس 
تعلق به خاطر دارد )Riger & Lavrakas, 1981(. هیوارد، 
فهرستي از معاني مربوط به خانه شامل: ساختار کالبدي، 
قلمرو، مکان مشخص در جهان و غیره را بیان کرده است 

 .)Hayward, 1975(
چندی  مطالعات  نیز،  رمان  جامعه شناسی  زمینه  در 
رابطه  به  که  است  گرفته  صورت   گلدمن4  لوسین  توسط 
ادبیات در جامعه و بازتاب آن می پردازد )گلدمن، 1371(. 
نوپرداز  شهر  نماد  تهران  شهر:  »قصه  کتاب  در  حبیبی 
را  شهر  و  ادبیات  حوزه  ساختاری  دگرگونی های  ایرانی«، 
نثر  و  نظم  سطور  البه الی  در  و  معاصر  ادبیات  آیینه  در 
یکدیگر هم سو  با  نهایت، هر دو  بازگو می کند که در  آن 
پاالسما،  و  تاسکینن  نظر  از   .)1393 )حبیبی،  بوده اند 
و  معماران  هم  که  است  فیلم  واقع  در  معماری  موضوع 
هم فیلم سازان با دنیای وهم و ارائه آن در ارتباط  هستند 
ادبیات  تاریخچه  پیرامون   .)1395 پاالسما،  و  )تاسکینن 
میرعابدینی  هم،  ایران  معاصر  داستان نویسی  و   داستانی 
مطالعات بسیاری به  انجام  رسانیده است که عالوه  بر سیر 
تحول رمان و داستان کوتاه، مهم ترین گرایش های ادبی هر 
دوره به همراه نویسندگان و آثارشان شناسایی و طبقه بندی 
شده اند )میرعابدینی، 1392(. در راستای ارتباط معماری و 
با کمک  یگانه  و  ارجمندی  پژوهشی،  ادبیات داستانی، در 
ادبیات داستانی به بازخواني هویت شهر تهران پرداخته اند 
بیان  تئوری های  و  پژوهش ها   .)1396 یگانه،  و  )ارجمندی 
شده در زمینه موضوعات مرتبط با خانه گسترده هستند 
و  کالبدی  مفاهیم  و  آن  اهمیت  و  سکونت  مفهوم  به  و 
تحوالت صورت گرفته در خانه، اشاره دارند. در حالی  که 
شناخت  به  رسیدن  برای  تا  دارد  نظر  در  حاضر  پژوهش 
ریشه تحوالت کالبدی خانه در دوران پهلوی دوم در شهر 
به  داستانی،  ادبیات   منظر  از  و  جدید  شیوه ای  با  تهران، 
جست و جو در البه الی متون داستانی بپردازد تا بتواند به  
دور از یک پیش داوری خاص معماری و با کمک توصیفات 
کیفیت  نویسندگان،  دیدگاه  از  کتاب ها  در  بیان شده 
از  را  دوره  آن  خانه های  ویژگی های  و  فضایی  اهمیت  و 

زاویه ای دیگر و متفاوت بررسی کند. 

۳. ادبیات تحقیق
مهم ترین و اصلی ترین مباحث مرتبط با موضوع نظیر فضا، 
ادبیات  تاریخی  سیر  ادبیات،  و  معماری  خانه،  سکونت، 
داستانی مورد بررسی قرار می گیرند و دیدگاه ها و تئوری ها 

بحث می شوند: 
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۳-۱- فضا، سکونت، خانه
فضا در طول تاریخ اصلی ترین بخش معماری بوده است و از 
دیدگاه های متنوع فلسفی؛ از کالبدی تا معنا، زیبایی شناسی 
بررسی  و  نقد  مورد  نشانه شناسی  و  زبان شناسی  تا  فرمی 
قرار گرفته است و همواره مسئله مهم نحوه ادراک انسان 
از  بسیاری  سلطان زاده، 1396، 469(.  و  )امینی  فضاست  از 
معماران، معماری را به معادل فهم فضا می دانند. ادبیات 
معماري معاصر ایران به شدت تحت تاثیر نگرش فضاگرا 
آموزشي  محیط های  در  را  نخست  حرف  فضا  قرار  دارد. 
معماري مي زند )معماریان، 1384، 12(. فضای سکونت گاه 
به  طور کلی متاثر از آن سکونتی می باشد که در آن اتفاق 
به  شمار  اجتماعی  پدیده ای  مسکن،  بنابراین   می افتد. 
می آید که انتظام نوع فضاهای آن، از عوامل مختلفی نظیر 
اجتماعی و غیره تاثیر  می پذیرد. آگاهی از مکان و چگونگی 
قرارگیری در آن در راستای اهمیت بیش تر به سکونت و 
محل حائز توجه است )نوربری  شولتز، 1394(. حس مکان، 
ارتباط مطلوبی مابین ادراکات انسان و محیط، ایجاد و فضا 
 Alborzi & Parvineyan, 2019, p.( را مکان مند می نماید
1( و معماری دانشی برای خلق شالوده کالبدی- فضایی 
 )50  ،1355 )فالمکی،  می باشد  انسان ها  نیاز  به  پاسخ  در 
و در آن، فضا جایگاه ویژه ای دارد و معمار همانند سایر 
آفرینندگان هنر، با خلق فضاهای متنوع به القای تاثیرات 
عاطفی و روحی می پردازد. اجزا و عناصر معماری دارای 
با زمینه و زندگی روزانه آدمیان هستند  ارتباط مفهومی 
)خامسی هامانه، 1392، 161(. هارولد پروشانسکی5 نیز در 
راستای تاکید بر هویت مکان، بر نقش عوامل کالبدی که 
محیط محسوب  در  اجتماعی  عناصر  از  بخشی  عنوان  به 
 Proshansky, Fabian,(  می گردند، تاکید اساسی  می کند 
از  یکی  فقط  شهرسازی  تغییرات   .)& Kaminoi, 1983
عوامل تحوالت معماری مسکونی می باشند و خانه نمایانگر 
 Marefat,1988,( ارزش ها و عالقه مندی های افراد می باشد
فضای  مهم ترین  عنوان  به   آن،  معماری  و  p. 155(. خانه 
زندگی انسان، پیوسته مورد توجه بوده اند. عوامل متعددي 
در شکل گیري فضاهاي مسکوني دخیل  مي باشند که در 
تمامي آن ها حفظ روابط فضایي مهم و تاثیرگذار بوده اند. 
سلسله مراتبی بودن فضا باعث ایجاد تضاد و تحریک ادراک 
انسانی می شود )امینی و سلطان زاده، 1396، 480(. مجموعه 
را  بنا  کالبد  سرپوشیده،  نیمه  و  باز  سرپوشیده،  فضاهای 
تشکیل می دهند و واژگانی چون: فضاي بسته، فضاي باز، 
مکث،  فضاي  گذر،  فضاي  واسط،  فضاي  داخلي،  فضاي 
روابط فضایي و غیره در معماری مورد بحث قرار می گیرند. 
پس فضای معماری به لحاظ فرمی شامل سه دسته؛ باز، 
نیمه باز و بسته می باشد. در قرن بیستم نخستین برداشت 
باقی مانده  و  فضا  از  "تهی"  پنداشت  نوعی  باز  فضای  از 
احجام پر می باشد )Simeoforidis, 1993( فضای نیمه باز 
)نیمه سرپوشیده( گذار نرم از قلمرویی به قلمرو دیگر را 
ارتباط دهنده فضاهای  به  عنوان فضای  ممکن  می سازد و 

فضایی  کیفیت  ارتقای  و  فضایی  تنوع  سبب  بسته،  و  باز 
می شود )راهب و نظری، 1396، 40(. پس این فضا ها، باعث 
توجه  با  می شوند.  طبیعت  با  نزدیک تر  ارتباط  برقراری 
نقطه  راستای  در  که  ونتوری می توان گفت  گفته های  به 
معماری  بیرون،  و  اندرون  فضای  تالقی  محل  و  برخورد 
به وجود می آید )Venturi, 2002(. منظور از فضای بسته 
نیز، همان ساختمان های ساخته شده ای می باشند که در 
معماری اتفاق  می افتند. در واقع تمامی فضا های محصور 
مانند کف، سقف و جداره، همان فضای بسته را تشکیل 
 می دهند که شامل اتاق ها و سایر قسمت های داخل یک 

خانه می باشند. 
با کیفیت جهت برقراری  این  که خانه مکانی  با توجه به 
لحاظ  به  آن  جزئیات  و  کلیات  بررسی  است،  آرامش 
مولفه های مختلف ضروری می باشد که این امر باعث ایجاد 
به ویژه  معاصر  خانه های  مورد  در  مختلفی  پژوهش های 
یک  خوب  ویژگی های  انتقال  تا  شده  اخیر  دهه  چندین 
خانه که چطور نسل به نسل بر جای مانده و یا به دالیلی 
است،  شده  امروز  خانه های  کیفیت  عدم  باعث  و  حذف 
بیش تر مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. در دوره پهلوی 
دوم بروز بعضی مسائل در جامعه از جمله افزایش جمعیت 
و ادامه روند مهاجرت روستاییان به شهرها به خصوص در 
ساکن  افراد  عاطفی  نیا زهای  به  عدم  توجه  تهران، سبب 
مفهوم  شدن  کم رنگ   باعث  تدریج  به  و  شده  خانه ها  در 
خانه های  در  کیفیت  کاهش  و  گذشته  مثابه  به  خانه 
نقشه های  و  تصاویر  کنار  در  بنابراین  امروزی شده   است. 
با توجه  از زاویه دیگر و  نمونه  خانه های موجود، می توان 
که  دوره  این  داستانی  کتاب های  از  استخراجی  متون  به 
بدون پیش داوری خاصی مفاهیم خانه را روایت کرده اند، به 
این دوره پرداخت که  بررسی فضاهای کالبدی خانه های 
نفوذ  ارتباط و  بر شناخت عوامل کیفیت زای خانه،  عالوه 
معماری به داخل متون ادبیات  داستانی، نمایان  می شود. 

۳-2- رابطه معماری و ادبیات 
از دیدگاه گلدمن رمان نمایش زندگی روزمره در ساحت 
ادبیات  بنابراین   .)29  ،1371 )گلدمن،  می باشد  ادبیات 
رمان،  ادبي  فرم  و  است  واقعیت  تغییریافته  انعکاس 
با  دارد.  نمایان  را در خود،  واقعیت  انعکاس  از  جلوه هایی 
گسترش ادبیات  داستانی در سده اخیر، استفاده از فرهنگ 
مردم و ادبیات عامه به  عنوان مضامین باظرفیت در اکثر 
رمان ها و داستان های کوتاه دیده می شوند که نویسندگان 
جسته اند.  بهره  آن  از  مردم،  فرهنگ  دادن  نشان  جهت 
ادبیات و رمان به دلیل حقیقت مانند بودن و ترسیم حقایق، 
بسیاری از منتقدان را بر  آن داشته اند تا ادبیات  داستاني 
و رمان را بازآفریني واقعیت بدانند. از جمله مفاهیم پایه 
ادبیات و معماری، مفهوم فضا مي باشد که در تمامی  در 
اهداف  از  روحي،  و  عاطفي  فضای  نوعي  برقراری  هنرها، 

هنرمندان به  شمار می رود. 
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یا  و  معمار  نظر  مکان،  و  فضا  با  قصه  نوشتار  هماهنگی 
هنرمند را نیز به مخاطب انتقال می دهد و نوع توصیفات 
و  نوروزپور  )کشاورز  می باشد  هم زمان  معمارِی  با  هم راستا 
زباني  عالئم  به وسیله  معنا  ادبیات  در   .)1393 کریمی فرد، 
منتقل می شود و محتوا حائز اهمیت است )لوکاچ، 1349، 
19(. کلمات خود به تنهایی دارای معنا نیستند، آن ها به 
انتقال  از طریق آن ها  ابزاری می باشند که مفاهیم  عنوان 
داده می شوند )سارتر، 1356، 14(. اهمیت مکان به قدری 
نویسنده  ادبی،  شاخص  نمونه های  برخی  در  که  است 
اگر  و  می کند  روایت  فضا  و  مکان  زمینه  در  را  داستان 
مکان در این داستان ها حذف  شود یا تغییر  کند، داستان 
داستان ها  یگانه، 1396، 153(.  و  )ارجمندی  به هم مي ریزد 
واقعیات  آیینه  می توانند  رمان ها  نیز  و  بلند  و  کوتاه  چه 
و حوادث و زندگی مردم هر دوره و تداعی کننده کلیات 
با  و جزئیات موضوعات مختلفی باشند چرا که یک متن 
توصیف واقعیاتش در البه الی توضیحاتش، به تصویر سازی 

در ذهن خواننده می پردازد. 
در رابطه با تحلیل محتوای متن، برخی معتقدند هرمنوتیک 
به بررسی فهم متون می پردازد که به عبارتی همان تحلیل 
و تفسیر و روند ادراک فهم می باشد. هرمنوتیک کالسیک 
شناخت  نه  و  متن،  نهایی  فهم  و  معنا  به  اساس،  در 
مولف می پردازد و رویکردی در راستای تبیین و توضیح 
مفاهیم در حال تغییر است. هرمنوتیک، ساختارهای پیام 
)متن(، تفسیر مفسر )هرمس( و مخاطبان را مورد توجه 
قرار می دهد و به تغییر ساختار شناخت و کشف زوایای 
پنهان جهان و طبیعت انسانی می پردازد. در مجموع وجوه 
دو  هر  مدرن،  و  کالسیک  هرمنوتیک  افتراق  و  اشتراک 
از  عده ای  می گویند.  متن  مفسر  و  متن  مولف،  از  سخن 
اندیشمندان بر مولف، برخی بر متن و عده ای هم بر معنا 
تاکید داشته اند، که در کل این سه موضوع بر فهم و ادراک 
-55  ،1386 اردستانی،  )بخشایش  هستند  تاثیرگذار  انسان 

 .)60

دوره  در  داستانی  ادبیات  تاریخی  سیر   -۳-۳
پهلوی دوم 

در یک بررسی کلی، دوره پایه گذاری ادبیات داستانی در 
عصر مشروطه و دوره افراط در جامعه گرایی ادبیات داستانی 
هم مربوط به زمان پس از برکناری رضاشاه می باشد ولی 
و  دهه چهل  بین  فواصل  در  محتوایی  و  کیفی  لحاظ  به 
پنجاه هجری شمسی، استحکام و ساختارمندی بیش تری 
در ادبیات داستانی دیده می شود )احمدی و دیگران، 1393، 
سیاسی،  احزاب  ظهور  و  رضاشاه  کناره گیری  از  پس    .)3
رمان های  میزان  افزایش  و  متعدد  روزنامه های  رواج 
ترجمه شده و نیز برپایی موسسه انتشارات دانشگاه تهران 
و امیرکبیر و تاسیس بنیاد فرهنگ ایران به منصه  ظهور 
بعد، در  به  از شهریور 1320  )یارشاطر، 1389(.  می رسند 
ایران گسست تاریخی در میان جریان روشنفکری مشاهده 

به  نسبت  مختلف  اندیشه های  و  تفکرات  زیرا  می شود، 
دوره قبل در فضای فرهنگی و سیاسی غالب می گردد و 
انتقادی  روزنامه نگاری  به  گذشته  از  بیش تر  اندیشمندان 
هم چنین   .)417-418  ،1392 )میرعابدینی،  پرداختند 
و  نمی شد  تلقی  جدی  کوتاه  داستان   1320 از  قبل  تا 
از سال 1320،  اما بعد  از رمان محسوب می شد  قسمتی 
فرم آن اهمیت می  یابد و پیچیده تر  می گردد. به واقع، در 
فارسی  رمان  رشد  برای  الزم  زمینه  که  است  دهه1340 
فراهم  می شود )میرعابدینی، 1392، 543(. در دهه 1320-

1330، عمده نویسندگان داستان کوتاه به رئالیسم6 روی 
محاوره  زبان  میان  توانستند  آثار،  از  محدودی  و   آوردند 
رابطه ای  اجتماعی  با مضمون  رئالیستی  و عناصر داستان 
زنده پدید   آورند. پس از کودتای 28 مرداد 1332، کم کم 
انتقادات نسبت به مسائل و مشکالت جامعه آغاز گردید 
اعتراض خود  با  داستانی سیاسی  ادبیات  این دوره،  در  و 
به شکل نمادین و رمزگونه رویت می گردد.  سال های 40 
کشف  ادبی  گوناگون  قلمروهای  شمسی  هجری   50 تا 
فنی  دستاوردهای  گرفته شدن  به کار   باعث  که   شده اند 
ادبی و پیشرفت رمان نویسی و نقد ادبی گردیدند. از میان 
این کتاب ها که به تشریح مسائل روز جامعه اشاره  دارند، 
تعدادی عالوه   بر آن به توصیف جزئیات زندگی آن دوران 

مردم نیز پرداخته اند. 
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شکل ۱: بعد تاریخی پیشرفت ادبیات داستانی در دوران پهلوی دوم

)میرعابدینی،1392؛ یارشاطر،1389(

4. روش تحقیق
روش تحقیق پژوهش با رویکرد کیفی و تحلیل محتوای 
متن با کاربست شیوه هرمنوتیک در تحلیل معنا و محتوا 
می باشد که ابتدا با ابزارهای مطالعاتی اسنادی، به مطالعه 
کتاب های ادبیات  داستانی در بازه زمانی انتخابی پرداخته  
شده  و در ادامه، طبق مدل پژوهش که بر اساس چارچوب 
با  مرتبط  مسکونی  خانه های  مفاهیم  ارائه شده،  نظری 
مولفه های کالبدی ساختمانی از نمونه ها استخراج گردیده 
و  معاصر  نویسندگان  پژوهش شامل  آماری   است. جامعه 
مطالعات  به  توجه  با  که  می باشد   50 تا   20 دهه  مطرح 
و  گلزاری  جمله  از  پژوهشگران  برخی  توسط  انجام شده 
زمینه  در  قاسم زاده  نیز  و  جوادی  هم چنین  ناظمی راد، 
تاریخ ادبیات ایران و ادبیات معاصر ایران، معرفی  شده اند. 
در کنار آثار انتخابی چهار دهه مذکور، برخی آثار نیز در 

سال های بعد از انقالب به نگارش درآمده اند اما محتوایشان 
پژوهش  حوزه  در  که  می کند  روایت   را  قبل  دهه های 
نویسندگان  شکوفایی  دوران  به  توجه  با  قرار  گرفته اند. 
جامعه  انتخابی  آثار  اغلب  دوم،  پهلوی  دوم  نیمه  در 
روایت ها  مکان  که  است  زمانی  بازه  این  به  مربوط    نمونه 
پایتخت کشور و محتوایشان در حیطه معماری مسکونی 
می باشند. هم چنین داستان های توصیفی واقعی نسبت به 
داستان های توصیفی خیالی اغراق آمیز، مدنظر بوده اند. از 
دو  علوی،  بزرگ  رمان  یک  آثارشان،  و  نویسندگان  میان 
رمان اسماعیل فصیح )رمان "دل کور" او به عنوان توصیف 
مقایسه  راستای  در  دوم  پهلوی  آغاز  و  اول  پهلوی  اواخر 
قرار  بررسی  مورد  بعدی  دهه های  با  دوره  این  خانه های 
 گرفته  است(، یک مجموعه  داستان از جالل  آل احمد و دو 
مجموعه از جمال میرصادقی که یکی در اواسط دهه 40 
و دیگری در اواخر دهه 40 نوشته  شده اند، از غالمحسین 
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ساعدی و هوشنگ گلشیری و سیمین دانشور، هر  کدام 
یک اثر انتخاب  شده اند. با یک جمع بندی کلی، معیارهای 
بازه  در  روایت  کتاب هایشان،  و  نویسندگان  این  انتخاب 
زمانی مربوطه، توجه هر چه بیش تر به معماری مسکونی و 
نیز شهر تهران به عنوان بستر توصیفی این جریانات ادبی 
پیمایش،  ابزار  از  استفاده  با  پژوهش،  انتهای  در  بوده اند. 
نمونه  خانه های موجود شهر تهران در دوره پهلوی دوم با 
توجه به مولفه های مستخرج شده از متون داستانی، مورد

صورت  به  نهایت  در  و  قرار  گرفته اند  تحلیل  و  بررسی 
تطبیقی مقایسه  شده اند.

5. یافته ها و تحلیل آن ها
و مجموعه  رمان  انتها 9  در  آثار،  اجمالی  بررسی  از  پس 
متن  محتوای  تحلیل  برای  هدفمند  صورت  به   داستان 
انتخاب شدند. در جدول 1 به معرفی نویسندگان انتخابی 

و آثار برگزیده شان پرداخته شده  است.

جدول ۱: مشخصات کتاب های جامعه  نمونه

ماخذتوضیحاتسال انتشارنام کتابنوعردیف

1

رمان

)علوی، 1386(این رمان دهه 30 را روایت  می کند.1331چشم هایش

روایت  1351دل کور2 را   1350 اوایل  تا   20 دهه  رمان  این 
. )فصیح، 1368(می کند

)فصیح، 1395(این رمان دوره 1350 را روایت  می کند.1369شهباز و جغدان3

4

مجموعه 
داستان

1320خواهرم و عنکبوت

این کتاب شامل چندین داستان کوتاه است که 
از میان آن ها داستان های: 1. گلدسته ها و فلک،  
عنکبوت،  و  خواهرم   .3 و  فرخنده  جشن   .2

انتخاب  شده اند.

)آل احمد، 1389(

چشم های من 5
1345خسته

کتاب،  این  کوتاه  داستان  چندین  میان  از 
داستان های: 1. کوچه ای به نام بهشت رویان، 
2. چشمهای من خسته، 3. زن نیم برهنه آینه، 
انتخاب  شکسته،  شاخه های   .5 و  کوچه   .4

 شده اند.

)میرصادقی، 1354(

واهمه های بی نام و 6
داستان 1346نشان کتاب،  این  داستان های  مجموعه  از 

انتخاب شده  است. )ساعدی، 1355(آرامش در حضور دیگران، 

داستان انتخاب شده از این کتاب: یک داستان 1347مثل همیشه7
)گلشیری، 1356(خوب اجتماعی، است.

این کتاب یک داستان به هم پیوسته و ادامه دار 1350این شکسته ها8
)میرصادقی، 1350(این شکسته ها، را روایت  می کند.

1359به کی سالم کنم؟9

از مجموعه داستان های این کتاب، داستان های: 
 .3 انیس،   .2 هست،  جا  همه  درد   .1
کیدالخائنین، 4. به کی سالم کنم؟، 5. یک سر 
و یک بالین، انتخاب شده اند که دوران قبل از 

روایت  می کنند. را  انقالب 

)دانشور، 1380(

پژوهش،  نمونه  جامعه  محتوای  تحلیل  و  مطالعه  با 
مسکونی  معماری  کالبدی  مولفه های  و  مفاهیم  ابتدا 
سپس  و  شدند  معرفی  داستان ها،  روایت  دوران  در 
که  کالبدی  بعد  به  توجه  با  قرار  گرفته اند.  بررسی  مورد 

متون  از  زیر  مولفه های  است،  پژوهش  کاوش  مورد 
مولفه های   ،2 مطابق شکل  و  گردیدند   استخراج   کتاب ها 
در  مذکور  دوره  ادبیات  داستانی  در  شده  تاکید   کالبدی 
می شوند. معرفی   پژوهش  نظری  و  مفهومی  مدل  قالب 
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شکل 2: معرفی مدل پژوهش

ساماندهی  یک  در  بسته،  فضاهای  پژوهش،  مدل  طبق 
فضای خصوصی8،  واسط7،  فضای  دسته:  چهار  به  فضایی 
تقسیم بندی  عمومی10  فضای  و  نیمه عمومی9  فضای 
شفافیت  مولفه  دو  نیمه باز،  و  باز  فضاهای  برای  شده اند. 
و ارتباط با طبیعت مدنظر قرار گرفته اند. پس از استخراج 
از  یک  هر  وجود  بررسی  به   ،2 جدول  در  مولفه ها،  این 
زیر مولفه ها در داستان های مورد مطالعه، پرداخته  می شود. 
متن  در  آن  ذکر  عدم  و   + عالمت  با  زیر مولفه  هر  وجود 
کتاب با عالمت - نشان داده شده  است. زیر مولفه هایی که 
دارای عالمت + می باشند، هر یک حداقل یک الی چند بار 
در متن کتاب ها مورد اشاره قرار  گرفته اند که در جدول 

جهت  عالمت،  چپ  سمت  در  صفحات  شماره  به  زیر، 
تایید وجود آن زیرمولفه معماری ارجاع داده  شده  است. 
هم چنین برای سهولت ارجاع دهی درون متنی در جدول، 
از درج حروف الفبا در باالی آن، و نیز اعداد شماره گذاری 
استفاده شده  است.  کار  این  برای  کتاب ها،  نام  پایین  در 
مجموعه  معنی  به  در جدول،  "د"  حروف  که  معنا  بدین 
نیز   1،2،3 اعداد  و  است  عنکبوت"  و  "خواهرم  داستان 
بیانگر  به ترتیب  طبق ترتیب شماره گذاری در جدول 1، 
داستان های: 1.گلدسته ها و فلک، 2. جشن فرخنده و 3. 

خواهرم و عنکبوت، می باشند.
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جدول 2: بررسی مولفه های کالبدی معماری مسکونی فضاهای بسته، باز و نیمه باز در متن کتاب ها

یونضصدجبالف

نام کتاب

 بعد
کالبدی

شهباز و دل کورچشمهایش
جغدان

خواهرم و 
عنکبوت

چشمهای 
من خسته

واهمه های 
بی نام و 

نشان

مثل 
همیشه

این 
شکسته ها

به کی 
سالم کنم؟

داستان های انتخاب شده

1،2،31،2،3،4،51111،2،3،4،5

مولفه

زیر مولفه

وجود مولفه

شماره صفحه

وجود مولفه

شماره صفحه

وجود مولفه

شماره صفحه

وجود مولفه

شماره صفحه

وجود مولفه

شماره صفحه

وجود مولفه

شماره صفحه

وجود مولفه

شماره صفحه

وجود مولفه

شماره صفحه

وجود مولفه

شماره صفحه

فضای واسط

----91+------88+8+161+هشتی

+69+راهرو

4
14
122
148
154

+61+42+136+145
188+90+73+184

پله و 
 191+راه پله

207+

8
15
26
37
148
261

+88
95+20

42+
47
72
152

+145
188+89

91+15+225

فضای خصوصی

161+اتاق ها
165+

21
22
25
30
147

+85--+45
156+186+91+20+175

52+31+105+----حمام
53+145----+68

سرویس  
68+----173+----45+87+--بهداشتی

199

فضای نیمه عمومی

مطبخ و 
+--آشپزخانه

4
9
25

+97+24--+147+90--+68

14+--زیرزمین
25--+31+129----+97--
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یونضصدجبالف

نام کتاب

 بعد
کالبدی

شهباز و دل کورچشمهایش
جغدان

خواهرم و 
عنکبوت

چشمهای 
من خسته

واهمه های 
بی نام و 

نشان

مثل 
همیشه

این 
شکسته ها

به کی 
سالم کنم؟

داستان های انتخاب شده

1،2،31،2،3،4،51111،2،3،4،5

مولفه

زیر مولفه

وجود مولفه

شماره صفحه

وجود مولفه

شماره صفحه

وجود مولفه

شماره صفحه

وجود مولفه

شماره صفحه

وجود مولفه

شماره صفحه

وجود مولفه

شماره صفحه

وجود مولفه

شماره صفحه

وجود مولفه

شماره صفحه

وجود مولفه

شماره صفحه

فضای عمومی

مهمان خانه 
86+و پذیرایی

255+155+47----+168--+79+176

8+191+حیاط
83+11+41+

72
137
161

--+95+52+72
210

ت
شفافی

+161+پنجره

16
93
147
154
199
232
259

+89
105+13+127+152

184+90+22+76

ایوان،
183+--94+154+--42+41+52+151+بالکن

ت
ارتباط با طبیع

20+11+14+161+حوض
41+61

141--+94+12+170

143+161+باغچه
161+88--+129--+94--+225

پوشش 
72+--94+--61+--20+60+26+گیاهی

کالبدی جدول  مولفه های  مقایسه مشخصات درج شده  با 
و  توصیفات  بیان  حداکثر  که  می توان  دید  وضوح  به   ،2
توسط  کور"  "دل  رمان  در  خانه ها  معماری  جزئیات 
اسماعیل فصیح روایت شده  است. چرا که رمان "دل کور" 
و  شمسی  هجری   1340 الی   1310 دهه های  روایت گر 
دوم  پهلوی  آغازین  و  اول  پهلوی  اواخر  خانه های  شامل 
است که تمامی عناصر کالبدی الزم یک خانه، در توصیفات 
بیان  گردیده اند.  وضوح  به  و  تشریح  نویسنده  موشکافانه 
بنابراین در یک بررسی کلی، خانه های اوایل پهلوی دوم، 
که حداکثر مفاهیم و عناصر را دربرگرفته اند، نشان دهنده 

تمام  به کارگرفتن  نیز  و  سلسله مراتب  رعایت  و  اهمیت 
خانه  یک  طراحی  در  ضروری  و  الزم  مفاهیم  و  جزئیات 
می باشند. در ادامه پژوهش، مولفه های استخراجی توسط 
به  شیوه  انتخابی،  نویسندگان  کتاب های  محتوای  تحلیل 
در  نویسنده ها،  روایت  از  کلی  تصویرسازی  با  هرمنوتیک 
جداول 3 و 4، تنظیم  گردیده اند. در این ترسیمات کلی، 
به  نویسنده ها  توسط  بیان شده  زیرمولفه های  از  یک  هر 
با  خانه ها  نماهای  و  پالن ها  در  کلی  و  شماتیک  صورت 

رنگ های مشخص و جداگانه ای لکه گذاری  شده اند.
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جدول ۳: بررسی مولفه های کالبدی معماری مسکونی فضاهای بسته در ادبیات  داستانی دوره پهلوی دوم در کتاب های مورد مطالعه

تصویرسازی کلیتوضیحاتزیر مولفهمولفه
فضای واسط

هشتی
وارد هشتی خانه ما که می شد طرف دست راست اطاق پدرم بود )الف: 161(، 
هشتی همیشه تاریک بود )ب: 8(، وارد هشتی کوچک می شویم، بعد می گذریم و 

می آییم توی حیاط ... )ج: 88(، هشتی تاریک است )ن، 1: 91(

راهرو

وارد سرسرا شدم )الف: 69(، از راهروی آجر فرش گذشت و در خانه را باز  کرد )ب: 
4(، کوکب خانم وسط راهروی زیرزمین رخت  می شست )ب: 14(، رسول را آورده 
بود توی راهروی بین آشپزخانه و زیرزمین نگه داشته  بود )ب: 122(، بین دو اتاق 
کوچک و بزرگ، یک راهروی تنگ بود )ب: 148(، راهرو بلند و عریض بود )ب: 
154(، از توی راهرو سراسیمه می لنگد می آید )ج: 61(، آن قدر راهرو و ... داشت 
که ... )د، 3: 42(، داالن باریک و تاریک بود )ص، 3: 136(، آمنه و مه لقا آمدند توی 
راهرو ... )ض، 1: 145(، از در دیگر رفت روی سرسرا )ض، 1: 188(، از هشتی نمور و 
داالن تاریک و دراز می گذرد )ن، 1: 90(، توی راهرو سفره انداخت و برای حاج آقام 
شام کشید )و، 1: 73(، ... تو سرسرا روی دفترچه اش خم شده بود، ... )ی، 1: 184(

پله و 
راه پله

آن طرف حیاط، رو به آفتاب، راه پله ای به ایوانی ... منتهی می شد )الف: 191(، زیر 
بازوی مرا گرفت تا از روی پله های یخ زده به زمین نیفتم )الف: 207(، در جلوی 
هشتی ... تا کف کوچه دو پله می خورد )ب: 8(، رفتند بیرون به  طرف پله های اتاق 
زیر پله های پشت بام )ب: 15(، از پله های ایوان می آمد پایین )ب: 26(، آمد لب 
پله های حوض خونه )ب: 37(، ... و بعد پله های پشت بام شروع می شد )ب: 148(، 
از سه پله جلو اتاق کوچک روی حوض خونه پایین رفت )ب: 261(، حیاط بزرگ و 
خالی است، سه تا پله می خورد پایین )ج: 88(، موقعی که او دست آخر راه پله های 
پشت بام را گیر می آورد و ... )ج: 95-94(، دیدم به طرف پلکان بام ... )د، 2: 20(، آن 
قدر ... و پلکان داشت که ... )د، 3: 42(، نشست روی پله ها و هر چه عزیزم اصرار کرد 
نیامد توی اتاق )ص، 1: 72(، روی پله های پشت بام که ... می نشست )ص، 2: 152(، 
از پله ها، پشت سر هم باال رفتیم )ص، 5: 47(، چراغ های راه پله از دم ظهر روشن 
بود و غیره )ض، 1: 145(، دکتر با مرد چشم آبی روی پله ها ایستاده  بودند )ض، 1: 
188(، پیرمرد افلیجی روی پله های ایوان نشسته است )ن، 1: 89(، ... و از آن طرف 
هشتی یک راه پله هست که به باال می رود )ن، 1: 91(، روی پله های پشت بام، ... هر 
جا بود، پیدا  می کردم )و، 1: 15(، ... به دست سرهنگ می دادشان تا روی پله های 

گلخانه جایشان  بدهد )ی، 3: 225(

فضای خصوصی

اتاق ها

پدرم روی صندلی راحت در اطاقش نشسته  بود و ... )الف: 161(، مادرم در اطاق 
مجاور سر جانماز نشسته  بود )الف: 165(، به اتاق پسر دومش علی آمد )ب: 21(، 
به دیوار اتاق تاالر آویزان کرده  بود )ب: 22(، دخترها دو به دو توی اتاق های باالی 
آب انبار و مطبخ می خوابیدند... شوکت و فیروزه توی اتاق پشتی باالی آب انبار، 
عشرت و بهجت توی اتاق باالی آشپزخانه )ب: 25(، اتاق علی و مختار در امتداد این 
اتاق ها زیر پله های پشت بام بود )ب: 25(، اتاق گلین خانم باالی حوض خونه ... دو تا 
اتاق دیگر حیاط کوچیکه دست اشرف خانم بود )ب: 25(، به اتاقک گوشه پشت بام 
می برد. این اتاقک پشتک نام داشت )ب: 30(، چهار اتاق فسقلی آن طرف حیاط 
کوچیکه، دست مستاجرهای کوکب خانم بود )ب: 147(، استاد را از روی کاناپه بلند  
می کنند و روی پاهای خودش به طبقه باال به اتاق های خودش می برند )ج: 85(، 
اول از اتاق مادر عباسعلی شروع کردند به گشتن. همه اتاق ها را زیر و رو کردند )ص، 
2: 156(، خاله عصمت توی اتاق کناری خوابیده  بود )ص، 5: 45(، ... از توی چایخانه 
به راهرو و از راهرو به اتاق پذیرایی و از اتاق پذیرایی به اتاق جلو ایوان می بردند، )ض، 
1: 186(، خانه قدیمی است. سه اتاق دارد )ن، 1: 91(، توی یکی از اتاق های گوشه 

حیاط می نشست و ... )و، 1: 20(، سه طرف حیاط اتاق داشت و ... )ی، 2: 175(
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تصویرسازی کلیتوضیحاتزیر مولفهمولفه
فضای خصوصی

حمام

اوایل غروب حمام می کنم و بعد از اصالح و لباس پوشیدن، می آیم باال روی تراس 
)ج: 105(، بابام تصمیم گرفته  بود حمام بسازد و هفته ای هفت روز دود و دمی 
داشتیم که نگو )د، 2: 31(، من و حاج  آقا و احمد کوچولو، اسباب حمام مان را 
برداشتیم و راه افتادیم و غیره )ص، 5: 52(، می خوان این حموم رو هم بکوبن، پاساژ 
درست کنن )ص، 5: 53(، چراغ های راه پله از دم ظهر روشن بود و در حمام و توالت 
را بر خالف همیشه بسته  بودند و ... )ض، 1: 145(، حاج اسمعیل حمام سرخانه را 

گرم  می کرد، ... )ی، 4: 68(

سرویس 
بهداشتی

آفتابه مستراح کنار حوض نزدیک چاهک پای درخت یاس بود )ب: 87(، توی اتاق، 
یک ظرف میوه وسط میز است که ... میوه خوری خالی را بر می دارم توی دستشویی 
)ج: 45(، ... و جلو در آشپزخانه که آمنه بیرون آمده و به دیوار کنار دستشویی تکیه 
کرده  بود )ض، 1: 173(، ... دو تا اتاق بزرگ و آشپزخانه و مستراح در اختیارش بود 

... )ی، 4: 68(، یک باالخانه روی مستراح برایم گرفت )ی، 5: 199(

فضای نیمه عمومی

مطبخ و 
آشپزخانه

آشپزخانه کوچک پشت اتاق نشیمن بود )ب: 4(، در گوشه غربی حیاط کوچیکه، 
پشت مستراح و مطبخ کوچولو، حوض خونه قرار داشت )ب: 9(، دخترها دو به دو توی 
اتاق های باالی آب انبار و مطبخ می خوابیدند )ب: 25(، عشرت و بهجت توی اتاق 
باالی آشپزخانه )ب: 25(، از در عقب ساختمان دو طبقه ساختمان دکتر جانان 
تو ظهیرالدوله تجریش می آیم توی آشپزخانه )ج: 97(، دویدم سراغ مطبخ مادرم 
داشت بادمجان سرخ  می کرد )د، 2: 24(، صدای زنگ در هم چنان از زیر سرپوش 
لعابی کنار آشپزخانه توی راهرو می پیچید )ض، 1: 147(، به در آشپزخانه نگاه  
می کند. در آشپزخانه بسته  است )ن، 1: 90(، آب هم از شیر آب آشپزخانه پایین 

برمی داشت )ی، 4: 68(

زیرزمین

از کنار حوض گذشت و باالی پله های زیرزمین ایستاد )ب: 14(، اتاق تاالر باالی 
زیرزمین ها و رو به قبله بود )ب: 25(، از ته زیرزمین آن سر حیاط باید دست کم 
ده بغل هیزم می آوردم پای تون حمام که ته مطبخ بود )د، 2: 31(، توی زیرزمین 
حبست می کنم و یه قفل به چه بزرگی می زنم به درش )ص، 4: 129(، توی 

زیرزمین افتاده ... )و، 1: 97(

فضای عمومی

مهمان خانه 
و پذیرایی

در اتاق مهمان خانه ما نشسته  است )الف: 86(، بفرمایید برویم قهوه را در سالن 
میل  بفرمایید )الف: 255(، باال عبارت بود از اتاق های مبله مهمان خانه، با فرش های 
کاشان )ب: 155(، وقتی به اتاق پذیرایی می آیم، ... )ج: 47(، میز غذا را در اتاق 
مهمان خانه چیده بودند )ض، 1: 168(، توی هر اتاق پذیرایی ... گل های مصنوعی 

می دیدی )و، 1: 79(، به اتاق مهمان خانه آمدند و ... )ی، 2: 176(

حیاط

دو تا بچه کوچک در حیاط توی آفتاب بازی  می کردند )الف: 191(، خانه هم 
حیاط درونی داشت و هم حیاط بیرونی )ب: 8(، از اتاق تاالر می آمد بیرون، 
از ایوان می رفت پایین توی حیاط )ب: 83(، پایین توی حیاط، زیر چنارها و 
تبریزی های خشکیده و سروهای سبز، ... )ج: 11(، گاهی توی حیاط هم قدم 
می زد )د، 3: 41(، همه ما جمع بودیم. فرش انداخته بودیم توی حیاط و همه 
روی آن نشسته  بودیم )ص، 1: 72(، حاجی منو تو حیاط گذاشت )ص، 2: 161(، 
توی حیاط آمدند. حیاط خلوت بود )ص، 3: 137(، فاصله مهتابی تا سنگ فرش 
حیاط ... )ن، 1: 95(، حاجیه خانم پشت پنجره اتاقش نشسته  بود و توی حیاط را 
نگاه  می کرد )و، 1: 52(، حیاط را آب پاشی مفصلی  می کردیم، ... )ی، 4: 72(، ... ، 

سه دور دور حیاط می دوید، ... )ی، 3: 210(
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جدول 4: بررسی مولفه های کالبدی معماری مسکونی فضاهای باز و نیمه باز در ادبیات داستانی دوره پهلوی دوم در کتاب های مورد مطالعه

تصویرسازی کلیتوضیحاتزیر مولفهمولفه
ت

شفافی

پنجره

آفتاب پاییز بعدازظهر تمام فضا را غرق نور کرده  بود. از پشت پنجره انارهای سرخ و 
گرد گرفته می درخشیدند )الف: 161(، از دریچه راهروی زیرزمین مختار را سر پشت بام 
دید )ب: 16(، پشت شیشه های درگاهی های تاالر جمع  می شدند )ب: 93(، پشت 
پنجره اتاق فسقلی او، توی حیاط کوچیکه، که حاال با دیوار کالغ پردار از حیاط بزرگه 
سوا  می شد )ب: 147(، اتاق رو به قبله ای که پنجره هایش رو به حیاط باز  می شد )ب: 
154(، کوکب خانم توی راهروی فسقلی بین دو اتاق، همان جا که همیشه دوست 
داشت، پای پنجره بزرگ رو به حیاط خواب  بود ... پنجره رو  به  حیاط و رو  به  کوچه 
هر دو باز  بود )ب: 199(، کوکب خانم پنجره باالخانه رو به کوچه را باز کرده  بود و 
پسرهایش را از دور تماشا  می کرد )ب: 232(، از پنجره صدای اتوبوس ها و اتومبیل های 
توی خیابان و صدای گنجشک ها و کالغ های روی درخت های چنار امیریه می آمد 
)ب: 259(، یکی از پنجره های پنج دری آن ور حیاط باز و ... )ج: 89(، از شیشه پنجره 
نگاه  می کنم و استاد انگار حاال مهمان دارد، )ج: 105(، من می رفتم از پشت شیشه 
اتاق زاویه تماشا  می کردم )د، 1: 13(، پنجره اتاق باالی سرش بود )ص، 4: 127(، 
سرهنگ رفت جلوی پنجره ای که رو  به  مشرق باز  می شد و ... )ض، 1: 152(، آفتاب 
از پنجره کوچک پستو روی رختخواب ها افتاده  بود )ض، 1: 184(، باالی سردر، یک 
پنجره مشبک است با شیشه های رنگی )ن، 1: 90(، یک دقیقه هم از پشت پنجره 
اتاقش کنار  نمی رفت )و، 1: 22(، ... ، به پنجره های آهنی خانه های مردم می گرفت 

)ی، 4: 76(

ایوان، 
بالکن

کنار چراغ پایه داری در ایوان می نشستم و کتاب می خواندم، )الف: 151(، آن ها را چیده 
بود توی ایوان جلوی تاالر )ب: 52(، اوایل بعدازظهر را هم زیر آفتاب روی تراس به 
غزلیات شمس با صدای گرفته و بیمار استاد گوش می کنم )ج: 41(، آن قدر راهرو و 
ایوان و ... داشت که ... )د، 3: 42(، هر سه بلند شدند و دویدند روی ایوان و ... )ض، 
1: 154(، پیرزن روی ایوان ایستاده  است )ن، 1: 94(، ... ، تو ایوان زندانی شان کرد و 

در های مهمان خانه را رویشان قفل کرد )ی، 1: 183(

ت
ارتباط با طبیع

حوض

حوض مان را آب انداخته  بودند )الف: 161(، آب حوض بیضی شکل سبز بود )ب: 14(، 
حوض پر آب است )ج: 11(، بابام داشت سر حوض وضو  می گرفت )د، 2: 20(، تا سر 
حوض هم می رفت که دست و رو آب بکشد )د، 3: 41(، یه خونه داره بزرگ بزرگ، 
... یه حوض میونشه سه تا فواره داره )ص، 1: 61(، پیرمرد ریزه جلو حوض خم شده 
 بود و سرش را توی آب فرو  می کرد )ص، 3: 141(، آب حوض سبز است )ن، 1: 94(، 
حجت اهلل  خان کنار حوض روی فرش نشسته  بود و ... )و، 1: 12(، انیس از عالم و آدم 

و از ماهی های حوض و ... رو  می گرفت )ی، 2: 170(

باغچه

بابا داشت باغچه ها را آب  می داد )الف: 161(، داربست مو، حوض بیضی، آجرهای 
نظامی، باغچه های حیاط، همه چیز زیر طوفان و باد و باران شسته  می شد )ب: 143(، 
کنار حوض، بین باغچه ها سه صندلی و یک عسلی گذاشته  بودند )ب: 161(، دو 
باغچه این ور و آن ور حوض )ج: 88(، توی حیاط را نگاه  کرد ... پدرش توی باغچه ها 
می گشت )ص، 4: 129(، کالف سیاه از روی ایوان غلتیده و افتاده  است توی باغچه 
کنار حوض )ن، 1: 94(، گلدان های شمعدانی را از حاشیه باغچه ها برمی داشتند و ... 

)ی، 3: 225(

پوشش 
گیاهی

درخت های بلند چنار و انار و شمشاد در تابستان دور حوض سایه مطبوعی می انداختند 
)الف: 26(، حوض بزرگ بیضی شکل، پر از خون، زیر داربست و شاخه های خشکیده 
مو، ساکت و مرده  بود )ب: 60(، کاج و تبریزی و چنار... و پیچک ها از در و دیوار میرن 
تو اتاق های طبقه باال )ج: 20(، یه خونه داره بزرگ بزرگ، قد یه باغ، پر از گل و سبزه 
... آدم روحش تازه میشه )ص، 1: 61(، یک درخت انجیر کوتاه و کج و معوج توی 
باغچه هست که انجیرهایش هنوز نرسیده  است )ن، 1: 94(، ... ، گل های اطلسی را ... 

آب  می دادیم، زیر داربست مو می نشستیم، ... )ی، 4: 72(
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به  که  دوم  پهلوی  خانه های  از  نمونه    9  ،5 جدول  در 
یافت  تهران  شهر  در  موجود  و  موردی  نمونه های   عنوان 
 شده اند، برای مقایسه تطبیقی با نمونه های مطالعه، مورد 
تحلیل قرار گرفته اند. در این مقایسه تطبیقی، ابتدا بررسی 
نمونه های کلی ساختمان سازی رایج در پهلوی اول و به ویژه 
دوم انجام  شده اند، سپس هر یک از دهه های 20 و 30 و 
40 و 50 از پهلوی دوم به طور جداگانه تحلیل  شده اند. 
بدین  ترتیب تمام زیرمولفه های لکه گذاری شده در جداول 
3 و 4، در این نمونه های موجود، مشخص و جای گذاری

 شده اند. در روند بررسی، وجود اکثر مولفه ها در پالن های 
خانه ها دیده  می شوند، با این تفاوت که در خانه های نیمه 
کاهش  با  مرور  به  که  هستند  نمایان تر  و  پررنگ تر  اول 
تدریجی  تغییرات  موجود،  در خانه های  بیان شده  مفاهیم 
توصیفات  بنابراین  مشاهده  می گردند.  خانه ها  پالن  در 
بیان شده در کتاب های مورد مطالعه، ویژگی های خانه ها را 
در هر دوره  و دهه ای تا حدودی مشخص  می کنند که این 
موضوع، اهمیت و ارتباط نزدیک مفاهیم معماری با ادبیات 

 داستانی را نشان  می دهد.

جدول 5: مقایسه مولفه های کالبدی معماری مسکونی جامعه  نمونه با نمونه های موردی موجود

نمونه ردیفدوره
پالنتصویر بنا و نمامورد بررسی

پهلوی 
1اول و دوم

نمونه 
ساختمان سازی 

دوره پهلوی
 اول و دوم

)زمرشیدی، 1390(

پهلوی 
2دوم

نمونه 
ساختمان سازی 

دوره پهلوی 
دوم

)زمرشیدی، 1390(

نیمه اول 
پهلوی 

دوم
3

کوی چهارصد 
دستگاه

نمونه ای از 
خانه های

یک طبقه 
دهه 20

 )کیاکجوری، 1351( 
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نمونه مورد ردیفدوره
پالنتصویر بنا و نما بررسی

نیمه اول 
پهلوی 

دوم

4

کوی نارمک
نمونه ای از 
خانه های

یک طبقه دهه 
30

 )کیاکجوری، 1351( 

5

خانه
شلویری 

نمونه ای از 
خانه های دو 

طبقه
1334 

نیمه دوم 
پهلوی 

دوم

6

مجموعه
 تهران ویال
نمونه ای از 
خانه های 
یک طبقه
دهه 40

 )کیاکجوری، 1351(

7

شهرآرا
نمونه ای از 
خانه های
دو طبقه
دهه 40

)طالبی، 1391( 

 )کیاکجوری، 1351(
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نمونه مورد ردیفدوره
پالنتصویر بنا و نما بررسی

نیمه دوم 
پهلوی 

دوم

8

کوی 
صد دستگاه
نمونه ای از 
خانه های
دو طبقه 
دهه 40 

 )گزارش بانک رهنی، 1350( 

 )کیاکجوری، 1351(

9

کوی مهران
نمونه ای از 
خانه های
یک طبقه

اوایل
دهه 50

 )کیاکجوری، 1351(

6. نتیجه گیری 
پهلوی دوم،  ادبیات  داستانی در دوره  پیشرفت چشم گیر 
زمینه مناسب را برای بازگویی حوادث و وقایع این دوره 
که  بدین  صورت  آورده  است.  فراهم  نویسندگان  توسط 
بیداری  و  مردم  آشنایی  برای  نویسندگان  و  روشنفکران 
آنان به لحاظ مسائل اجتماعی و سیاسی، دست به نوشتن 
و خلق آثاری نمودند تا مردم در کنار خفقان حاکم بر این 
دوره، عالوه بر آشنایی با مسائل جامعه، در اوضاع تاریک 
از  اعم  داستانی  کتاب های  خواندن  با  اجتماعی  سیاسی- 

رمان و مجموعه  داستان سرگرم  شوند. بستر داستان های 
این دوره بیش تر رئالیسم و واقع گرا  بودند، بنابراین در کنار 
سایر مسائل، زندگانی افراد مختلف از هر طبقه و قشری 
با جزئیات الزم در برخی کم و در برخی بیش تر، توصیف 
شده  است. در کنار محتوای این توصیفات، مسئله مهمی 
که ارتباط مستقیم با معماری داشته و دارد، خانه های محل 
سکونت افراد بوده اند که با جزئیات در البه الی داستان ها 
نویسنده ای  شاید  چند  هر  شده  است.  پرداخته  آن ها  به 
خانه ای را در مقایسه با نویسنده ای دیگر با اغراق بیش تر 
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و یا برعکس به  طور کلی و خالصه وصف  کند، اما در یک 
دید کلی به جرأت می توان  گفت که اکثریت به مفاهیم و 
اجزای اصلی خانه تا حدودی اشاره  داشته اند. داستان های 
ریشه  می توان  که  هستند  مهمی  مطالب  حاوی  واقع گرا 
آن ها  در  را  خانه  به  مربوط  ویژگی های  سایر  و  تحوالت 
جست. با توجه به بازه زمانی مورد بررسی و موضوع حیطه 
پژوهش و نیز مکان انتخابی، 9 اثر از نوع رمان و مجموعه 
مفاهیم  متن،  تحلیل محتوای  با روش  و  انتخاب  داستان 
کالبدی  بعد  در  کتاب ها  این  از  استخراج شده  عناصر  و 
طبقه بندی  شد ند. این مفاهیم و عناصر یافت شده در هر دو 
عرصه فضاهای )بسته( و )باز و نیمه باز( مطرح  گردیده اند. 
همان طور که میزان نفوذ هر چه بیش تر مولفه های معماری 
نشان دهنده  بررسی شده،  داستان های  در  آن ها  تکرار  و 
اهمیت به فضای واسط و وجود فضای خصوصی و عمومی 
و نیز تفکیک آن ها در کنار رعایت هر چه بیش تر شفافیت 
با لحاظ کردن پنجره ها بوده است که در اکثریت داستان ها 
نیمه عمومی در  اشاره شده است و وجود فضای  به آن ها 
یک رده پایین تر از فضاهای قبلی نمایان   گردیده است ، که 
از میان مولفه های معماری پرکاربرد در کتاب ها می توان 
با کاربری های  اتاق ها  به موارد: راهرو، پله و راه پله، تعدد 
اشاره  نمود.  پنجره  تعدد  و  حوض  و  حیاط  وجود  مجزا، 
مولفه های  به کارگیری  حداکثر  میزان   ،2 جدول  مطابق 
کالبدی در نوشته های اسماعیل فصیح در رمان های )دل 
کور( و )شهباز و جغدان(، بیان  شده اند که این نشان دهنده 
اهمیت به فضای زندگی و نیز دقت نویسنده به مکان مورد 
با مقایسه تطبیقی در جدول 5، این نتیجه روایت است. 

 حاصل شد که تمامی زیر مولفه های مربوط به بعد کالبدی 
در نمونه های مورد بررسی شهر تهران با نسبت متفاوتی 
واسط  فضای  زیر مولفه های  که  بدین  ترتیب  دارند.  وجود  
و  اتاق ها  در  حریم خصوصی  رعایت  راه پله،  و  پله  راهرو، 
سرویس بهداشتی و فضای نیمه عمومی مطبخ و آشپزخانه 
پذیرایی  و  مهمان خانه  عمومی  فضای  نیز  و  زیرزمین  و 
پنجره ها  وجود  با  شفافیت  رعایت  هم چنین  حیاط،  و 
طبیعت  با  ارتباط  حداکثر  نهایت  در  و  بالکن،  و  ایوان  و 
خانه های  در  گیاهی،  پوشش  و  باغچه  و  حوض  وجود  با 
این  از  از جهتی دیگر، برخی  پهلوی دوم دیده  می شوند. 
زیر مولفه ها مانند هشتی نیز در خانه های اولیه پهلوی دوم 
وجود  داشته اند که به تدریج در اواسط پهلوی دوم و اواخر 
آن حذف گردیده  اند. هم چنین در دهه 40 به بعد، ایوان 
از حالت عمومی در  بالکن شده و وجود حمام  به  تبدیل 
بیرون خانه ها به حالت خصوصی در داخل خانه ها درآمده 
 است. در نهایت با مقایسه پالن های ساختمانی بازه زمانی 
فضایی  روابط  در  شده  اعمال  تدریجی  تغییرات  مربوطه، 
خانه ها، نظیر: در مجاور هم قرارگرفتن حمام و سرویس 
حیاط  گوشه  از  مطبخ  ورود  خانه ها،  داخل  در  بهداشتی 
حیاط ها  در  حوض  تدریجی  حذف  نیز  و  خانه  داخل  به 
به جرأت  مشاهده  می شود. پس در یک جمع بندی کلی 
می توان  گفت که تغییرات تدریجی اعمال شده بر خانه های 
مسکونی هر دوره را می توان عالوه  بر بررسی معمارانه، از 
زاویه ای متفاوت و با توجه به مرور ادبیات  داستانی دوره 

مربوطه جست وجو  کرد. 

پی نوشت
1. Christian Norberg-Schulz
2. Martin Heidegger 
3. Christopher Alexander
4. Lucien Goldmann
5. Harold M. Proshansky

6. رئالیسم و واقع گرایی واکنشی در مقابل ایده آلیسم و رمانتیسم است و نویسندگان اهل این سبک در تالش اند تا رویدادها 
را همان گونه که هستند نشان دهند و توصیفاتی از قبیل رمانتیک گونه، اغراق آمیز یا صناعت گونه در آثارشان کمتر مشاهده 

می گردند. نویسنده رئالیست به علت شباهتش به یک مورخ، عادت و رفتارهای مردم جامعه خویش را بیان  می کند.
7. فضاهای ارتباطی یا واسط به عنوان وصل کننده قسمت های مختلف یک فضا به یک دیگر عمل  می کنند که بخش های راهرو 

و پله و راه پله ها به عنوان مرتبط های افقی و عمودی در فضا عمل  می کنند.
8. با توجه به این  که خانه فضایی خصوصی برای زندگی انسان محسوب می شود اما می تواند به بخش های مجزای فضاهای 
خواب ها،  اتاق  فضاهای  شامل  عرصه بندی ها،  این  از  یکی  فضاهای خصوصی  شود.  تقسیم بندی  هم  و خصوصی  عمومی 
سرویس های بهداشتی و حمام هستند و استفاده از این فضاها محدود به عده ای خاص است که رفت وآمد به صورت عمومی 

به آن ها ممکن نمی باشد.
9. فضاهای نیمه عمومی، به لحاظ مالکیت، محدودیت های کامل و به طور خصوصی را ندارند، اما با توجه به کارکرد خاص شان، 
نمی توانند مورد استفاده همه افراد قرار  بگیرند. در این پژوهش فضای آشپزخانه، انباری، گنجه و زیرزمین به دلیل عدم 

محدودیت کامل جهت استفاده، در این تقسیم بندی قرار  گرفته اند.
10. در مقایسه با فضاهای خصوصی، فضاهای عمومی هیچ گونه محدودیتی برای استفاده، حضور در آن و رفت وآمد را ندارند. 

فضای نشیمن، پذیرایی و هم چنین حیاط در این عرصه بندی جای  گرفته اند.
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