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های بومی شهر شیراز، از عهد خانهفضایی  یبندکرهیپخوانش نحوی تداوم و تغییر در 
 *«Ucl Depth Map» افزارهای کمی نرمبا استفاده از داده زندیه تاکنون

 1ییمحمد بازا
 *2یچانیس یقاسم میمر

 3یشجاع رضایعل
 4یمداح یمهد

 چکیده
بندی پیکره پردازان حوزه معماری بر این باورند که فرهنگ، یکی از عوامل مؤثر در طراحی خانه است.اغلب نظریه

معماری بومی،  خانه در شکل رونیااز تواند فرهنگ ساکنان را حمایت یا مختل نماید. فضایی خانه در یک منطقه می

شود. بیان درک محتوای زندگی است. ضرورت این پژوهش براساس ابعاد زندگی خانوادگی و اجتماعی تبیین می

اری این تحقیق بیشتر در محله سنگ سیاه واقع شدهاند، جامعه آم های دوران زندیه و قاجار و پهلوِی شیراز کهخانه

های بومی بافت قدیم دهند. تحقیق از نوع ترکیبی است. هدف این پژوهش خوانش سازمان فضایی خانهرا تشکیل می

صورت  (SPSS)یلی گرافیکی ی تحلزهایآنال ( وSpace Syntaxافزار نحو فضا )نرماز گیری شیراز است که با بهره

 Uclافزارهای نمایانی خروجی نرمهای منطقی که از اطالعات کمی حاصل از گرافگرفته است. براساس استدالل

Depth Map های بومی بررسی شد. با تحلیل اطالعات به دست آمده، الگوی خانه قـاط قوت و ضعفدست آمد، ن به

دخیل هستند، استخراج شد. با توجه به نتایج  رهنگی که عناصر کهن در آنف-مناسب از لحاظ مفاهیم اجتماعی

های آینده شهرهای توان برای خانهپژوهش، با ترکیب الگوی برگرفته از این تحقیق با الگوهای سکونت مدرن، می

 تاریخی ایران الگوی جدیدی ارائه کرد.

 اهداف پژوهش:

 های بومی بافت قدیم شیراز. خوانش سازمان فضایی خانه1

 .رازیشهر ش هیارو قاج هیدوره زند یهاخانه یکهن الگوها لیمسکن معاصر بر اساس تحل یمناسب برا ییالگو نییتب. 2

 االت پژوهش:ؤس

یراز اثر های )زندیه و قاجاریه و پهلوی( شگیری سازمان فضایی خانه.فرهنگ)سکونت و اجتماعی( چگونه بر شکل1

 گذاشته است؟

 جتماعی چیست؟ا -ای فرهنگیمعاصر در عصر حاضر، برای استمرار ارزشهریزان . نقش طراحان و برنامه2

 افزارهای طراحی در این حیطه تا چه حد دخیل هستند؟های بومی چیست؟ نرم. محیط3

 بندی فضاییهای بومی شیراز، پیکرهخوانش فضا، سازماندهی فضایی، خانه واژگان کلیدی:

 مقدمه

                                                           
های بومی خانه ییفضا بندی و سازمانپیکرهدر  ریی( تداوم و تغspace syntax) یخوانش نحو»* این مقاله برگرفته از رساله دکتری با بازایی با عنوان 

که به است « (رازیشهر ش مقدی بافت –تا معاصر  هی: دوره زندی)نمونه مورد یبومی زندگی ارائه الگو و راهبردهای طراحی مبتنی بر شیوهمنظور به
د راهنمایی دکتر علیرضا شجاعی و خانم دکتر مریم قاسمی سیچانی و مشاوره دکتر سید مهدی مداحی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزا

 اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( در حال انجام است.
 mohamadbazaee@yahoo.com .رانی،خوراسگان، اصفهان، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یمعمار یدکترا یدانشجو .1
نویسنده مسئول: خانم دکتر مریم  واحد اصفهان )خوراسگان( ،یدانشگاه آزاد اسالم یعلم أتیو عضو ه اریاستاد ،یمعمار یدکتر)نویسنده مسئول(  .*2

 mghasemi@khuisf.ac.ir قاسمی سیچانی
 sh.a.shojae@mshdiau.ac.ir .واحد مشهد ،یدانشگاه آزاد اسالم یعلم أتیو عضو ه اریاستاد ،یو شهرساز یمعمار یدکتر .3
 m.madahi@profs.khi.ac.ir .خاوران، مشهد یموسسه آموزش عال یو شهرساز یدانشکده معمار یعلم أتیو عضو ه اریاستاد ،یمعمار یدکتر 4
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های تمدنی است، به گر داشتهفردی و اجتماعی بشر، به همان میزان که نمایان فرهنگ به عنوان دستاوردی از زندگی

های فرهنگی است ترین شاخهسازی داشته باشد. معماری یکی از مهمتواند نقش پویایی در فرهنگهمان میزان نیز می

کننده مبانی مفید قویتدهی به الگوهای سازنده و تتواند نقش مهمی در شکلکه مطالعه و واکاوی تحوالت آن، می

های های فرهنگی از طریق تداوم اسلوبتواند بستری مناسب برای بازتولید انگارهفرهنگی داشته باشد. معماری می

: 1397کهن باشد و مطالعه آثار معماری دوره اسالمی در ایران، حکایت از این تداومِ نسبی دارد)احمدی زاویه و گلستان،

های طراحی محیط و معماری در بین شیوه ،های روزافزون به مطالعه فرهنگیگرایش امروزه در معماری،(. 96

وساز و حرکت از معماری بومی به سمت معماری تغییر فرایند ساختحاکی از  پردازان عرصه هنر و معماری نظریه

ها، تنها در برداشت مردم، باورها، ارزشنه ،پردازان معتقدند مفهوم فرهنگاز نظریه یاریبسحال، است. با ایندانشگاهی 

گذار ریها نیز تأثها و محلهزیست مصنوع ازجمله خانهو محیط ایاش یهنجارها، آداب رسوم و رفتار، بلکه در طراح

 ,Altman & Chemers؛ Triandis, 1994: 12-22 Malkawi & Al-Qudah, 2003: 25-48 ;)است

ها در تقویت مبانی ای از ساختار فضایی خانهک جامعه اسالمی، بخش عمدهبرای نمونه در ی(. 335-394 :1980

( و ساختار فضایی معماری اسالمی، هم نمایانگر 71: 1396های منطبق بر آن است)ظفرنوایی، اسالمی و ارزش

( و شکل ییدرون آن )سازمان فضا یطراح، خانه ییبندی فضاپیکره بنابراین .های اسالمی و هم مقوم آن استارزش

 ,Ozaki, 2002: 107-110; Rapaport)دیمختل نما ای تیتواند فرهنگ ساکنان را حمامنطقه می کی درها خانه

پذیری ترین وجوه محل سکونت، امکان کسب هویت در خالل زندگی به واسطه فرهنگیکی از مهم .(49-50 :1969

های گیرد، توجه به ویژگیمحل سکونت شخصی شکل میاز کالبد سکونتی است، از آنجا که بخشی از هویت فردی در 

(. این نقش، ضرورت بررسی الگوهای 115: 1396محل سکونت دارای اهمیت بسیاری است)توکلی کازرونی و کشمیری،

بندی دهی فضا و پیکرهسازمان یبایستی الگو روازایندهد. ها را افزایش میمعماری بومی، محاسن و معایب احتمالی آن

. با این ردیقرار گ یمتعاقب آن، مورد بررس یساخته شده و ابعاد فرهنگ یفضاها یطراح نیمنظور فهم ارتباط ببه ،آن

و فرهنگ اجتماعی )روابط اجتماعی،  بررسی تأثیر فرهنگ سکونت )شیوه زندگی و آداب رفتاری ناشی از آن(تفاسیر، 

ای قابل تأمل است. های بومی مسئلهم و سازمان فضایی خانهگیری فرروابط خویشاوندی، ساختار خانواده و...( بر شکل

اجتماعی در معماری، موضوعی است که بسیاری از  -دهد توجه به تأثیر مباحث فرهنگیمطالعات انجام شده نشان می

 ;Robbins, 1984: 175 Rapaport, 1999: 52-64 ;19 :2004 ,اند)اندیشمندان این حوزه بدان پرداخته

Oliver, 2006: 231-503; Hohmann, 2005:  11; Said, 2001: 41; Baydar). 

 یبندکرهیپپژوهش مستقلی در خصوص مسئله تداوم و تغییر در  تاکنون دهدبررسی پیشینه پژوهش نشان می

حال اینهای بومی شهر شیراز، از عهد زندیه تا دوره معاصر با استفاده از روش نحو فضا انجام نشده است. با فضایی خانه

های اجتماعی و هایی در حوزه هنر اسالمی انجام شده است که باتکیه بر روش نحو فضا به بررسی رابطه ارزشپژوهش

تحلیل روابط »توان به پژوهشی با عنوانِ ها در معماری اسالمی پرداخته است که از آن میان میانسانی و انعکاس آن

، اشاره داشت که «ای دوره قاجار قزونی بر اساس رویکرد نحو فضاهمدرسه -انسانی در فضاهای مسجد -اجتماعی

ها و روابط اجتماعی تأثیر زیادی در طراحی معماری اند که ارزشنویسندگان طی این بررسی به این نتیجه رسیده

خوانش نحوی تداوم و تغییر در »پژوهش حاضر با عنوان: (. 475: 1395اسالمی داشته است)سهیلی و عارفیان، 

 Ucl Depth)افزار های کمی نرمبا استفاده از داده های بومی شهر شیراز، از عهد زندیه تاکنونفضایی خانه یبندکرهیپ

Map) افزار نحو نرمگیری از بهره و بافتِ قدیم شهر شیراز یهای بومخانه ییتا با خوانش سازمان فضا، کوشیده است

و تداوم مورد  رییتغ نیرا در ا یزندگ وهیش ریو تأث ندک دایپ یو کم یفیک لیرا با تحل فضا، نقـاط قوت و ضعف آن

 قیو با تلف ندالگوها را استخراج کدر کهن لیدخ فرهنگی – یاجتماع میمفاه حاظمناسب از ل یتا الگو دقرار ده یبررس

 رانیا یخیتار یشهرها ندهیهای آخانه یبرا یدرآمد شیسکونت مدرن، پ یدر الگــــوها یهای امروزآن با خواست
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های توصیفی، آورد. در راستای رسیدن به این نتایج از روش تحقیق از روشی ترکیبی استفاده شده است. روشبه دست 

تحلیلی و در نهایت استدالل منطقی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در شرح مراحل و فرآیند انجام پژوهش 

سازی و قیاس تطبیقی استفاده ی، مشاهده، برداشت میدانی، مصاحبه و پرسشنامه، شبیهااز ابزارهای مطالعات کتابخانه

 شده است.

از روش  شد.های بومی در مکان و زمان مورد اشاره در پژوهش( آغاز ها )خانهنمونهآوری مراحل کار با جمع

های کمی با هدف روشن کردن جزییات و ها برخالف روشآوری نمونه، چراکه جمعشداستفاده « گیری نظرینمونه»

برای رسیدن به اشباع نظری در تحقیقات کیفی مبنایی نیاز به  .محوری تحقیق است تنوع رابطه بین مفاهیم و مقوال

مانده  یجابه یهاخانه یتمامدر این راستا سی معماری استفاده شد. شنابنابراین از روش گونهشت، بندی وجود دامقوله

قرار گرفت و ماحصل  هیاول یمورد مشاهده و بررس یبه اشباع نظر دنیگیری و رسنمونه یمورد مطالعه برا یهااز دوره

گیری از تاریخی با بهرههای ها از دورهپس از انتخاب نمونهبود.  یشناسگونه کیها بر اساس تکنبندی آنآن دسته

افزار تخصصی نحو فضا مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. ی نرمها به وسیلهشناسی و روش اشباع نظری، نمونهگونه

 هاها و پرسشنامههای نحو فضا و نتایج مستخرج از مصاحبههای به دست آمده از جداول و نموداراز قیاس تطبیقی یافته

ها و در نهایت به بیان نتایج شود به بحث در مورد یافتههای ارزش مکانی ارائه میول تطبیقی و پروفیلکه در قالب جدا

 رازیشهای کمی، محدوده مکانی به عنوان نمونه موردی از بافت قدیم شهر . برای دستیابی به دادهپرداخته شده است

هکتار بخشی از محـدوده  378شهر شـیراز بـا وسـعت تقریبی قدیمی منطقه تاریخی و فرهنگی شده است.  استفاده

. این منطقه استشــهرداری شــیراز را تشــکیل داده  هشتکه امروزه منطقـه  شودمیمرکـزی شـهر شیراز را شامل 

تجـاری،  های مرکـزی، در حـال حاضـر نیز بسیاری از فعالیتاست هسته اولیه پیدایش شهر شیراز بوده کهنیاعالوه بر 

 هایهای بالفعل و بالقوه قابل توجهی جهت رونق فعالیتمـذهبی، خدماتی و اداری را در خود جای داده و ظرفیت

 .سیاحتی، زیارتی، تجارتی، فرهنگی و مسکونی دارد
 

 

 

 

 

های منطقه هشت شهر شیراز است. این محله در جنوب غربی بافت تاریخی شهر قرار محله سنگ سیاه یکی از محله

های بومی شیراز با . برای درک بهتر موضوع و همچنین خوانش نحوی خانههکتار مساحت دارد 54گرفته و حدود 

ق یافته با سیستم رفتارها که بر اساس مطالعات بایست کالبد معماری انطبامی Ucl Depthmapافزار استفاده از نرم

 نقشه مناطق شهری شهر شیراز –1تصویر شماره

 شیراز 8محالت بافت تاریخی منطقه  –1جدول شماره منبع: میراث فرهنگی استان فارس

 منبع: میراث فرهنگی استان فارس
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 DXFفرمت  و درجای مانده از ادوار مختلف با توجه به جامعه آماری تعیین شده تهیه، های بهمیدانی و همچنین خانه

 گردد.ذخیره گردید که در ذیل به تفکیک ارائه می

 

 چارچوب مفهومی

ین روش مشتمل بر اهای مربوط به معماری و تحوالت آن روش نحو فضا است. های تحلیلِ دادهیکی از روش

جولیان هانسون -توسط بیل هیلیر 1970بندی فضاست که در اواخر دهه وتحلیل پیکرههایی برای تجزیهها و روشنظریه

و یافتن عوامل مؤثر و ها مطالعه و همکارانشان در مدرسه معماری و طراحی بارتلت در دانشگاه کالج لندن پس از سال

 Haq and Zimring, 2003; Onder and ;های فضای سکونت بومی مطرح شد)الگوهای نهان در ورای فرم

Gigi 2003, 2010; Hillier and Hanson, 1984; Wineman et al., 2006; Dawson, 2002 ؛

Montello, 2007; Hillier, 1999; Hillierاجتماعی و فرهنگی مؤثر در چیدمانِ های (. در این روش، بنیان

نگرش نحو فضا در راستای . تواند باشدکننده رسوم و باورهای مختلفی، میاجزای بنا، مورد توجه است؛ چیدمانی که بیان

ها عبارتند از: پردازد. این فاکتورها یا شاخصرسیدن به تحلیل نهایی به بررسی فاکتورهای موجوِد در فضای بنا می

  Depth)و عمق) Choice) (، انتخاب) Control، کنترل)Integration) پیوندی)هم ، (Connectivityارتباط)

های فرهنگی و اجتماعی مؤثر در ایجاد توان به تصویر نسبی از ویژگیها با یکدیگر میکه به واسطه بررسی و نسبت آن

(. درخصوص تعریف Jiang et  al, 2000;Karqvist,1993;Lima,2000) بنا، پی برد و تحوالت آن را بررسی کرد

طور شود که یک نقطه بهعنوان تعداد نقاطی تعریف می: به(Connectivity)ارتباطهای باال باید گفت، شاخص

کند. برای مثال میزان ارتباط یک اتاق که دارای دو ورودی به فضای مجاور خود مستقیم با نقاط دیگر ارتباط پیدا می

، هم پیوندی یک نقطه، نشانگر پیوستگی یا جدایی یک نقطه از Integration) )پیوندیهممفهوِم  باشد.می است، دو

باشد. فضایی دارای هم پیوندی زیاد است که با فضاهای دیگر دارای تر درجه دو میسیستم کلی یا سیستم پایین

ای خطی دارد و بدین صورت که هم پیوندی بیشتر، رابطه «ارتباط»شاخص یکپارچگی بیشتری باشد، این شاخصه با 

ای از نقاطی دیگر که به ، پارامتری است که درجه اختیار نقطه(Control) کنترلمفهومِ  برابر است با ارتباط بیشتر.

د. باشمی «جریان در یک فضا»، یک مقیاس کلی از میزان (Choice) کند. انتخابها متصل شده است را مشخص میآن

دهنده، از آن های ارتباطترین مسیردر واقع یک فضا وقتی دارای میزان باالیی از انتخاب است که تعداد زیادی از کوتاه

هایی که برای گذر از یک نقطه به نقاط عنوان تعداد قدم، ایده اولیه عمق به (Depth) عمقمفهوم  .فضا عبور کنند

های زیادی بین آن نقطه و شود که قدمطه در صورتی عمیق خوانده میشود. یک نقدیگر باید طی شود، تعریف می

توان به بناهای معماری، یک دیِد (. با تکیه بر این روش میKarqvist,1993;Lima,2000دیگر نقاط موجود باشد)

ارتباط مفهومی گرِ ارزشی یا فرهنگی باشند. بازشناسی توانند روایتاجتماعی داشت و اجزای سازنده بنا، هر کدام می

 ای برای برساختن الگوهای نوین معماری است.بین اجزاء با تکیه بر روش نحو فضا، مقدمه

 

 های بافت قدیم شهر شیراز از دوره زندیه تا معاصرخانه

های این شهرها، آثاری از بافت و بناهای برخی از شهرهای ایران دارای پیشینه تاریخی هستند و هنوز در برخی از محل

ها و سنن مربوط ها، فرهنگای ارزشهای تاریخی مختلف وجود دارد. این آثار، در درون خود مجموعهربوط به دورهم

دهنده برخی از سنن ارزشمند باشد. شهر تواند آشکارکننده و اشاعهاند که واکاوی این آثار میبه گذشته را نهان کرده

عنوان یکی از شهرها و مراکز تمدنی مهم بود، در دوره اسالمی و در دوره های مختلف تاریخ ایران به شیراز که در دوره

های بعد اهمیت سیاسی و ق، شیراز به عنوان پایتخت این حکومت، تعیین شد و در دوره1128حکومت زندیه در سال 
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محله ی مانده است. های تاریخی برجافرهنگی خود را حفظ کرد. امروزه در این شهر، محالتی وجود دارد که از این دوره

اکثر در جنوب غربی بافت تاریخی شهر قرار گرفته و که  های منطقه هشت شهر شیراز استیکی از محله، سنگ سیاه

 های برجای مانده از دوره زندیه و قاجاریه و پهلوی شیراز در این محله قرار دارد.خانه

 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1398منبع: نگارنده، 

 
 ی دوره قاجاریههاخانه dxfنقشه  –3جدول شماره

 
 

 1398منبع: نگارنده، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی دوره زندیههاخانه dxfنقشه  –2جدول شماره

 ی دوره پهلوی اولهاخانه dxfنقشه  – 4جدول شماره 
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 1398منبع: نگارنده، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1398منبع: نگارنده، 
 

 

 

 

 

 
 ی دوره معاصرهاخانه dxfنقشه  – 6جدول شماره 

 ی دوره پهلوی دومهاخانه dxfنقشه  –5جدول شماره
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 ی دوره زندیههاخانهخوانش نحوی  –۷جدول شماره

 1398منبع: نگارنده، 

 1398منبع: نگارنده، 
 

 بومی شیرازهای خانه خوانش نحوی

و انطباق آن با نظام فعالیت و ســیســتم  DXFهای بومی شــیراز به فرمت های کالبدی خانهپس از تبدیل نقشــه

ها را ی این منظور خانهبرا رســد.، می Ucl Depthmapافزار ها توســط نرمرفتارها، نوبت به خوانش نحوی این خانه

رنگی  هاییصــورت گرافکه به و خروجی به دســت آمده راگردید در ادوار مختلف مورد مطالعه با یکدیگر مقایســه 

شد و بیانگر می صری آیتمبا ضای قابل دید، ارتباط ب ضاها، انتخاب ف هایی همچون عمق، قابل پیمایش، هم پیوندی ف

عنوان توسط رنگ از قرمز به نمایندگی )به شاخص و در هر یک از نمودارها،است  (نظم فضایی)بین فضاها و آنتروپی 

 دارد. تلورانسعنوان مثال، حداقل ارزش(، مقدار( به رنگ آبی )به حداکثر مثال،
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 1398منبع: نگارنده، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی دوره  قاجارهاخانهخوانش نحوی  – 8جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1398منبع: نگارنده، 
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 ی دوره پهلوی اولهاخانهخوانش نحوی  –9جدول شماره

 

 1398منبع: نگارنده، 
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 1398منبع: نگارنده، 
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 ی دوره پهلوی دومهاخانهخوانش نحوی  –10جدول شماره
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 ی دوره معاصرهاخانهخوانش نحوی  –11جدول شماره

 1398منبع: نگارنده، 

 و تحلیلتجزیه 

هایی که در یک افزاری به دست آمده، باید خانههای نرمحال برای تحلیل و بررسی اطالعات کمی که از گراف

های مورد بررسی با یکدیگر مقایسه نماییم تا شاهد شناسی مشترک از لحاظ الگوی کالبدی قرار دارند در دورهگونه

های مورد بر کالبد معماری خانه شویم. در این راستا خانه رگذاریتأثتغییر یا تداوم عامل یا عوامل در تعامالت اجتماعی 

. گرفت وتحلیل کمی قرارها را مورد تجزیهخوانش چیدمان شد و آن شناسی کالبدی، قابلبررسی را در پنج الگوی گونه

های آن از که داده SPSSافزار های گرافیکی نمودارهای حاصل از نرمبرای رسیدن به این مقصود باید به کمک تحلیل

 7-11ل باشد و در جداومی Ucl Depthmapافزار های نمایانی نرماطالعات کمی به دست آمده از خروجی گراف

 پرداخته شده است.آمده است به تحلیل و آنالیز این نمودارها 

 ی بومی شهر شیرازهاخانهشناسی کالبدی گونه –12جدول شماره 
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 ی دارای حیاط مرکزیهاخانهروند تغییرات حاصل از خوانش نحوی در  –1نمودار شماره 

 .1398منبع: نگارنده، 

 

 الگو کهن              

 هادوره

دارای حیاط 

 مرکزی

 توده در دو طرف

 حیاط

 در سهتوده 

 طرف حیاط

حیاط در اطراف  توده در یک طرف حیاط

 توده

 - زادهکاظمخانه  خانه محتشم خانه نوبندگانی ها خانه محمودی زندیه

 قاجاریه
خانه زینت 

 الملوک
 خانه مهندسی

 خانه منطقی نژاد

 خانه آیت الهی
 - خانه بصیری

 خانه نصر خانه افشاریان خانه انجوی پهلوی اول
 خانه فرجادیان

 خانه خردمند غربی
 خانه شاپوری

 خانه همتی - پهلوی دوم
 خانه یل

 خانه صفری نژاد

 خانه رحیمی

 خانه توللی
 خانه گلشن

 - معاصر
- 

- 
 خانه دهقان

 های شهرک پروازخانه
 خانه صفری مند

 

 

 

 1398منبع: نگارنده، 

 

 

 
 1398منبع: نگارنده، 

 

ی محصور، 1و همچنین تحلیل گرافیکی قابل مشاهده در نمودار شماره  7 -11های نمایانی جداول با توجه به گراف

ها از لحاظ دید بصری و ارتباط عنوان فصل مشترک دید خارجی، این گروه خانهحیاط به قرار گرفتنها از اطراف و خانه

شود حیاط نقش به سزایی در انتخاب فضای ارتباط دیده می در گرافکه  طورهماندارای محرمیت بیشتری هستند و 

گیرد. اطی در حیاط صورت میکند، به صورتی که بیشترین تعامالت ارتبارتباط بین فضاهای بسته متعدد را ایفا می

یت فضاها و محرمیت باالی آن شود با توجه به عمق نسبتاً باالیی که وجود دارد این محدودطور هم که دیده میهمان
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ارتباط بصری متوسط  طعمق قابل پیمایش متوس هم پیوندی متوسط طبی نظمی فضایی متوس انتخاب فضای ارتباطی

روند تغییرات حاصل از خوانش نحوی در خانه های دارای حیاط مرکزی

خانه محمودی خانه زینت الملوک خانه انجوی

 یی با توده در دو طرف حیاطهاخانهروند تغییرات حاصل از خوانش نحوی در  –2شماره نمودار 
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ارتباط بصری متوسط  طعمق قابل پیمایش متوس هم پیوندی متوسط طبی نظمی فضایی متوس انتخاب فضای ارتباطی

روند تغییرات حاصل از خوانش نحوی در خانه هایی با توده در دو طرف حیاط

خانه نوبندگانی ها خانه مهندسی خانه افشاریان خانه همتی
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باز در تعامل با حیاط نسبتاً باالی فضاهای نیمه ها بیانگر ارتباطباشد. هم پیوندی متوسط این خانهقابل درک می

های نمایانی، بیشترین تعامل در محل عنوان فضای بسته می باد که با توجه به گرافداخل خانه به عنوان فضای باز وبه

 تالقی دو جبهه جنوبی و شمالی حادث شده است.

 ، با توجه به تفکیک2و همچنین تحلیل گرافیکی قابل مشــاهده در نمودار شــماره  7 -11های نمایانی جداول با توجه به گراف

ها دارای حالت تابستان نشین و زمستان نشین هستند و حیاط فصل مشترک حرکت وسط حیاط، این گروه خانهها تاین خانه

باشــد، بنابراین قابلیت دید در این ها در تعامل با فضــای باز میباشــد و ســیرکوالســیون ارتباطی در این خانهها میدر این خانه

ی قرار دارد؛ لذا فضاها دارای محدودیت بیشتری هستند ولی از آنجائی که پذیری در سطح پائین ترها به علت این تفکیکخانه

ــــط مــی ــــبــی در مــحــدوده مــتــوس ــل درک مــیعــمــق نس ــاب ــــط ق ــــد، مــحــرمــیــت مــتــوس ــاش ــــد. ب ــاش  ب

باشــد که به علت مرکزیت حیاط در این می باز و فضــاهای بازها بیانگر تلفیق فضــاهای نیمههم پیوندی نســبتاً باالی این خانه

 گیرد.باز تابستان نشین صورت مییشترین تعامل در حیاط و در مجاورت فضاهای نیمهها بخانه

 

 1398منبع: نگارنده، 

شماره و همچنین تحلیل گرافیکی قابل  7 -11های نمایانی جداول با توجه به گراف ، با توجه به 3مشاهده در نمودار 

نشــین دارند و توده فصــل نشــین و زمســتانها دارای حالت تابســتانها توســط توده، این گروه خانهاین خانه تفکیک

شترک حرکت در این خانه سیون ارتباطی در این خانهها میم سیرکوال شد و  سته میبا ضای ب شد، ها در تعامل با ف با

نابراین قابلیت  ـــطح پائین تری قرار دارد،ها به علت این تفکیکدید در این خانهب ـــاها دارای  لذا پذیری در س فض

باشد. قابل درک می باشد محرمیت باالمحدودیت بیشتری هستند ولی از آنجائی که عمق نسبی در محدوده باالئی می

عنوان فضــای باز و از در تعامل با حیاط بهبها بیانگر ارتباط نســبتاً باالی فضــاهای نیمههم پیوندی متوســط این خانه

سته میداخل خانه به ضای ب شد که با توجه به گرافعنوان ف شترین تعامل در محل تالقی دو جبههبا  های نمایانی، بی

شد.شمالی و جنوبی می سط بیانگر ارتباط تنگاتنگ توده به از با صری متو شترک بین طرفی ارتباط ب صل م عنوان ف

باشد. باشد که با توجه به متمرکز بوده خانه بر حیاط، نقش ارتباط فضائی آن بهتر قابل درک میمی حیاط در طرفین

 یی با توده در سه طرف حیاطهاخانهروند تغییرات حاصل از خوانش نحوی در  –3نمودار شماره 
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ارتباط بصری متوسط  طعمق قابل پیمایش متوس هم پیوندی متوسط طبی نظمی فضایی متوس انتخاب فضای ارتباطی

روند تغییرات حاصل از خوانش نحوی در خانه هایی با توده در سه طرف حیاط

خانه محتشم خانه آیت الهی خانه نصر خانه یل
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شمال یا ستم، قرار گرفتن آن در  سی ست در حالتی  بهترین حالت قرارگیری حیاط در این  شایان ذکر ا ست.  جنوب ا

سمتکه حیاط  سمت، مرکغرب قرار می در  سب این ق ز تعامالت ارتباطی از خارج توده به گیرد به علت عدم نور منا

شتر می نیبنابرا دهد،داخل توده تغییر مکان می شده و باعث محرمیت بی شتر  ضاها بی های آیت گردد. در خانهعمق ف

 الهی و منطقی نژاد، این تعامالت به شکل مشخصی در این خوانش نمایان است.

 

 

شماره  7 -11های نمایانی جداول با توجه به گراف شاهده در نمودار   ، با تفکیک4و همچنین تحلیل گرافیکی قابل م

باشند و فضای می ها دارای حالت تابستان نشین صرفها به دو قسمت مجزا شده توده و فضا، این گروه خانهاین خانه

ضا عمل مینیمه سیون ارتباطی در این خانهباز در تعامل توده و ف سیرکوال ضای باز قرار کند، بنابراین  ها در تعامل با ف

پذیری در سطح پائین تری قرار دارد لذا فضاها دارای ها به علت این تفکیکگیرد، بنابراین قابلیت دید در این خانهمی

باشــد محرمیت پایین قابل درک د ولی از آنجائی که عمق نســبی در محدوده متوســط میمحدودیت کمتری هســتن

باشد و به علت قرار گرفتن باز و فضاهای باز میها بیانگر تلفیق فضاهای نیمهباشد.هم پیوندی نسبتاً باالی این خانهمی

ــمت جنوب این خانه ــول گرم کها، از حیاط بهحیاط در قس ــامل حوو و باغچه میعنوان تفرجگاه در فص ــد ه ش باش

ستفاده می ست. مقدار کمّی ارتباط ا شته خود برخوردار ا سبت به ادوار گذ گردد، بنابراین محرمیت از درجه کمتری ن

های گذشــته خود را داراســت و میزان هم پیوندی گونه بندی مقدار کمتری نســبت به دورههای معاصــر در اینخانه

ضای ارتباطی و بیشتر از مقادیر ادوار گذشته ست ولی مقادیر عمق قابل پیمایش و انتخاب ف صری تفاوت بی ا نظمی ب

گیری به آن خواهیم باشد که در نتیجهبندی قابل تأمل میچشمگیری با ادوار گذشته خود ندارند، این تغییر در پیکره

 پرداخت.
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 یی با توده در یک طرف حیاطهاخانهدر  روند تغییرات حاصل از خوانش نحوی –4نمودار شماره 
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 ، با تفکیک5و همچنین تحلیل گرافیکی قابل مشاهده در نمودار شماره  7 -11های نمایانی جداول با توجه به گراف

باشند و نقش ها دارای حالت ییالقی و باغی را دارا می، این گروه خانهباهمها به دو قسمت توده و فضا توأم این خانه

ها در تعامل با فضای باشد، بنابراین سیرکوالسیون ارتباطی در این خانهمی ترپررنگباز در تعامل توده و فضا فضای نیمه

پائین تری قرار دارد، بنابراین  سطحپذیری در ها به علت این تفکیکقابلیت دید در این خانه کند، از طرفیباز عمل می

محرمیت پایین قابل  فضاها دارای محدودیت کمتری هستند ولی از آنجائی که عمق نسبی در محدوده پایین است،

باشد و به علت قرار باز و فضاهای باز میها بیانگر تلفیق فضاهای نیمهباشد. هم پیوندی نسبتاً باالی این خانهدرک می

باشد عنوان تفرجگاه در فصول گرم که شامل حوو و باغچه میها، از حیاط بهاطراف توده این خانه گرفتن حیاط در

های های خوانش نحوی خانهرسد. میزان کمّی مؤلفهترین مقدار خود میگردد، بنابراین محرمیت به پائیناستفاده می

های گذشته خود را دارا است، این های دورهنههای خوانش نحوی خابندی، متوسط مقادیر مؤلفهگونهمعاصر در این

 بندی قابل تأمل است.تداوم در پیکره

 به دست آمده Space Syntax افزارهای آن که توسط نرممؤلفه شده یکمبندی این نمودارها، مقادیر در جمع

حاصل گردد که  5تا  1نمودارهای مورد تحلیل آماری قرار دادیم تا نتایج آماری  SPSSافزار توسط نرم سهیمقا برای

های متفاوت مربوط به دوره مشخص تاریخی را مورد تحلیل قرار بندیهای بومی که از گونهفضاهای خانه صورت کلیبه

 کنیم:صورت خالصه شده به شکل زیر بیان میدهد، بهمی

باشـد؛ یعنی ارتباط فضـاهای اگر هم پیوندی در بین فضـاهای داخلی و دارای مقادیر نزدیک به هم و باال  -1

 باشد.گرا میداخلی و خارجی تفکیک شده است، بنابراین آن خانه درون

ــاها نیدر ب یوندیپ اگر هم -2 ــد؛  کینزد ریمقاد یداراداخلی و  خارجی یفض ارتباط  یعنیبه هم و باال باش

 .سترونگرابآن خانه  گیریمنتیجه می، باشد ناپذیرتفکیکصورت به یو خارج یداخل یفضاها

ضائیبی اگر -3 ضاها نیبه هم و باال در ب کینزد ریمقاد یدارا نظمی ف صلی یف ضاهای ا سبت به ف  خدماتی ن

ـــد؛  ـــوب کردهای درونتوان آن را جزء خانهخانه دارای محرمیت باالئی بوده و می یعنیباش و  گرا محس

 بالعکس.
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روند تغییرات حاصل از خوانش نحوی در خانه هایی با حیاط در اطراف توده
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 حیاط در اطراف توده یی باهاخانهروند تغییرات حاصل از خوانش نحوی در  –5نمودار شماره 
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این  یعنیباشــد؛ خدماتی  یفضــاها نیدر بتقریباً متوســط به هم و  کینزد ریمقاد یدارا هم پیوندی اگر -4

شده ضاها در تعامالت اجتماعی خانوار دخالت داده  شد؛ یعنی ف سبتاً پائین با اند و بالعکس اگر مقدار آن ن

 اند.این فضاها از چرخه تعامالت اجتماعی حذف گردیده

باال در ب کینزد ریمقاد یدارا قابلیت دید اگر -5 ـــاها نیبه هم و  ـــد؛ داخلی  یفض نه دارای  یعنیباش خا

ــاها می ــیون ارتباطی منظم و محدود بین فض ــیرکوالس ــد و میس گرا های درونتوان آن را جزء خانهباش

سوب کرد سیون  مح سیرکوال شد؛ یعنی  ضاهای خارجی و داخلی باال با و بالعکس اگر مقدار آن در بین ف

ــائی ندارد، بنابراین  ــت و محدودیت فض ــائی اس ــیالیت فض های توان آن را جزء خانهمیارتباطی دارای س

 برونگرا محسوب کرد.

 

 گیرینتیجه

بندی کالبدی ادوار تاریخی شیراز از دوره زندیه تا دوره پیکرههای خوانش نحویِ سازمان فضائی و مطالعه مؤلفه

 هاست.و تغییرات در این مؤلفه هاتداوم، بیانگرِ 5تا  1شده در نمودارهای های مشخصِ منعکسبندیدر گونهمعاصر 

ی مورد مطالعه در پژوهش حاضر، یکی از این تحوالت، در سازمان فضایی در دوره معاصر نسبت به ادوار گذشته

های معاصر شهر شیراز اکثراً به خانهمسئله محرمیت و توجه به آن در سازمان فضایی خانه در دوره معاصر است. 

ویالیی( ساخته )هایی با حیاط در اطراف توده هایی با توده در یک طرف حیاط )آپارتمانی( و خانهگونه خانه

باشد که به کلی از بنابراین اولین چیزی که بیشتر مورد اغماو قرار گرفته است مسئله محرمیت می؛ شوندیم

 دومین تغییر مشهود در عدم توجه های امروزی حذف گردیده است.فضایی خانه بندی و سازمانچرخه پیکره

های عنوان مرکز تعامالت اجتماعی در دورهحیاط و نقش آن در گسترش تعامالت اجتماعی افراد است. حیاط بهبه

امروزی نه در خا این وضعیت رییتغهای امروزی جایگاه خیلی ضعیفی دارد و گذشته تاریخی شهر شیراز در خانه

تغییردیگر، ایجاد تغییرات در  .شده است کیتفک ایحذف  یرانیخانه ا یبندی فضائاست که با مرور زمان از پیکره

نفوذ فرهنگ که به موجب  ی استاصل یفضاها گاهیبه جا یخدمات یفضاها گاهیاز جا یعمق نسب ماهیتی همچون

های خانه ییگرادرون تیوضع رییتغ گرفته است.صورت  یاراض کیو تفک ینیمعضالت شهرنش نیغرب و همچن

 4طور که در تحلیل نمودار همان دارد. شیهایو فناور تهیدر فرهنگ غرب، مدرن شهیکه ریی گرابه برون یرانیا

های آپارتمانی امروز باعث جدایی و بیان شد، تغییر اساسی در کاهش ارتباط فضایی و افزایش هم پیوندی در خانه

که با کمی تدبیر در راهکارها و راهبردهای  تگی کالبد معماری امروزی از ماهیت گذشته خود شده استاز هم گسیخ

بیان شد،  5طور که در تحلیل نمودار همان توان این دو آیتم را همسو با کالبد گذشته خود درآورد.کالبدی می

در ماهیت کالبدی خانه با توجه به  -گرایی بر گرفته از فرهنگ غرب در دوره پهلوی برون –تداوم یک نگرش 

است. این مسئله  ماندهیباقو بدون تغییر  نخوردهدستصورت عوام است به طلبراحتی امروزی که دغدغه ازهاین

رت حداکثری انجام صوگر جایگزینی فرهنگ غرب با فرهنگ اصیل ایرانی است، آنجا که تغییر الزم است بهنشان

 هالیتحلکند. با توجه به شود و جایی که تغییر الزم نیست؛ خیلی ناملموس مطابق با کالبد معماری حرکت میمی

صورت کاماًل آکادمیک و کمّی خوانش جدیدی به Space Syntaxافزار و نتایج به دست آمده از آن به کمک نرم

های بومی شیراز در ادوار مختلف تاریخی انجام شد تا به ضائی خانهبندی فاز نحوه تعامالت اجتماعی در پیکره

یی شناساها در ادوار مختلف تاریخی بندی فضائی آن خانهتداوم موجود در سازمان فضائی و پیکره و رییتغموجب آن 

و نظام رفتارها  بندی مبتنی بر شیوه زندگیتوان پیکرهمی گردید. حال با تکیه بر این تغییر و تداوم به دست آمده

ی هادغدغهی است که امروزه خیلی از امسئلههای امروزی طراحی نمود. این ی هدفمند برای خانهاگونهبهرا تبیین و 

توان الگوهای مناسب را دهد و میقرار می الشعاعتحتی رفتارهای ناهنجار را از کالبد معماری ریرپذیتأثاجتماعی 
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یی نمود و بر اساس شناسای مناطق گوناگون ایران و یا حتی کشورهای مختلف هایارمعمبندی فضائی از بدنه پیکره

گذاری نمود تا بدین آن الگوی مناسب مبتنی بر سبک زندگی و نظام رفتاری مردم یک منطقه بخصوص را پایه

توان با خوانش میهای اجتماعی متأثر از کالبد معماری نامناسب جلوگیری نمود. از طرف دیگر ترتیب از نابهنجاری

ها صورت کّمی درآورد تا بتوان آننحوی فضاهای معماری گذشته، تعامالت اجتماعی متأثر از کالبد معماری را به

تر قرار داد و علوم مختلف را را تحت مطالعات مختلف اجتماعی برای کاربردهای متفاوت مورد بررسی موشکافانه

 ا محیط اجتماعی به یاری طلبید.سازی سازمان فضائی پایدار ببرای بهینه
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