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سنجش شاخص  های همبستگی »ایده- محصول« در روند ساخت تکاملی 
در سنت معماری ایران با تاکید بر معماری کاروان سراها*
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چکیده
در جهان مدرن امروزی به تأثیر از دستاوردهای ایده  محور افالطونی و نوافالطونی ایده اهمیت چشم گیری یافته است 
و توجه آموزش، حرفه و پژوهش به آن زیاد است. ولی امروز به   خوبی می  دانیم که ایده به تنهایی قابل ارزیابی نیست 
و الزم است ایده و سیر تحول و پردازش آن با نتیجه و محصول سنجیده شود. این پژوهش، در حوزه  ی طراحی  پژوهی 
به دنبال سنجش همبستگی »ایده- محصول« در روند ساخت تکاملی در کاروان سراهای تاریخی ایران به عنوان یکی از 
گونه  های بناهای قدیمی معماری ایرانی و ارزیابی تحقق ایده در محصول نهایی با استناد به نظریات صاحب نظران است. 
بر همین اساس، رویکرد حاکم بر این پژوهش »کاربردی« است و پژوهش ماهیتی »تبیینی- تحلیلی« دارد. به منظور 
بررسی دقیق تر، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، سیر تکامل کاروان سراهای تاریخی ایران مورد مطالعه قرار گرفته 
است. نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که در کاروان سراهای تاریخی ایران، تا حد زیادی شاخص  های ایده در 
شاخص  های محصول تحقق یافته است. به طوری که شاخص طبیعت مادی و مصنوع در قالب طبیعت  گرایی و اقلیم  گرایی، 
شاخص فرهنگ در قالب زمینه  گرایی، شاخص برنامه  ریزی در قالب دانش  محوری، شاخص روان شناسی و نیازهای معنوی 
در قالب معناگرایی، شاخص فلسفی در قالب معناگرایی، شاخص نشانه  شناسی در قالب نمادگرایی، شاخص عملکرد و امور 
اقتصادی در قالب شاخص عملکردگرایی، شاخص نیازهای اجتماعی و مشارکت در قالب شاخص جمع  گرایی و در نهایت 

شاخص امور فنی و شیوه ساخت در قالب دانش محوری محقق شده است.

ایده، محصول، ساخت تکاملی، تحلیل محتوای کیفی، کاروان سراهای تاریخی  طراحی  پژوهی،  واژگان کلیدی: 
ایران.
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۱. مقدمه
معماری بستری برای تبلور فضاهای هستی بشر در طول 
خلق  در  را  خود  توان  پیوسته  صورت  به  و  است  تاریخ 
نمودن  آشکار  به  و  رسانده  اثبات  به  ارزشمند  فضاهای 
کمک  داشته،  وجود  محیط  در  بالقوه  طور  به  که  معانی 

کرده است )میرقاسمی و بذرافکن، 1394(. 
در طراحی های معاصر و امروز با وجود مزیت های فراوان 
زمینه  با  تناسب  زیبایی،  پیچیدگی،  خالقیت،  جمله  از 
که  دارد  وجود  بزرگ  فقدانی  انرژی،  در  صرفه جویی  و 
معماری  اثر  بین  تعلق  احساس  و  نزدیکی  می  شود  باعث 
و مخاطب که در آثار معماری گذشته وجود داشته است، 
پی  در  معضل  این  می رسد  نظر  به  شود.  دریافت  کم تر 
واگرایی و ناهمبستگی میان ایده و محصول در دوران پس 

از مدرنیته پدید آمده است. 
 فرآیند تولید محصول به سادگی قابل فهم است اما، فرآیند 
پیش بینی  قابل  سادگی  به  محصول،  به  ایده  از  رسیدن 
نیست. سابقه  ی تبدیل ایده به محصول به زمان سکونت 
ایده  امروز،  به  تا  سال ها  همان  از  می  گردد.  باز  غارها  در 
اولیه طراحی در مواجهه با مساله طراحی، در ذهن طراح، 
شکل گرفته و بارها مورد آزمایش قرار می گیرد و در بازه و 
زمینه  ی مکان و زمان منحصر به فرد خود، تکامل می  یابد. 
در گذشته، بر اساس شناخت گونه1 و الگو قرار دادن آن ها، 
پیوند بین حال و گذشته به وجود می آمد و به زنجیري از 
اعضای به  هم پیوسته که در طول تاریخ تکامل یافته است، 

.)Cataldi, 1977( تبدیل می شد
از سوی دیگر، رابطه معماری با طبیعت و انسان اهمیت 
به  را  به آن می تواند خساراتی  فراوانی دارد و عدم توجه 
طبیعت، معماری و در نهایت خود انسان وارد کند. نحوه 
ثبت، درك و پردازش اطالعات دریافتی از طبیعت به ذهن 
انسان بستگی دارد. طبیعت و محیط، اطالعات مربوط به 
در  میدهند.  انتقال  معمار  ناخودآگاه  ذهن  به  را  ساخت 
فعالیت های  براي  موثر  منبعی  ناخودآگاه  ذهن  گذشته، 
معمار بود و به عنوان عامل انسجام  بخش شناخته می شد. بر 
خالف وجود ابزارهای ساده و ابتدایی، معماران با پشتکار و 
مهارت فراوان، در کنار ذهن ناخودآگاه خود توانسته بودند 
دو عنصر اساسی ایده و محصول را در پیوندی ناگسستنی 

در کنار هم حفظ کنند.
محتوای  تحلیل  روش  کمک  به  تا  دارد  سعی  مقاله  این 
کیفی، همبستگی شاخص های »ایده- محصول« در روند 
ساخت تکاملی در سنت معماری کاروان سراهای ایران را 
ارزیابی کند. بر همین اساس متغیرهای مرتبط با ایده و 
محصول را در ارتباط با سه عنصر انسان، طبیعت و معماری 
تصور  زایی2  زمینه  در  متغیرها  این  است.  کرده  بررسی 
مصنوع،  طبیعت  متغیرهای  دربرگیرنده  ایده پردازی  و 
)در  روان شناسی  سیاست گذاری،  و  برنامه ریزی  فرهنگ، 
زیبایی شناسی  و  مادی  طبیعت  انسان(،  عنصر  با  ارتباط 
)در ارتباط با عنصر طبیعت(، فلسفه و نشانه شناسی )در 

ارتباط با عنصر معماری و در زمینه تولید محصول شامل 
اجتماعی،  نیازهای  عملکرد،  معنوی،  نیازهای  متغیرهای 
برنامه ریزی ، مشارکت و امور اقتصادی )در ارتباط با عنصر 
با  ارتباط  )در  اقلیمی  شرایط  و  طبیعی  محیط  انسان(، 
عنصر طبیعت( و امور فنی و شیوه ساخت )در ارتباط با 

عنصر معماری( هستند.

2. مبانی نظری
در این بخش از مقاله، به منظور تحلیل و شناخت متغیرهاِی 
ایده  گونه شناسی  ایده،  مفهوم  شناسی  ارزیابی  و  طراحی 
آراء  در  محصول  ایده-  همبستگی  میزان  معماری،  در 
زمینه  طراحی،  در  ایده  طراحی3،  فرآیند  صاحب نظران، 
طراحی، موضوع طراحی، عوامل معطوف به طراح و رابطه 

بین انسان و محیط مورد بررسی قرار گرفته است.

2-۱- مفهوم شناسی ایده
اولین  را  ایده  است.  مرئی  موجود  و  دیدن  معنی  به  ایده 
در  ایده  کاربرد  موارد  کرد.  فلسفه  وارد  افالطون  بار 
مقابل  متعلقات عقل در  )الف(  از:  عبارتند  افالطون  آرای 
برابر  در  واقعی  موجودات  )ب(  حسی،  ادارك  متعلقات 
متعلقات ادراکی)حس(، )ج( ابدی و ازلی بودن در مقابل 
دکارت   .)Berkun, 2016( متغیر  موجودات  فناپذیر  عالم 
ایده ها و شکل های عینی را به سه دسته ی عدم اصلیت، 
جعلی و فطری تقسیم می کند )لطفی، 1384(. از نظر جان 
الك، ایده به معنای عینیتی است که در نهایت از ادراك و 
احساس ناشی می شود )شاهبازی محمودآبادی و مالیوسفی، 
1398(. اسپینوزا »ایده« را صورت ذهنی می داند که نفس، 
ادراك است، مصور آن  قابل  از آن حیث که یک موجود 
دو  به  را  انسان  ادراك  هیوم،   .)1388 پوپ ،  )آپهام  است 
دسته تقسیم می کند: نگارش که عبارت است از داده های 
نگارشات ذهنی  دنباله ی  که  ایده ها  و  تجربه  بی واسطه ی 
هستند )ندیمی و شریعت راد، 1391(. در زبان یونانی، ایده با 
تبار ایدوس به  معنی به  نمایش گذاردن، به ظاهر درآوردن 
و با نگاهی خردمندانه مشاهده  پذیر کردن است. ایده شروع 

روند زایش و تولید است )بذرافکن، 1395، 64(.

2-2- گونه شناسی ایده در معماری
محوریت  بیان کننده  ی  که  ایده  اصلی  ویژگی  به  توجه  با 
طراحی است و توجه به این موضوع که هر کس می  تواند 
باشد.  داشته  متفاوتی  برداشت  های  مختلف  موضوعات  از 
ایده در معماری با تعابیر مختلف به این موضوع اشاره دارد 
که طرح مبتنی بر چه ایده  ای پیش خواهد رفت و فرآیند 
کار بر مبنای چه بنیادی خواهد بود، انواع ایده در معماری 

می توانند دارای انواع زیر باشند:
1. قیاسی: به معنی الگو گرفتن از ویژگی  های موجود در 
ایده  یابی  در  طراح  به  می  تواند  که  است  دیگر  طرح  های 

کمک کند.
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2. استعاری یا تشبیهی: با نگاهی انتزاعی و استخراجی، به 
معنی الهام گرفتن از شی یا رویدادی خاص برای تاکید به 
ویژگی بارز آن است؛ یعنی شما با الهام گرفتن از چیزی 
خاصی  مفهوم  القای  در  سعی  آن،  به  توجه  با  طراحی  و 
دارید. تشبیهی بودِن این مفهوم هم به این امر اشاره دارد 
که می توانید با نزدیک کردن طراحی خود به ویژگی یک 
شی از شباهت آن ها به هم مفهومی را که در نظر دارید 

بیان کنید.
3. جوهری: این فهم از ایده در معماری به عنوان فرابرنامه4 
شناخته می شود به این مفهوم که تنها طراحی بنا و کنار 
هم قرار دادن دست  مایه  های برنامه و طراحی اهمیت ندارد 
طراحی  در  فراوانی  اهمیت  از  هم  بنا  روح  و  جوهر  بلکه 

برخوردار است. 
4. آرمانی: این مفهوم با تاکید به ارزش  های مطلق، به ایده 
و ارزش  های مدنظر طراح تاکید می  کند؛ یعنی او می  تواند 

.)Castano Perea, 2017( .کمال  گرایی خود را پیاده کند

آرا  در  ایده- محصول  میزان همبستگی   -۳-2
صاحب نظران

به طور کلی آرا صاحب نظران در میزان عینیت و ذهینت 
ایده و فرآیند تبدیل آن به محصول متنوع بوده و آن   را 

مطابق با جدول 1 می توان دسته بندی نمود.

جدول ۱ : میزان همبستگی ایده- محصول در آرا صاحب نظران

ایده صرفا تبلور ذهنی محصولمحصول تبلور ناقص ایدهمحصول تبلور عینی ایدهصاحب نظران

*افالطون
*ارسطو

*توماس آکوئیناس
*برایدکارت
*لوئی کان

*بروان
*رابرت

*هامیلتون
*کانت
*شومی
*فوکو

*اسپینوزا

2-4- فرآیند طراحی
که  است  فعالیت  هایی  مجموعه  معماری،  طراحی  فرآیند 
هدف و راه حل را به هم وصل می  کند و زنجیرواری منطقی 
فعالیت  های  این  است.  فعالیت  ها  از  تعدادی  هدفمند  و 
مرحله  بندی شده که هر کدام شخصیت و نتایج خود را در 

بر دارند به شرح زیر است:

2-4-۱- ایده در طراحی
 ایده اولیه طراحی بازتابی از مواجهه با مساله  ی طراحی 
در  نیست.  آشکار  مواقع  اغلب  در  و  است  در ذهن طراح 
از گفته  های  آمده  به دست  اطالعات  تحلیل  با  پژوهشی، 
معماران، سه منبع اصلی ایده پردازی معماران در برخورد 
با مساله  ی طراحی را "بستر"، "موضوع" و "عوامل معطوف 

به طراح" می دانند )ندیمی و شریعت راد، 1391(.

2-4-2- زمینه طراحی 
آن  مادی  ویژگی های  به  تنها  طراحی  )زمینه(  بستر 
محدود نمی  شود و شامل ویژگی  هاي خاص مکان و نحوه 
 ،1383 مقتدایی،  )میر  است  طراحی  در  آن ها  به کارگیري 
35( و ویژگی های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
عبارت  به  شریعت راد،1391(.  و  )ندیمی  می گیرد  بر  در  را 
برای  تعیین شده  دیگر ویژگی های بستر مختص محدوده 
در  تغییر می کند.  دیگر  بستر  به  بستری  از  و  است  طرح 
محصول  بر  اصلی  متغیرهای  بررسی  و  شناسایی  زمینه 
می تواند  بستر طرح  که  می کنند  بیان  طراحی،  فرآیند  و 
کلیه ی عوامل پیرامونی مساله طراحی را که پیش فرض ها 
و واقعیت هایی را پیش روی فرآیند طراحی قرار می دهد 
بستر  اساس  همین  بر  شود.  تعریف  طراحی  مساله  ی  تا 
انسانی،  بستر  بستر محیطی؛  به چهار دسته شامل  طرح 
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بستر اجتماعی- سیاسی، و بستر اقتصادی تقسیم می  شود 
)اسالمی و درری جبروتی، 1392(.

می توان  را  محیطی  بستر  شده،  ارائه  تعاریف  به  توجه  با 
که  کرد  معرفی  کارکردی  و  فضایی  مادی،  عوامل  همه 
مختلف  زمینه های  و  مقیاس ها  در  را  معماری  طرح  های 
اطراف،  کاربری  های  هم جواری ها،  چون  عواملی  جمله  از 

اقلیم، مفاهیم و نشانه ها تحت تأثیر قرار می دهد.

2-4-۳- موضوع طراحی
 موضوع طراحی شامل همه آن چیزهایی است که همراه با 
مساله به موقعیت طراحی وارد می  شود ولی از بستر متمایز 
اطالعاتی  تمامی  شامل  موضوع  دیگر،  عبارت  به  است. 
شاون،  دیدگاه  از  می  شود.  طرح  مساله،  توسط  که  ا  ست 
حرکات  از  مجموعه ای  است.  ساختن  نوع  یک  طراحی 
گاهی  که  است  کشف شده  پیامدهای  و  پیش بینی شده 
به بازنگری نظم اولیه منجر می شود )ندیمی و شریعت راد، 

.)1391

2-4-4- عوامل معطوف به طراح 
به  ایده ای  مساله،  صورت  با  شدن  مواجه  از  پس  طراح 
عوامل  از  یک  هیچ  مستقیم  بازتاب  که  می  رسد  ذهنش 
از  می  تواند  کلی  راه حل  یا  و  ایده  اصل  در  نباشد،  مساله 
و  بگیرد  نشأت  طراح  خالقیت  و  ذهنی  پیش زمینه های 
گاهی می تواند پاسخ مناسبی به مساله باشد و گاهی در 
تعارض با اجزای مساله باشد و کنار گذاشته شود )ندیمی 
که  گفت  می توان  اساس  همین  بر   .)1391 شریعت راد،  و 
مجموعه عواملی که به واسطه طراح در موقعیت طراحی 
حضور یافته است و در کنار مساله منبعی برای ایده  پردازی 
طراح محسوب می شوند، عوامل معطوف به طراح هستند. 
در  تغییرات   ،)1392( جبروتی  درری  و  اسالمی  نظر  از 
اهداف و برنامه های طراحی، امری ضروری است و طراحان 
باید روش های تعامل با این دگرگونی  ها را شناسایی کنند. 
دو  به  متغیرها  معماری،  حوزه  در  اگر  اساس،  همین  بر 
طبق  شوند،  طبقه  بندی  ویژگی ها  و  عوامل  اصلی  دسته 
می  شود  اطالق  متغیرهایی  به  پیرامونی  عوامل  تعریف، 

.)Reymen et al., 2006(
هویت شکل گرفته توسط طراح در فرآینِد ارزیابی و تحت 
تأثیر عوامل، ویژگی ها و ارزش ها دچار دگرگونی می  شود تا 
به هویت نهایی متناسب با آن ها تبدیل شود و تعامل بهینه 
را با بستر و شرایط آن برقرار کند. ارزش ها گاه به عنوان 
عوامل و گاه ویژگی ها بر هویت طرح تأثیر می گذارند. بر 
شناختی،  زیبایی،  موضوعات  در  موضوعات  اساس  همین 
موضوعات  و  اقتصادی  ساختاری،  معنایی،  کارکردی، 
جبروتی،  درری  و  )اسالمی  می شوند  طبقه  بندی  اجتماعی 

.)1392
و  تحلیل  می توان  طبقه بندی ها  این  همه  بررسی  از 
دسته بندی را ارائه کرد که به عنوان متغیرهای تحلیل و 

شناخت به عنوان متغیرهاِی طراحی و ارزیابی مطرح باشد.

2-5- انسان و محیط 
"محیط انسان ساخت" جزئی مادی از محیط شهری است 
که با محیط اجتماعی نیز ارتباط نزدیکی دارد. محیط های 
انسان ساخت اساساً همه چیزهایی را که انسان ایجاد، تغییر، 
تنظیم و دگرگون و نگهداری می کند، در بر می گیرند. در 
مجموع، به محصوالت و فرآیندهای خلق  شده توسط انسان 
 Choudhary( در محیط، محیط های مصنوع گفته می شود

 .)& Adane, 2012
"روابط بین اجزاء  "انسان و محیط" و  روابط متقابل بین 
محیط" از زمینه  های مهم و اساسی به شمار می روند که 
فرهنگی-  وجوِه  اساس  بر  و  انسان  وسیله  به  سو  یک  از 
اجتماعی او مورد درك و شناخت واقع می  شوند )دیده بان، 

پوردیهمی و ریسمانچیان، 1392(.
با توجه به مواردی که مطرح شد می توان گفت که در این 
ارتباط  در  محصول  و  ایده  با  مرتبط  متغیرهای  پژوهش، 
این  دارند.  قرار  معماری  و  طبیعت  انسان،  عنصر  سه  با 
متغیرهای  دربرگیرنده  ایده پردازی  زمینه  در  متغیرها 
سیاست گذاری،  و  برنامه ریزی  فرهنگ،  مصنوع،  طبیعت 
و  فلسفه  زیبایی شناسی،  و  مادی  طبیعت  روان شناسی، 
جهان بینی و نشانه شناسی، در زمینه تولید محصول شامل 
اجتماعی،  نیازهای  عملکرد،  معنوی،  نیازهای  متغیرهای 
و  اقتصادی، محیط طبیعی  امور  و  مشارکت  برنامه ریزی ، 

شرایط اقلیمی و امور فنی و شیوه ساخت هستند. 

۳. روش  شناسی
در این بخش از مقاله ابتدا شاخص  ها و متغیرهای مربوط به 
ایده و محصول و برقراری ارتباط میان آن ها استخراج شده 
شاخص  های  به  استخراج شده  شاخص  های  سپس  است. 
هر  زیرشاخص  های  و  تبدیل  معماری  در  بررسی  قابل 
تبیین  نظری  مطالعات  از  استفاده  با  شاخص  ها  از  یک 
زیرشاخص  های  و  شاخص  ها  تبیین  از  پس  شد.  خواهد 
کیفی،  محتوای  تحلیل  روش  از  استفاده  با  مقاله،  نهایی 
زیرشاخص  ها  و  شاخص  ها  موردی  نمونه  های  تکامل  سیر 
کاروان سراهای  تفصیلی  معرفی  از  پس  شدند.  کدگذاری 
مورد  نمونه  عنوان  به  آن ها  تکامل  سیر  و  ایران  سنتی 
نمونه تحلیل  این  مطالعه، شاخص  های کدگذاری شده در 

خواهد شد. 

۳-۱- رویکرد تحلیل محتواي کیفي
با توجه به مراحل به  کار گرفته شده در هر یک از روش  های 
تحلیل محتوا در پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوای 
قراردادی بهره گرفته شده است. تحلیل محتواي قراردادی 
به کار می رود که هدف آن  در طرحی مطالعاتی  معموالً 
شرح یک پدیده است. این نوع طرح، اغلب هنگامی مناسب 
است که نظریه  هاي موجود یا ادبیات تحقیق درباره پدیده 
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مورد مطالعه محدود باشد. محقق بر اساس درك و فهم 
آغاز  را  اولیه  تحلیل  نوشتن  مطالعه،  مورد  متن  از  خود 
براي  پیش زمینه هایی  تا  می  یابد  ادامه  کار  این  و  می  کند 
ظهور رمزها آغاز شود. این عمل اغلب موجب می  شود که 
اساس  بر  سپس  و  شوند  ظاهر  متن  از  رمزها  طرح  ریزي 
شباهت  ها و تفاوت  هایشان مقوله  بندي شوند. بسته به هدف 
تحقیق، محققان تصمیم می  گیرند ارتباطی بین مقوله  ها و 
زیر مقوله های بیش تر بر اساس موافقت بین خود، پیشینه 
موضوع یا سلسله  مراتب بین داده  ها مشخص کنند. امتیاز 

به  عرفی،  رویکرد  اساس  بر  کیفی  محتواي  تحلیل  بارز 
دست آوردن اطالعات مستقیم و آشکار از مطالعه، بدون 
ارائه نظر در مقوله یا نظریه  هاي از پیش تعیین شده است. 
البته به این روش انتقادهایی نیز شده است؛ ازجمله ضعف 
در ایجاد فهم کامل از محتوای متن که در نتیجه، موجب 
نقصان شناسایی مقوله  هاي اصلی می شود و ممکن است 
محتوای  روش  مراحل  نگردد.  ارائه  داده  ها  از  واقعی  بیان 

کیفی عرفی به شرح شکل 1 است.

شکل ۱: مراحل روش تحلیل محتوای کیفی عرفی

می شد.  تعریف  مبنا  واحدی  باید  نمونه ها،  تحلیل  برای 
بنابراین شاخص  های مربوط به ایده و محصول بر مبنای 
نمونه  در  را  آن ها  بتوان  تا  شدند  تعریف  معمارانه  اصول 
مورد بررسی مقاله، تحلیل کرد. این شاخص ها و متغیرها 
پیشینه  قالب  در  نظری صورت گرفته  مطالعات  مبنای  بر 
پژوهش و ادبیات پژوهش استخراج شده اند و در این بین به 
ویژه بر مطالعات نُه متخصص که در زمینه موضوع پژوهش 
صاحب نظر بوده اند، تأکید شده است و شاخص ها بر مبنای 
راستی آزمایی  و  مستندسازی  متخصصان  این  نظرات 
موضوع  این  گرفتن  نظر  در  با  اساس  همین  بر  شده اند. 
که متغیرهای استخراجی باید در نمونه های معماری قابل 
تبدیل  معمارانه  شاخص  های  به  متغیرها  باشند،  سنجش 
با  مادی  و  مصنوع  طبیعت  شاخص   ادامه،  در  می شوند. 
شاخص های طبیعت گرایی و اقلیم گرایی، شاخص فرهنگ 
شاخص  با  برنامه ریزی  شاخص  زمینه گرایی،  شاخص  با 
و  معنوی  نیازهای  و  روان شناسی  شاخص  دانش محوری، 
شاخص فلسفه و جهان بینی با شاخص معناگرایی، شاخص 
نشانه شناسی با شاخص نمادگرایی، شاخص عملکرد و امور 
و  اجتماعی  نیازهای  شاخص  عملکردگرایی،  با  اقتصادی 
مشارکت با شاخص جمع گرایی و در نهایت شاخص امور 
فنی و شیوه ساخت با شاخص دانش محوری هم راستا در 
شاخص های  اعتبارسنجی  منظور  به  شده اند.  گرفته  نظر 

نهایی، در جدول 1 شاخص های مستندسازی شده "ایده و 
محصول" در معماری نمایش داده می شود. نظریه پردازان 
حوزه پژوهش راهبردهای مختلفی را برای سنجش روایی 
و سنجش اعتبار پژوهش های کیفی پیشنهاد داده و اجرا 
سه سو  روش  روش ها،  این  متداول ترین  از  یکی  کرده اند. 
بهبود  برای  مناسب  نگرشی  سوسازی،  سه  است.  سازی 
پژوهش و ارزشیابی است که ایده اولیه آن در اوایل دهه 
این رویکرد، تلفیق روش های مختلف  60 مطرح شد. در 
می شوند  گرفته  به کار  پژوهش  فرایند  در  کیفی  و  کمی 

)مدنی بروجنی و نصر، 1388(. 
در این پژوهش از سه سوسازی داده در جمع آوری اطالعات 
و نیز روشی در تحلیل داده ها استفاده شده است. داده ها 
مشاهده  موردی،  نمونه  بررسی  کتابخانه ای،  طریق  از 
از  و  آمده  دست  به  میدانی،  تحقیق  در  پرسش نامه  و 
روش های استدالل و تحلیل تفسیری و آماری در فرآیند 
سنجش  شاخص  های  معرفی  است.  شده  استفاده  تحلیل 
ایده- محصول در آثار معمارِی به دست آمده از مقاله که 

به شرح شکل 2 است.



156

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
01
ار
به
.3
8
اره

شم


شکل 2: شاخص های سنجش تحقق ایده و محصول در رهیافت رایانه ای

جدول 2: شاخص ها و زیرشاخص  های بررسی ایده و محصول در نمونه های پژوهش

زیرشاخص  هاشاخص های ایده و محصول در نمونه های پژوهششاخص  ها

از رسوم معماری سنتی ایران استفاده مجدد از ساختمان ها است )پیرنیا، 1386، زمینه  گرایی
162-163(. در پرهیز از بیهودگی سعی در رسیدن به بیش ترین کارایی برای 

استفاده کنندگان است )نقی زاده، 1381، 43(.

کالبدی: بافت، جنس و رنگ مصالح، 
رعایت سلسله  مراتب، مقیاس و تراکم 

بنا

زمینه گرایی به دنبال برقراری ارتباط بیش تر ساختمان و زمینه در تمامی ابعاد با 
یک دیگر است و بر ایجاد فضاها و مکان های مرتبط با زمینه و تاریخ خود تأکید 

.)Gharedaghi Tirabadi, 2013, p. 15( دارد

تاریخی: احترام به سنت، استفاده از 
سمبل

مردم، توسط فرهنگ به مفهوم مجموعه ارزش ها، باورها و اعتقادات و جهان بینی 
مشترك به محیط خود معنی می دهند و فضای خالی را به مکان، تبدیل می کنند 

)راپاپورت، 1366(.

از  بهره وری  اجتماعی:  فرهنگی- 
فرهنگ، هویت مکان، ایجاد تعامالت 

فرهنگی- اجتماعی

اقلیم یکی از ارکان اصلی محیط طبیعی است که بر شکل، فرم و معماری منطقه اقلیم  گرایی
تأثیر فراوانی دارد و بر همین اساس فرم معماری هر مکان با شرایط آب و هوایی 

و اقلیمی آن مکان سازمان دهی می شود )معماریان، 1368 ، 8(.

توجه سایت و آب، نور و تهویه طبیعی، 
معماری متناسب با اقلیم

طراحی بر اساس بایدها و نبایدهای طبیعت و پیروی از نظام کلی حاکم بر آن، طبیعت  گرایی
تابعی از فهم انسان و جهان هستی می باشد )بمانیان، 1386 ، 6(.

هماهنگی با محیط هم جوار، پیوستگی 
فضا با طبیعت، نمایش حیات عالم در 

تزئینات، مصالح و طراحی ساختمان

سیر از ظاهر 
به باطن

سفر از سطح به عمق معماری ایرانی باعث می شود که ماده از ظاهر خود دور 
شده و به اصل و ماهیت خود نزدیک شود )نجیب اوغلو، 1379(. زیبایی ها 
در هستی یک بعدی نیستند و بر اساس مراتب وجودی از سطح به عمق و از 
زیبایی های مادی تا زیبایی های معقول و از زیبایی های ملکوتی تا زیبایی های 
شوند  شامل  می توانند  را  معنا  به  ماده  از  و  باطن  به  ظاهر  از  سفری  برتر، 

)خورسند و نقره  کار، 1397، 17(.

در  انسان  محوری  گرفتن  نظر  در 
از  بهره  گیری  ساختمان،  طراحی 

هندسه وحدت  بخش و سکون آفرین
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زیرشاخص  هاشاخص های ایده و محصول در نمونه های پژوهششاخص  ها

»معنا«، جنبه  درونی، باطنی و غیر صوری هر چیز و حامل مقصود اصلی است معناگرایی
)عمید، 1371(. توجه به جنبه های نمادین فضا و اشکال معماری برای رسیدن 
به معانی، درك معانی پنهان در پشت ظاهر و استفاده از منابع فرهنگ دینی 
از ویژگی های معناگرایی می باشد )صفایی  پور،  و متن های عرفانی و فلسفی 
1386، 2(. عالم تجلی صفات خداوند است و نور از صفات جمالی او است. »بنا 
به اصل تبعیت مجال از متجلی، جهان، عالم سراسر نور، زیبایی و تناسب است« 

)بلخاري، 1388، 395(.

تناسب فرم با عملکرد، سلسله  مراتب 
فضایی، پیوند معماری، نور و آسمان، 

حضور نور در فضا، رمزگرایی

زیبایی و ادراك حسی مرتبط با نظم و یکپارچگی، در عین دارا بودن تضاد و زیبایی شناسی
تنوع، ترکیب بندی، اعتدال، تجانس، توازن، تناسب، هماهنگی، شفافیت، تعین 
و قطعیت دانسته شده است، در عین حالی که زیبایی در ادراك آدمی دانسته 
شده و هستی مستقلی برای آن فرض نشده است )ریخته  گران، 1384، 11(. 
قوه  از  استفاده  نیازمند  و  نبوده  با حواس ممکن  تنها  زیبایی شناختی  درك 

تشخیص، ذوق و حساسیت است )هنفلینگ، 1381، 102(.

تراکم،  و  یکپارچگی  شهری،  منظر 
سلسله  مراتب،  شکوه،  مجاورت، 
سادگی،  کالبدی،  یکپارچگی 
محصوریت، گوناگونی، تناسبات بصری

کاربرد خط ها، اسلیمی ها و نقش های آن ها همه با استفاده از علم هندسه بوده دانش  محوری
و از آن ناشی می شود )مکوندی، 1393، 34(. در غرب برای احداث بنا قبل از 
هرکاری به مدول )پیمون( توجه می شود. پیمون ضوابطی است که تناسب بین 

اجزای بنا را تعیین و رعایت می کند )پیرنیا، 1387، 58(.

بهره  گیری از تناسبات در فرم، در نظر 
گرفتن فرآیند برنامه  ریزی و طراحی 

خلق ایده- محصول

ذهنی نمادگرایی محتوای  یک  بـه  ملموس ساختن صـوری  برای  است  مفهومی  نماد 
)گروتر، 1384، 510(. نماد، کلیتی است که معنای سمانتیکی و قابـل درك 
معنوی در خود پنهان دارد. هر نمادی به بیان معنایی فراتر از خود می پردازد و 
حس تعلق به جامعه ای خاص را ارائه می دارد؛ این نشانه ها به دلیل آن که در 
زندگی روز مره تکرار می شوند، حس خاصی از معنا و هویت را نیز القا می کنند 

)مزینی، 1375(. 

از اشکال و فرم  ها، تأکید بر  استفاده 
معانی عناصر طبیعی و معنوی

به نیازهای زمانی و مکانی توسط معماری در هر زمینه ای پاسخ داده می شود عملکردگرایی
)آیوازیان 1376، 2(. ماندگار شدن یک پدیده، عالوه بر ویژگی  هایش، بر نحوه 
است  مؤثر  آن  پیرامون  شرایط  هم چنین  و  بعدی  دوره  های  در  آن  با  رفتار 
)آیوازیان، 1385، 6(. ماندگاری یعنی »بی زمان بودن اثر« که بر ذهن کاربر 
تأثیر گذاشته و در ذهن او جاودانه می  شود )الکساندر 1386، 8(. تأکید بر 
معماری دائمی بر پاسخگویی به نیازهای زمانی و مکانی، توجه به آداب  و رسوم، 

معنا و کالبد بافت می  باشد )نقره کار و دیگران، 1388، 42(.

تناسب سازه، عملکرد و مصالح با فضا، 
هدفمندی عملکردها

از مشخص شدن معیارها، شاخص  ها و زیرشاخص  ها  بعد 
کدگذاری شده و گزاره  های نهایی استخراج و با مرور متن 

انجام  تکاملی کاروان سراها، تحلیل محتوا  به سیر  مربوط 
می شود.

جدول ۳ :کدگذاری شاخص  ها و زیرشاخص  های مقاله

زیرشاخص  هاشاخص  ها

)S1( زمینه  گرایی)S1-3( فرهنگی- اجتماعی ،)S1-2( تاریخی ،)S1-1( کالبدی

)S2( اقلیم  گرایی)S2-4( معماری همساز با اقلیم ،)S2-3( نور و تهویه طبیعی ،)S2-2( احترام به آب ،)S2-1( احترام به سایت

)S3( نمایش حیات عالم در تزئینات، طبیعت  گرایی ،)S3-2( پیوستگی فضا با طبیعت ،)S3-1( هماهنگی با محیط هم جوار
)S3-3( مصالح و طراحی ساختمان

سیر از ظاهر به باطن 
)S4(

در نظر گرفتن انسان  محوری در طراحی ساختمان )S4-1(، بهره  گیری از هندسه وحدت  بخش و 
)S4-2( سکون آفرین
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زیرشاخص  هاشاخص  ها

)S5( حضور نور معناگرایی ،)S5-3( پیوند معماری، نور و آسمان ،)S5-2( سلسله  مراتب فضایی ،)S5-1( تناسب فرم با عملکرد
)S5-5( رمزگرایی ،)S5-4( در فضا

)S6( زیبایی شناسی
 ،)S6-5( سلسله  مراتب بصری ،)S6-4( شکوه ،)S6-3( مجاورت ،)S6-2( اختالط و تراکم ،)S6-1( منظر شهری
یکپارچگی کالبدی )S6-6( سادگی )S6-7(، تراکم و محصوریت )S6-8(، تنوع و گوناگونی )S6-9(، تناسبات 

)S6-10( بصری

)S7( در نظر گرفتن فرآیند برنامه  ریزی و طراحی خلق ایده- محصول دانش  محوری ،)S7-1( بهره  گیری از تناسبات در فرم
)S7-2(

)S8( نمادگرایی)S8-2( تأکید بر معانی نمادین عناصر طبیعی و معنوی ،)S8-1( استفاده از اشکال و فرم  های نمادین

)S9( عملکردگرایی)S9-2( هدفمندی عملکردها ،)S9-1( تناسب سازه، عملکرد و مصالح با فضا

کاروان سراهای  مفهومی  گونه شناسی   -2-۳
ایرانی

که  می دهد  نشان  تاریخی  بافت هاي  در  موجود  شواهد 
گونه  به  نزدیک  مفاهیمی  از  گذشته  در  ایرانی  معماران 
بر  آن ها  می رسد  نظر  به  می بردند.  بهره  گونه شناسی  و 
بودند،  نماینده یک گروه  که  الگوهایی  از  یکسري  اساس 
)معماریان  استفاده می کردند  بناهای هم خانواده  ایجاد  در 

کلیه  با  رابطه  در  که  کلی  امری   .)1397 تفتی،  دهقان  و 
با  بنا ها  همگونی  میکند،  صدق  ایران  کهن  ساختارهاي 
عوامل اقلیمی است به گونه ای که هم زیستی و بهره وري 
و  بازشوها  مصالح،  نوع  باشد.  برقرار  طبیعت  با  منطقی 
فشردگی حجم، جزء مواردي است که در هر شرایط آب و 

هوایی، در تطبیق کامل با شرایط اقلیمی می باشند.

جدول 4: گونه شناسی کاروان سراها

فرم- کالبدطرح واره های ذهنی و ایده غالبمناطقگونه ها

شکل دهی فضای بسته مبتنی بر کوهستانی1
اقلیم منطقه و عدم ایجاد فضاهای باز

فضای باز میانی ، کوران هوا ، سهولت کرانه خلیج فارس2
دسترسی به علت امنیت باال

فضای امن و ایجاد شرایط پایدار و سواحل جنوبی دریای خزر3
گذری

توقف گاه ثابت با شرایط سکونت گاهی مرکز فالت ایران4
مطلوب و پایا، فضای میانی بسته
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۳-۳- سنجش شاخص  های همبستگی »ایده- 
محصول« در روند ساخت تکاملی کاروان سرا

در منابع، از کاروان سراها به عنوان یکی از گونه  های موفق 
معماری ایران یاد می شود و به اعتقاد پوپ )1388، 238( 
همسویی کارکرد و ساختار، به طور کامل  در این بنا وجود 
و  بناهای ضروری   از  کاروان سراها  که  این  علی رغم  دارد. 
کاربرد ی معماری در ایران بوده و جامعه ی گذشته همواره 
به این فضا نیازمند است، اَشکال و گوناگونی آن در دوران 
تکامل و پیشرفت، کم تر متروك شده است )نظری، 1385، 
18(. بر همین اساس و با توجه به قدمت و اثرگزاری این 
بنا، روند ساخت و تکامل کاروان سراها به عنوان نمونه مورد 
مطالعه در این مقاله انتخاب شده است. تحلیل داده ها از 
طریق مولفه ها و داده های به دست آمده در کتب، منابع 
و اسناد برداشته شده و به صورت کیفی مورد بررسی قرار 

گرفته و از طریق تحلیلی به بررسی این داده ها پرداخته 
می  شود.

اوایل  و  پیش  دوره  در  اولیه  الگوهای   -۱-۳-۳
اسالم

زمان  به  ایران  در  کاروان سراها  ایجاد  تاریخی  سابقه 
منظور  به  هخامنشیان  دوره  در  می رسد.  هخامنشیان 
کشور،  مختلف  نقاط  بین  سریع  و  گسترده  ارتباط 
ساختمانی به نام »پست خانه« ایجاد شد )آیوازیان، 1374، 
584(. در اواخر دوران ساسانی دو نوع کاروان سرا در ایران 
ساخته می شد. نوع اول، حیاطی که در اطرافش دهلیزی 
عریض برای احشام ساخته می شد و نوع دوم، الگویی که 
در آن تاالرهای مستطیل شکل در اطراف حیاط مرکزی 

قرار می گرفتند )کاویان و غالمی، 1395(.

شکل ۳: نمونه کاروان سراهای پیش و اوایل دوران اسالمی

)کاویان و غالمی، 1395(

میان سرا  گوشه  اتاق  های  گشودگی   -2-۳-۳
)حیاط(

در  باریک  راهرویی  معموالً  کاروان سراها،  اولیه  الگوی  در 
تعبیه شده است. معماران  با حیاط  اتاق  ها  این  حدفاصل 
برخی  در  مساله  این  حل  برای  ابتدا  همان  از  ایرانی 

کاروان سراها اتاق  های چهارگوشه حیاط را بزرگ تر کردند. 
گشودگی در کناره  ها امکانات خوبی را برای فضایی گشوده 
یا طراحی مجموعه  ای خاص در اختیار معماران قرار داده 

است )فرشچی و حاجی زمانی، 1398(.

شکل 4: دیاگرام فضایی و نمایش گشودگی اتاق  های کناری حیاط در طرح کاروان سراهای سلجوقی

)کاویان و غالمی، 1395(

دروازه گچ؛ فارس، 
پیش از اسالم

رباط شاه نشین؛ 
اصفهان، اوایل اسالم

کاروان سرای قدیمی بیستون؛ 
کرمانشاه، ساسانی، اوایل اسالم

کاروان سرای 
تنگ زنجیران
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۳-۳-۳- طراحی پیشگاه خانه پیرامون حیاط
ساخت پیشگاه خانه جلوی حجره  های کاروان سرا، یکی از 
دگرگونی هایی است که فراوانی آن در کاروان سراهای دوره 
دارد  دوره  این  در  مرسوم  شیوه  ای  از  حکایت  سلجوقی، 
که افزایش عمق ایوان  های کاروان سرا را سبب گردید. از 

مزایای این شیوه طراحی، نظم احتمالی در نمای به هم 
ریخته ی حیاط و ایجاد سایه  بان در مقابل نور آفتاب است 
که شب  ها راه پیموده و روز را در اتاق  های واقع در حیاط 

استراحت می  کرده  اند )کاویان و غالمی، 1395(. 

شکل 5: دیاگرام فضایی و دگرگونی در طرح کاروان سراهای سلجوقی، ایجاد رواق جلوی حجره  ها

)همان(

کاروان سرا:  طرح  در  اساسی  تحول   -4-۳-۳
طراحی و اجرای اصطبل  ها در پشت حجره  ها

صورت  به  راه  ها  نظم  و  ایمنی  سلجوقیان  دوران  در 
چشم گیری افزایش یافت. در پی آن رفت و آمد مسافران، 

بازرگانان و کاروانیان بین شهرها نیز افزایش چشم گیری 
وسیع  قلمرو  سرتاسر  زیاد،  تعداد  به  کاروانیان  و  یافته 
سلجوقیان را در هزاران کیلومتر راه با امنیت می  پیمودند 

)احسانی، 1381 ، 38(.

شکل 6: دیاگرام فضایی و نمایش دگرگونی های اساسی کاروان سراهای دوره سلجوقی از ترکیب دو الگوی کاروان سرا و پست خانه

)کاویان و غالمی، 1395(

۳-۳-5- تکامل اندام  ها و تحول در سازمان دهی 
فضاها

نوایی  امیرعلی شیر  تاریخی،  به روایات و گزارش  های  بنا 
است  کرده  مرمت  و  بنیاد  را  ساختمان   400 تا   370

)کریمیان، 1378، 538(. ساختن کاروان سراهای متعدد در 
گنبد  یا  )جرجان  گرگان  به  را  مشهد  که  جاده  ای  طول 
به  را  او  عالقه  مندی  می  ساخت،  متصل  کنونی(  قابوس 
می  دهد  نشان  راه  این  طول  در  بازرگانی  حیات  تجدید 
)ویلبر، گلمبک و هلد، 1374 ،  104(. دوره صفویه را دوران 
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مهمی در ایجاد کاروان سراهای ایران می  داند.
حیاط  بسط  صفوی:  کاروان سراهای  بارز  تحوالت 
کاروان سراها؛ ارتباط اصطبل  ها و حیاط از طریق گوشه  های 
تزیین  پخ حیاط  ها که اشکال گوناگونی دارد؛ پرداخت و 
بیش تر فضاهای شاه  نشین که عموماً در منتهی الیه انتهای 
ایوان  ها قرار دارد؛ ایجاد فضاهای عمده در اصطبل  ها که در 
نمونه  های پیشرفته  تر وضوح فضایی بیش تری را به وجود 
از  آمدن  پیش  و  آن  فراِز  فضای شاه نشیِن  می  آورد. رشد 
بدنه ورودی کاروان سرا در ترکیب با مدخل؛ ایجاد فضاهای 

کناره  های  در  یا  که  کاروان سراها  از  برخی  در  خصوصی 
کاروان سرا و یا در میانه بافت ورودی یا ضلِع مقابل ورودی 
حیاط  یا  هشتی  به  راهرو  وسیله  به  و  می  شدند  ساخته 
راه می  یافتند، ایجاد فضای شفاف در اصطبل  های گوشه؛ 
حذف برج  ها در بسیاری از کاروان سراها و در نهایت آرایش 
فضایی شبیه به هم در کاروان سراهایی که در نزدیکی هم 
یا در یک مسیر و به فاصله کم از یک دیگر قرار دارند که 
محلی  متنوع  از سبک  های  گستره  ای  امتداد  نشان  دهنده 

است )کیانی و کالیس، 1373، 3(.

شکل 7: دیاگرام فضایی و نمایش تحوالت در سازمان دهی اصطبل نسبت به حیاط

)کاویان و غالمی، 1395(

)آخرین  فضاها  افزایش  و  گشایش   -6-۳-۳
تحوالت(

دوره صفویه، از جمله دوره  اي است که هر یک از فضاهاي 
پس  و  است  یافته  دست  متناسبی  تکامل  به  کاروان سرا 
این گونه ی معماري رخ می  دهد،  در  تحوالتی که  آن،  از 
بیرون  یا  داخل  در  موجود  فضاهای  مجموعه  یا  تک  به 
کاروان سرا مربوط است و در انتظام فضایی کلیت ساختمان 
اثرگذاری عمده  اي ندارد. کاروان سراهایی که در اواخر دوره 
صفوي ساخته شدند، فضاهای خرد و با جزئیات زیاد دیده 
می  شود و اولین تحوالت در گشودگی فضایی که بعدها در 

دوره قاجار مشاهده می   شود، در این زمان پدید آمده است 
)کاویان و غالمی، 1395(.

بر  کاروان سرا  نمونه  کیفی  محتوای  تحلیل   .4
اساس شاخص  های همبستگی ایده و محصول

شد،  داده  توضیح  مقاله  روش  شناسی  در  که  همان گونه 
گزاره  های  کیفی،  محتوای  تحلیل  مراحل  با  متناسب 
کاربردی روند شکل گیری کاروان سرا در زمینه شاخص  های 
همبستگی ایده و محصول از منظر نظریه ساخت تکاملی 

متناسب با کدهای معرفی شده استخراج شده اند.

جدول 5: گزاره  های تحلیلی استخراجی به همراه کدهای مربوطه

کدهای مربوطهگزاره  های استخراجی

ساخت کاروان سرا به صورت حیاتی که در اطرافش دهلیزی بزرگ برای احشام ساخته می  شد به دلیل 
تأکید بر عملکرد کاروان سراها )نگهداری از احشام و چهارپایان(.

S9-2

در نظر گرفتن کاروان سراها به صورت منازل اتراق گاهی شامل حصار مقاوم و اتاق های بسیار زیاد در اطراف 
حیاطی وسیع با هدف اسکان مسافران

S9-2

S9-1پیدایش ایوان در طراحی  ها و ساخت کاروان سراها

S9-2در نظر گرفتن فضاهای اصطبل جداگانه و مشخص در فضای پشت اتاق ها

S9-2طراحی اصطبل به صورت پیوسته دورتادور کاروان سرا
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کدهای مربوطهگزاره  های استخراجی

S9-2رشد و بزرگ شدن فضای حجره  ها و طاقچه  ها

S9-2ایجاد فضاهای خصوصی در برخی از کاروان سراها یا در گوشه یا در میانه اضالع ورودی کاروان سرا

S9-2ارتباط نظام یافته حیاط مرکزی با اصطبل  ها با از میان بردن حجره  ها در هر جبهه

S9-1تبدیل رواق به ایوانچه و ساخت سکو در اصطبل کاروان سراها جهت اقامت مسافران

S4-2شکل  گیری کاروان سراها به صورت تاالرهای مستطیلی در اطراف حیات مرکزی به عنوان تأکیدی بر وحدت

S4-1ساخت رواق جلوی حجره  های کاروان سرا به منظور افزایش عمق ایوان  های کاروان سرا

S5-2رعایت سلسله  مراتب حیاط مرکزی در شکل  گیری کاروان سراها

S5-2در نظر گرفتن سلسله مراتب حیاط مرکزی در شکل  گیری کاروان سراها

S5-1سادگی فضاهای در نظر گرفته شده در فضاهای کاروان سراها

S5-5بهره  گیری از تزئینات معنوی در طراحی تزئینات کاروان سراها

S5-5ایجاد شفافیت فضاهایی در کاروان سراها

S5-1بهره  گیری از نظم در طراحی فضاهای کاروان سرا

بزرگ تر در نظر گرفتن اتاق  های چهارگوشه حیاط در کاروان سراها چرا که گشودگی در کناره ها امکانات 
خوبی را برای ایجاد فضایی گشوده یا طراحی مجموعه خاص در اختیار معماران قرار می  دهد.

S7-1

S7-1ساخت فضاهای باز که از گوشه  های پخ شده به حیاط مرکزی راه پیدا می کند.

S7-1/ S6-10تأکید بر تقارن و تعادل و بهره  گیری از تناسبات طراحی  های مربوط به کاروان سرا

S7-2پیدایش ایوان در کاروان سراها به عنوان یکی از ابتکارات مهم )کاروان سراهای چهار ایوانی(

S7-2ترکیب دو الگوی کاروان سرای دارای اصطبل و منازل کاروانی اولیه

S7-2تالش در راستای طراحی منسجم کاروان سرا

S7-2تبدیل رواق به ایوانچه و ساخت سکو در اصطبل کاروان سراها جهت اقامت مسافران

S6-6افزایش هماهنگی نمای حیاط از طریق به کارگیری رواق  های جلوی حجره  های کاروان سرا

S6-1/ S2-4/ S3-2گسترش حیاط کاروان سراها

S6-9بهره  گیری از اشکال متنوع گوشه  های پخ حیاط  ها

S6-4پرداخت و تزئین بیش تر فضاهای شاه  نشین در انتهای ایوان  ها

S8-1بهره  گیری از اشکال نمادین از قبیل مستطیل در طراحی فضاهای کاروان سراها

S8-2بهره  گیری از طرح رواق  ها به عنوان نماد وحدت

S8-1بهره  گیری از اشکال هشت   ضلعی در طراحی کاروان سراها

S2-4استفاده از رواق  های جلوی حجره  ها با هدف ایجاد سایه  بان در مقابل نور آفتاب

S2-3بهره  گیری از ایوان در طراحی و ساخت کاروان سراها به دلیل بهره  گیری از نور و تهویه مناسب

طراحی هشتی و داالن سرپوشیده طوالنی در بخش  های مختلف کاروان سراها متناسب با شرایط معماری 
بومی منطقه

S1-1

S1-1رشد فضاهای هشتی و شاه  نشین فراز آن و پیش آمدن از ورودی کاروان سرا در ترکیب با مدخل بافت

S1-1بهره  گیری از مصالح بومی از جمله خشت و گل و غیره

S3-1در نظر گرفتن حیاط مرکزی با فضای سبز سازگار با شرایط محیطی

S3-1در نظر گرفتن حیاط خصوصی در پشت محور ایوان  های اصلی
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تعداد  استخراجی،  گزاره  های  فوق،  جدول  به  توجه  با 
را  معرفی شده  زیرشاخص  های  و  شاخص  ها  از  زیادی 
به  نیز می  توان  را  از شاخص  ها  برخی  و  پوشش می  دهند 
چند کِد اختصاص داده شده از قبیل گزاره گسترش حیاط 
از  بهره  گیری  و  تعادل  و  تقارن  بر  تأکید  و  کاروان سراها 
داد.  نسبت  کاروان سرا  به  مربوط  طراحی  های  تناسبات 
در ادامه و با توجه به گزاره  های کدگذاری شده، گزاره  ها 

محاسبه  و  شده  دسته  بندی  اصلی  شاخص  های  قالب  در 
و  تأکید  میزان  از  آگاهی  منظور کسب  به  آن ها،  فراوانی 
اهمیت هر یک از شاخص  های اصلی پرداخته می  شود. الزم 
در جدول  فراوانی ها  محاسبه  منظور  به  که  است  ذکر  به 
4، تعداد گزاره های مربوط به هر یک از شاخص ها که در 
تعداد  کل  به  است  شده  آورده  کاروان سرا  نمونه  معرفی 

گزاره ها در نظر گرفته شده است.

جدول 6: فراوانی گزاره  های مربوط به شاخص  های اصلی همبستگی ایده و محصول در روند ساخت تکاملی

فراوانیگزاره  های استخراجیشاخص  های اصلی
ساخت کاروان سرا به صورت حیاتی که در اطرافش محیط دهلیزی عریض برای احشام ساخته عملکردگرایی

می  شد به دلیل تأکید بر عملکرد کاروان سراها )نگهداری از چهارپایان(.

0.22

در نظر گرفتن کاروان سراها به صورت منازل اتراق گاهی شامل حصاری مقاوم و اتاق های فراوان در 
پیرامون حیاطی وسیع با هدف اسکان مسافران

پیدایش ایوان در طراحی  ها و ساخت کاروان سراها
در نظر گرفتن فضاهای اصطبل جداگانه و مشخص در فضای پشت اتاق ها

طراحی اصطبل به صورت پیوسته دورتادور کاروان سرا
رشد و بزرگ شدن فضای حجره  ها و طاقچه  ها

ایجاد فضاهای خصوصی در برخی از کاروان سراها یا در گوشه یا در بافت میانه ورودی کاروان سرا
ارتباط نظام   یافته حیاط ها با اصطبل  ها با از میان برداشتن حجره  ها در هر جبهه

تبدیل رواق به ایوانچه و ساخت سکو در اصطبل کاروان سراها جهت اقامت مسافران

سیر از ظاهر به 
باطن

شکل  گیری کاروان سراها به صورت تاالرهای مستطیلی در اطراف حیات مرکزی به عنوان تأکیدی 
0.05بر وحدت

ساخت رواق جلوی حجره  های کاروان سرا به منظور افزایش عمق ایوان  های کاروان سرا
رعایت سلسله  مراتب حیاط مرکزی در شکل  گیری کاروان سراهامعناگرایی

0.15

در نظر گرفتن سلسله مراتب حیاط مرکزی در شکل  گیری کاروان سراها
سادگی فضاهای در نظر گرفته شده در فضاهای کاروان سراها
بهره  گیری از تزئینات معنوی در طراحی تزئینات کاروان سراها

ایجاد شفافیت فضاهایی در کاروان سراها
بهره  گیری از نظم در طراحی فضاهای کاروان سرا

بزرگ تر در نظر گرفتن اتاق  های چهارگوشه حیاط در کاروان سراها چرا که گشودگی در کناره ها دانش  محوری
امکانات مناسبی را برای طراحی فضایی گشوده یا طراحی مجموعه خاص در اختیار معماران قرار 

می  دهد.

0.17

ساخت فضاهای گشاده  ای که از گوشه  های پخ شده به حیاط مرکزی راه می  یابند.
تأکید بر تقارن و تعادل و بهره  گیری از تناسبات طراحی  های مربوط به کاروان سرا

پیدایش ایوان در کاروان سراها به عنوان یکی از ابتکارات مهم )کاروان سراهای چهار ایوانی(
ترکیب دو الگوی کاروان سرای دارای اصطبل و منازل کاروانی اولیه

تالش در راستای طراحی منسجم کاروان سرا
تبدیل رواق به ایوانچه و ساخت سکو در اصطبل کاروان سراها جهت اقامت مسافران
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فراوانیگزاره  های استخراجیشاخص  های اصلی
افزایش هماهنگی نمای حیاط از طریق به کارگیری رواق  های جلوی حجره  های کاروان سرازیبایی  شناسی

0.12

تأکید بر تقارن و تعادل و بهره  گیری از تناسبات طراحی  های مربوط به کاروان سرا
گسترش حیاط کاروان سراها

بهره  گیری از اشکال متنوع گوشه  های پخ حیاط  ها
پرداخت و تزئین بیش تر فضاهای شاه  نشین در انتهای ایوان  ها

بهره  گیری از اشکال نمادین از قبیل مستطیل در طراحی فضاهای کاروان سراهانمادگرایی

0.07 بهره  گیری از طرح رواق  ها به عنوان نماد وحدت
بهره  گیری از اشکال هشت  ضلعی در طراحی کاروان سراها

استفاده از رواق  های جلوی حجره  ها با هدف ایجاد سایه  بان در مقابل نور آفتاباقلیم  گرایی

0.07 بهره  گیری از ایوان در طراحی و ساخت کاروان سراها به دلیل بهره  گیری از نور و تهویه مناسب
گسترش حیاط کاروان سراها

طراحی هشتی و داالن سرپوشیده طوالنی در بخش  های مختلف کاروان سراها متناسب با شرایط زمینه  گرایی
معماری بومی منطقه

0.07 رشد فضاهای هشتی و شاه  نشین فراز آن و پیش آمدن از بدنه ورودی کاروان سرا در ترکیب با 
مدخل

بهره  گیری از مصالح بومی از جمله خشت و گل و غیره

در نظر گرفتن حیاط مرکزی با فضای سبز سازگار با شرایط محیطیطبیعت  گرایی

0.07 در نظر گرفتن حیاط خصوصی در پشت محور ایوان  های اصلی
گسترش حیاط کاروان سراها

در نظر گرفتن حیاط مرکزی با فضای سبز سازگار با شرایط محیطیجمع  گرایی

0.15

در نظر گرفتن حیاط خصوصی در پشت محور ایوان  های اصلی
گسترش حیاط کاروان سراها

بهره  گیری از ایوان در طراحی و ساخت کاروان سراها به دلیل بهره  گیری از نور و تهویه مناسب
گسترش حیاط کاروان سراها

تبدیل رواق به ایوانچه و ساخت سکو در اصطبل کاروان سراها جهت اقامت مسافران

نمونه  در  که  است  موضوع  این  نشان  دهنده  فوق  جدول 
دانش  محوری،  عملکردگرایی،  شاخص  های  کاروان سراها، 
معناگرایی، زیبایی  شناسی و جمع  گرایی دارای بیش ترین 
در  که  کرد  ادعا  می  توان  اساس  این  بر  و  است  فراوانی 
همبستگی ایده و محصول، این شاخص  ها بیش ترین نقش 
را ایفا کرده  اند. شاخص  های دیگر از قبیل طبیعت  گرایی، 
به  ظاهر  از  سیر  و  نمادگرایی  اقلیم  گرایی،  زمینه  گرایی، 
باطن اگر چه تا حد زیادی در این نمونه  ها تحقق یافته  اند 
اما، به اندازه شاخص  های دسته اول در زمینه همبستگی 

میان ایده و محصول مؤثر نبوده  اند.

5. جمع  بندی
ایده-  همبستگی  شاخص  های  سنجش  مقاله،  این  هدف 
معماری  در  تکامل  و  ساخت  نظریه  اساس  بر  محصول 
سنتی ایران با تأکید بر نمونه کاروان سرا است. بر همین 
و  ایده  به  مربوط  متغیرهای  و  شاخص  ها  ابتدا  اساس 
محصول و برقراری ارتباط میان آن ها استخراج شد. سپس 
شاخص  های استخراج شده به شاخص  های قابل بررسی در 
شاخص  ها  از  یک  هر  زیرشاخص  های  و  تبدیل  معماری 
تبیین  از  پس  شد.  تبیین  نظری  مطالعات  از  استفاده  با 
شاخص  ها و زیرشاخص  های نهایی مقاله با استفاده از روش 
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تحلیل محتوای کیفی، در سیر تکامل نمونه  های موردی 
شاخص  ها و زیرشاخص  ها کدگذاری شدند. پس از معرفی 
تفصیلی کاروان سراهای تاریخی ایران و سیر تکامل آن ها 
به عنوان نمونه مورد مطالعه، شاخص  های کدگذاری شده 

در این نمونه تحلیل شد. 
در نمونه کاروان سراهای ایران، شاخص  های عملکردگرایی، 
دانش  محوری، معناگرایی، زیبایی  شناسی و جمع  گرایی در 
همبستگی ایده و محصول بیش ترین نقش را ایفا کرده  اند 
زمینه  گرایی،  قبیل طبیعت  گرایی،  از  دیگر  و شاخص  های 
چه  اگر  باطن  به  ظاهر  از  سیر  و  نمادگرایی  اقلیم  گرایی، 
تا حد زیادی در این نمونه  ها تحقق یافته  اند اما به اندازه 
شاخص  های دسته اول در زمینه همبستگی میان ایده و 

محصول موفق نبوده  اند.
آمده  به دست  نتایج  و  انجام شده  بررسی های  به  توجه  با 
از روش تحلیل محتوای کیفی و فراوانی گزاره  ها می  توان 
ایده در شاخص  های  زیادی شاخص  های  تا حد  گفت که 

محصول محقق شده است به طوری که، شاخص طبیعت 
اقلیم  گرایی،  و  طبیعت  گرایی  قالب  در  مصنوع  و  مادی 
شاخص فرهنگ در قالب زمینه  گرایی، شاخص برنامه  ریزی 
نیازهای  و  روان شناسی  شاخص  دانش  محوری،  قالب  در 
معنوی در قالب معناگرایی، شاخص فلسفه و جهان  بینی 
قالب  در  نشانه  شناسی  شاخص  معناگرایی،  قالب  در 
قالب  در  اقتصادی  امور  و  عملکرد  شاخص  نمادگرایی، 
و  اجتماعی  نیازهای  شاخص  عملکردگرایی،  شاخص 
مشارکت در قالب شاخص جمع  گرایی و در نهایت شاخص 
قالب شاخص دانش محوری  امور فنی و شیوه ساخت در 

تحقق یافته است. 
با بررسی های انجام شده مشخص شد که معماران گذشته 
با موضوع  بابت مواجهه  ی ذهنی و ناخودآگاه  از  ایران  در 
طراحی و ساخت، بدون واسطه ایده و محصول  شان پیوسته 
و  حرفه  آموزش،  در  امروز  که  تفکیک  هایی  و  است  بوده 
پژوهش پس از مدرنیته شاهد آن هستیم، دیده نمی  شود.

پی نوشت
1. Type
2. Ideation
3. Design Process
4. Meta-Program
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