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خوانش نحوی تداوم و تغییر در پیکرهبندی فضایی خانههای بومی شهر شیراز ،از عهد
زندیه تاکنون با استفاده از دادههای کمی نرمافزار «*»Ucl Depth Map
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چکیده
اغلب نظریه پردازان حوزه معماری بر این باورند که فرهنگ ،یکی از عوامل مؤثر در طراحی خانه است .پیکرهبندی
فضایی خانه در یک منطقه می تواند فرهنگ ساکنان را حمایت یا مختل نماید .از اینرو شکل خانه در معماری بومی،
بیان درک محتوای زندگی است .ضرورت این پژوهش براساس ابعاد زندگی خانوادگی و اجتماعی تبیین میشود.
ی شیراز که بیشتر در محله سنگ سیاه واقع شدهاند ،جامعه آماری این تحقیق
خانههای دوران زندیه و قاجار و پهلو ِ
را تشکیل می دهند .تحقیق از نوع ترکیبی است .هدف این پژوهش خوانش سازمان فضایی خانههای بومی بافت قدیم
شیراز است که با بهرهگیری از نرمافزار نحو فضا ( )Space Syntaxو آنالیزهای تحلیلی گرافیکی ( )SPSSصورت
گرفته است .براساس استدالل های منطقی که از اطالعات کمی حاصل از گرافهای نمایانی خروجی نرمافزار Ucl
 Depth Mapبه دست آمد ،نقـاط قوت و ضعف خانههای بومی بررسی شد .با تحلیل اطالعات به دست آمده ،الگوی
مناسب از لحاظ مفاهیم اجتماعی-فرهنگی که عناصر کهن در آن دخیل هستند ،استخراج شد .با توجه به نتایج
پژوهش ،با ترکیب الگوی برگرفته از این تحقیق با الگوهای سکونت مدرن ،میتوان برای خانههای آینده شهرهای
تاریخی ایران الگوی جدیدی ارائه کرد.
اهداف پژوهش:
 .1خوانش سازمان فضایی خانههای بومی بافت قدیم شیراز
 .2تبیین الگویی مناسب برای مسکن معاصر بر اساس تحلیل کهن الگوهای خانههای دوره زندیه و قاجاریه شهر شیراز.
سؤاالت پژوهش:
.1فرهنگ(سکونت و اجتماعی) چگونه بر شکلگیری سازمان فضایی خانههای (زندیه و قاجاریه و پهلوی) شیراز اثر
گذاشته است؟
 .2نقش طراحان و برنامهریزان معاصر در عصر حاضر ،برای استمرار ارزشهای فرهنگی -اجتماعی چیست؟
 .3محیطهای بومی چیست؟ نرمافزارهای طراحی در این حیطه تا چه حد دخیل هستند؟
واژگان کلیدی :خوانش فضا ،سازماندهی فضایی ،خانههای بومی شیراز ،پیکرهبندی فضایی
مقدمه
* این مقاله برگرفته از رساله دکتری با بازایی با عنوان «خوانش نحوی ( )space syntaxتداوم و تغییر در پیکرهبندی و سازمان فضایی خانههای بومی
بهمنظور ارائه الگو و راهبردهای طراحی مبتنی بر شیوهی زندگی بومی (نمونه موردی :دوره زندیه تا معاصر – بافت قدیم شهر شیراز)» است که به
راهنمایی دکتر علیرضا شجاعی و خانم دکتر مریم قاسمی سیچانی و مشاوره دکتر سید مهدی مداحی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) در حال انجام است.
 .1دانشجوی دکترای معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خوراسگان ،اصفهان ،ایرانmohamadbazaee@yahoo.com .
( .*2نویسنده مسئول) دکتری معماری ،استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) نویسنده مسئول :خانم دکتر مریم
قاسمی سیچانی mghasemi@khuisf.ac.ir
 .3دکتری معماری و شهرسازی ،استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهدsh.a.shojae@mshdiau.ac.ir .
 4دکتری معماری ،استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی موسسه آموزش عالی خاوران ،مشهدm.madahi@profs.khi.ac.ir .
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فرهنگ به عنوان دستاوردی از زندگی فردی و اجتماعی بشر ،به همان میزان که نمایانگر داشتههای تمدنی است ،به
همان میزان نیز میتواند نقش پویایی در فرهنگسازی داشته باشد .معماری یکی از مهمترین شاخههای فرهنگی است
که مطالعه و واکاوی تحوالت آن ،میتواند نقش مهمی در شکلدهی به الگوهای سازنده و تقویتکننده مبانی مفید
فرهنگی داشته باشد .معماری میتواند بستری مناسب برای بازتولید انگارههای فرهنگی از طریق تداوم اسلوبهای
کهن باشد و مطالعه آثار معماری دوره اسالمی در ایران ،حکایت از این تداومِ نسبی دارد(احمدی زاویه و گلستان:1397،
 .)96امروزه در معماری ،گرایشهای روزافزون به مطالعه فرهنگی ،شیوههای طراحی محیط و معماری در بین
نظریهپردازان عرصه هنر و معماری حاکی از تغییر فرایند ساختوساز و حرکت از معماری بومی به سمت معماری
دانشگاهی است .با اینحال ،بسیاری از نظریهپردازان معتقدند مفهوم فرهنگ ،نهتنها در برداشت مردم ،باورها ،ارزشها،
هنجارها ،آداب رسوم و رفتار ،بلکه در طراحی اشیا و محیطزیست مصنوع ازجمله خانهها و محلهها نیز تأثیرگذار
است(; Triandis, 1994: 12-22 Malkawi & Al-Qudah, 2003: 25-48؛ Altman & Chemers,
 .)1980: 335-394برای نمونه در یک جامعه اسالمی ،بخش عمدهای از ساختار فضایی خانهها در تقویت مبانی
اسالمی و ارزشهای منطبق بر آن است(ظفرنوایی )71 :1396 ،و ساختار فضایی معماری اسالمی ،هم نمایانگر
ارزشهای اسالمی و هم مقوم آن است .بنابراین پیکرهبندی فضایی خانه ،طراحی درون آن (سازمان فضایی) و شکل
خانهها در یک منطقه میتواند فرهنگ ساکنان را حمایت یا مختل نماید( Ozaki, 2002: 107-110; Rapaport,
 .)1969: 49-50یکی از مهم ترین وجوه محل سکونت ،امکان کسب هویت در خالل زندگی به واسطه فرهنگپذیری
از کالبد سکونتی است ،از آنجا که بخشی از هویت فردی در محل سکونت شخصی شکل میگیرد ،توجه به ویژگیهای
محل سکونت دارای اهمیت بسیاری است(توکلی کازرونی و کشمیری .)115 :1396،این نقش ،ضرورت بررسی الگوهای
معماری بومی ،محاسن و معایب احتمالی آنها را افزایش میدهد .ازاینرو بایستی الگوی سازماندهی فضا و پیکرهبندی
آن ،بهمنظور فهم ارتباط بین طراحی فضاهای ساخته شده و ابعاد فرهنگی متعاقب آن ،مورد بررسی قرار گیرد .با این
تفاسیر ،بررسی تأثیر فرهنگ سکونت (شیوه زندگی و آداب رفتاری ناشی از آن) و فرهنگ اجتماعی (روابط اجتماعی،
روابط خویشاوندی ،ساختار خانواده و )...بر شکلگیری فرم و سازمان فضایی خانههای بومی مسئلهای قابل تأمل است.
مطالعات انجام شده نشان میدهد توجه به تأثیر مباحث فرهنگی -اجتماعی در معماری ،موضوعی است که بسیاری از
اندیشمندان این حوزه بدان پرداختهاند( ;, 2004: 19; Robbins, 1984: 175 Rapaport, 1999: 52-64
.) 11; Said, 2001: 41; Baydar Oliver, 2006: 231-503; Hohmann, 2005:
بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص مسئله تداوم و تغییر در پیکرهبندی
فضایی خانههای بومی شهر شیراز ،از عهد زندیه تا دوره معاصر با استفاده از روش نحو فضا انجام نشده است .با اینحال
پژوهش هایی در حوزه هنر اسالمی انجام شده است که باتکیه بر روش نحو فضا به بررسی رابطه ارزشهای اجتماعی و
انسانی و انعکاس آنها در معماری اسالمی پرداخته است که از آن میان میتوان به پژوهشی با عنوانِ «تحلیل روابط
اجتماعی -انسانی در فضاهای مسجد -مدرسههای دوره قاجار قزونی بر اساس رویکرد نحو فضا» ،اشاره داشت که
نویسندگان طی این بررسی به این نتیجه رسیدهاند که ارزشها و روابط اجتماعی تأثیر زیادی در طراحی معماری
اسالمی داشته است(سهیلی و عارفیان .)475 :1395 ،پژوهش حاضر با عنوان« :خوانش نحوی تداوم و تغییر در
پیکرهبندی فضایی خانههای بومی شهر شیراز ،از عهد زندیه تاکنون با استفاده از دادههای کمی نرمافزار ( Ucl Depth
 ،)Mapکوشیده است تا با خوانش سازمان فضایی خانههای بومی بافتِ قدیم شهر شیراز و بهرهگیری از نرمافزار نحو
فضا ،نقـاط قوت و ضعف آن را با تحلیل کیفی و کمی پیدا کند و تأثیر شیوه زندگی را در این تغییر و تداوم مورد
بررسی قرار دهد تا الگوی مناسب از لحاظ مفاهیم اجتماعی – فرهنگی دخیل در کهنالگوها را استخراج کند و با تلفیق
آن با خواستهای امروزی در الگــــوهای سکونت مدرن ،پیش درآمدی برای خانههای آینده شهرهای تاریخی ایران
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به دست آورد .در راستای رسیدن به این نتایج از روش تحقیق از روشی ترکیبی استفاده شده است .روشهای توصیفی،
تحلیلی و در نهایت استدالل منطقی مورد استفاده قرار گرفته است .همچنین در شرح مراحل و فرآیند انجام پژوهش
از ابزارهای مطالعات کتابخانهای ،مشاهده ،برداشت میدانی ،مصاحبه و پرسشنامه ،شبیهسازی و قیاس تطبیقی استفاده
شده است.
مراحل کار با جمعآوری نمونهها (خانه های بومی در مکان و زمان مورد اشاره در پژوهش) آغاز شد .از روش
«نمونهگیری نظری» استفاده شد ،چراکه جمعآوری نمونهها برخالف روشهای کمی با هدف روشن کردن جزییات و
نوع رابطه بین مفاهیم و مقوالت محوری تحقیق است .برای رسیدن به اشباع نظری در تحقیقات کیفی مبنایی نیاز به
مقولهبندی وجود داشت ،بنابراین از روش گونهشناسی معماری استفاده شد .در این راستا تمامی خانههای بهجای مانده
از دورههای مورد مطالعه برای نمونهگیری و رسیدن به اشباع نظری مورد مشاهده و بررسی اولیه قرار گرفت و ماحصل
آن دستهبندی آنها بر اساس تکنیک گونهشناسی بود .پس از انتخاب نمونهها از دورههای تاریخی با بهرهگیری از
گونهشناسی و روش اشباع نظری ،نمونهها به وسیلهی نرمافزار تخصصی نحو فضا مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.
از قیاس تطبیقی یافتههای به دست آمده از جداول و نمودارهای نحو فضا و نتایج مستخرج از مصاحبهها و پرسشنامهها
که در قالب جداول تطبیقی و پروفیلهای ارزش مکانی ارائه میشود به بحث در مورد یافتهها و در نهایت به بیان نتایج
پرداخته شده است .برای دستیابی به دادههای کمی ،محدوده مکانی به عنوان نمونه موردی از بافت قدیم شهر شیراز
استفاده شده است .منطقه تاریخی و فرهنگی قدیمی شهر شـیراز بـا وسـعت تقریبی  378هکتار بخشی از محـدوده
مرکـزی شـهر شیراز را شامل میشود که امروزه منطقـه هشت شــهرداری شــیراز را تشــکیل داده است .این منطقه
عالوه بر اینکه هسته اولیه پیدایش شهر شیراز بوده است ،در حـال حاضـر نیز بسیاری از فعالیتهای مرکـزی تجـاری،
مـذهبی ،خدماتی و اداری را در خود جای داده و ظرفیتهای بالفعل و بالقوه قابل توجهی جهت رونق فعالیتهای
سیاحتی ،زیارتی ،تجارتی ،فرهنگی و مسکونی دارد.
تصویر شماره –1نقشه مناطق شهری شهر شیراز

جدول شماره –1محالت بافت تاریخی منطقه  8شیراز

منبع :میراث فرهنگی استان فارس

محله سنگ سیاه یکی از محله های منطقه هشت شهر شیراز است .این محله در جنوب غربی بافت تاریخی شهر قرار
گرفته و حدود  54هکتار مساحت دارد .برای درک بهتر موضوع و همچنین خوانش نحوی خانههای بومی شیراز با
استفاده از نرمافزار  Ucl Depthmapمیبایست کالبد معماری انطباق یافته با سیستم رفتارها که بر اساس مطالعات
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میدانی و همچنین خانههای بهجای مانده از ادوار مختلف با توجه به جامعه آماری تعیین شده تهیه ،و در فرمت DXF
ذخیره گردید که در ذیل به تفکیک ارائه میگردد.
چارچوب مفهومی
یکی از روشهای تحلیلِ داده های مربوط به معماری و تحوالت آن روش نحو فضا است .این روش مشتمل بر
نظریهها و روشهایی برای تجزیهوتحلیل پیکرهبندی فضاست که در اواخر دهه  1970توسط بیل هیلیر-جولیان هانسون
و همکارانشان در مدرسه معماری و طراحی بارتلت در دانشگاه کالج لندن پس از سالها مطالعه و یافتن عوامل مؤثر و
الگوهای نهان در ورای فرمهای فضای سکونت بومی مطرح شد( ; Haq and Zimring, 2003; Onder and
Gigi 2003, 2010; Hillier and Hanson, 1984; Wineman et al., 2006; Dawson, 2002؛
 .)Montello, 2007; Hillier, 1999; Hillierدر این روش ،بنیانهای اجتماعی و فرهنگی مؤثر در چیدمانِ
اجزای بنا ،مورد توجه است؛ چیدمانی که بیانکننده رسوم و باورهای مختلفی ،میتواند باشد .نگرش نحو فضا در راستای
رسیدن به تحلیل نهایی به بررسی فاکتورهای موجو ِد در فضای بنا میپردازد .این فاکتورها یا شاخصها عبارتند از:
ارتباط( ، )Connectivityهمپیوندی( ، (Integrationکنترل( ،)Controlانتخاب(  (Choiceو عمق( (Depth
که به واسطه بررسی و نسبت آنها با یکدیگر میتوان به تصویر نسبی از ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی مؤثر در ایجاد
بنا ،پی برد و تحوالت آن را بررسی کرد(  .)Jiang et al, 2000;Karqvist,1993;Lima,2000درخصوص تعریف
شاخصهای باال باید گفت ،ارتباط( :)Connectivityبهعنوان تعداد نقاطی تعریف میشود که یک نقطه بهطور
مستقیم با نقاط دیگر ارتباط پیدا می کند .برای مثال میزان ارتباط یک اتاق که دارای دو ورودی به فضای مجاور خود
است ،دو میباشد .مفهو ِم همپیوندی( ، (Integrationهم پیوندی یک نقطه ،نشانگر پیوستگی یا جدایی یک نقطه از
سیستم کلی یا سیستم پایینتر درجه دو می باشد .فضایی دارای هم پیوندی زیاد است که با فضاهای دیگر دارای
یکپارچگی بیشتری باشد ،این شاخصه با شاخص «ارتباط» رابطهای خطی دارد و بدین صورت که هم پیوندی بیشتر،
برابر است با ارتباط بیشتر .مفهومِ کنترل) ، (Controlپارامتری است که درجه اختیار نقطهای از نقاطی دیگر که به
آنها متصل شده است را مشخص میکند .انتخاب) ، (Choiceیک مقیاس کلی از میزان «جریان در یک فضا» میباشد.
در واقع یک فضا وقتی دارای میزان باالیی از انتخاب است که تعداد زیادی از کوتاهترین مسیرهای ارتباطدهنده ،از آن
فضا عبور کنند .مفهوم عمق ) ، (Depthایده اولیه عمق بهعنوان تعداد قدمهایی که برای گذر از یک نقطه به نقاط
دیگر باید طی شود ،تعریف میشود .یک نقطه در صورتی عمیق خوانده میشود که قدمهای زیادی بین آن نقطه و
دیگر نقاط موجود باشد( .)Karqvist,1993;Lima,2000با تکیه بر این روش میتوان به بناهای معماری ،یک دی ِد
اجتماعی داشت و اجزای سازنده بنا ،هر کدام میتوانند روایتگرِ ارزشی یا فرهنگی باشند .بازشناسی ارتباط مفهومی
بین اجزاء با تکیه بر روش نحو فضا ،مقدمهای برای برساختن الگوهای نوین معماری است.
خانههای بافت قدیم شهر شیراز از دوره زندیه تا معاصر
برخی از شهرهای ایران دارای پیشینه تاریخی هستند و هنوز در برخی از محلهای این شهرها ،آثاری از بافت و بناهای
مربوط به دورههای تاریخی مختلف وجود دارد .این آثار ،در درون خود مجموعهای ارزشها ،فرهنگها و سنن مربوط
به گذشته را نهان کردهاند که واکاوی این آثار میتواند آشکارکننده و اشاعهدهنده برخی از سنن ارزشمند باشد .شهر
شیراز که در دورههای مختلف تاریخ ایران به عنوان یکی از شهرها و مراکز تمدنی مهم بود ،در دوره اسالمی و در دوره
حکومت زندیه در سال 1128ق ،شیراز به عنوان پایتخت این حکومت ،تعیین شد و در دورههای بعد اهمیت سیاسی و
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فرهنگی خود را حفظ کرد .امروزه در این شهر ،محالتی وجود دارد که از این دورههای تاریخی برجای مانده است .محله
سنگ سیاه ،یکی از محلههای منطقه هشت شهر شیراز است که در جنوب غربی بافت تاریخی شهر قرار گرفته و اکثر
خانههای برجای مانده از دوره زندیه و قاجاریه و پهلوی شیراز در این محله قرار دارد.
جدول شماره –2نقشه  dxfخانههای دوره زندیه

منبع :نگارنده1398 ،
جدول شماره –3نقشه  dxfخانههای دوره قاجاریه

منبع :نگارنده1398 ،

جدول شماره  – 4نقشه  dxfخانههای دوره پهلوی اول
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منبع :نگارنده1398 ،

جدول شماره –5نقشه  dxfخانههای دوره پهلوی دوم

منبع :نگارنده1398 ،

جدول شماره  – 6نقشه  dxfخانههای دوره معاصر
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منبع :نگارنده1398 ،

خوانش نحوی خانههای بومی شیراز
پس از تبدیل نقشــههای کالبدی خانههای بومی شــیراز به فرمت  DXFو انطباق آن با نظام فعالیت و ســیســتم
رفتارها ،نوبت به خوانش نحوی این خانهها توســط نرمافزار  ، Ucl Depthmapمیرســد .برای این منظور خانهها را
در ادوار مختلف مورد مطالعه با یکدیگر مقایســه گردید و خروجی به دســت آمده را که بهصــورت گرافهایی رنگی
میبا شد و بیانگر آیتم هایی همچون عمق ،قابل پیمایش ،هم پیوندی ف ضاها ،انتخاب ف ضای قابل دید ،ارتباط ب صری
بین فضاها و آنتروپی (نظم فضایی) است و در هر یک از نمودارها ،شاخص توسط رنگ از قرمز به نمایندگی (بهعنوان
مثال ،حداکثر مقدار) به رنگ آبی (بهعنوان مثال ،حداقل ارزش) ،تلورانس دارد.

جدول شماره –۷خوانش نحوی خانههای دوره زندیه

منبع :نگارنده1398 ،
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منبع :نگارنده1398 ،

جدول شماره  – 8خوانش نحوی خانههای دوره قاجار

منبع :نگارنده1398 ،
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جدول شماره –9خوانش نحوی خانههای دوره پهلوی اول

منبع :نگارنده1398 ،

55

نشریه علمی  -پژوهشی مطالعات هنر اسالمی ،سال شانزدهم شماره  37فصل بهار 1399

جدول شماره –10خوانش نحوی خانههای دوره پهلوی دوم

جدول شماره  –11خوانش نحوی خانههای دوره معاصر

منبع :نگارنده1398 ،
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جدول شماره –11خوانش نحوی خانههای دوره معاصر

منبع :نگارنده1398 ،

تجزیه و تحلیل
حال برای تحلیل و بررسی اطالعات کمی که از گرافهای نرمافزاری به دست آمده ،باید خانههایی که در یک
گونه شناسی مشترک از لحاظ الگوی کالبدی قرار دارند در دوره های مورد بررسی با یکدیگر مقایسه نماییم تا شاهد
تغییر یا تداوم عامل یا عوامل در تعامالت اجتماعی تأثیرگذار بر کالبد معماری خانه شویم .در این راستا خانههای مورد
بررسی را در پنج الگوی گونهشناسی کالبدی ،قابل خوانش چیدمان شد و آنها را مورد تجزیهوتحلیل کمی قرار گرفت.
برای رسیدن به این مقصود باید به کمک تحلیلهای گرافیکی نمودارهای حاصل از نرمافزار  SPSSکه دادههای آن از
اطالعات کمی به دست آمده از خروجی گرافهای نمایانی نرمافزار  Ucl Depthmapمیباشد و در جداول 7-11
آمده است به تحلیل و آنالیز این نمودارها پرداخته شده است.
جدول شماره –12گونهشناسی کالبدی خانههای بومی شهر شیراز

57

نشریه علمی  -پژوهشی مطالعات هنر اسالمی ،سال شانزدهم شماره  37فصل بهار 1399
کهنالگو

دارای حیاط

توده در دو طرف

توده در سه

مرکزی

حیاط

طرف حیاط

دورهها

توده در یک طرف حیاط

حیاط در اطراف
توده

زندیه

خانه محمودی

خانه نوبندگانی ها

خانه محتشم

خانه کاظمزاده

-

قاجاریه

خانه زینت
الملوک

خانه مهندسی

خانه منطقی نژاد
خانه آیت الهی

خانه بصیری

-

پهلوی اول

خانه انجوی

خانه افشاریان

خانه نصر

خانه فرجادیان
خانه خردمند غربی

خانه شاپوری

پهلوی دوم

-

خانه همتی

خانه یل
خانه صفری نژاد

خانه رحیمی
خانه توللی

خانه گلشن

معاصر

-

-

خانه دهقان
خانههای شهرک پرواز

خانه صفری مند

-

منبع :نگارنده.1398 ،

نمودار شماره  –1روند تغییرات حاصل از خوانش نحوی در خانههای دارای حیاط مرکزی
روند تغییرات حاصل از خوانش نحوی در خانه های دارای حیاط مرکزی
خانه انجوی

خانه محمودی

خانه زینت الملوک

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

خانه افشاریان

خانه مهندسی

50
40

خانه نوبندگانی ها

30
40
20
30
10
0
20

انتخاب فضای ارتباطی

بی نظمی فضایی متوسط

هم پیوندی متوسط

عمق قابل پیمایش متوسط

ارتباط بصری متوسط

هم پیوندی متوسط

عمق قابل پیمایش متوسط

ارتباط بصری متوسط

10

0
انتخاب فضای ارتباطی

بی نظمی فضایی متوسط
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نمودار شماره  –2روند تغییرات حاصل از خوانش نحوی در خانههایی با توده در دو طرف حیاط
منبع :نگارنده1398 ،

با توجه به گرافهای نمایانی جداول  7 -11و همچنین تحلیل گرافیکی قابل مشاهده در نمودار شماره  ،1محصوری
خانهها از اطراف و قرار گرفتن حیاط بهعنوان فصل مشترک دید خارجی ،این گروه خانهها از لحاظ دید بصری و ارتباط
دارای محرمیت بیشتری هستند و همانطور که در گراف انتخاب فضای ارتباط دیده میشود حیاط نقش به سزایی در
ارتباط بین فضاهای بسته متعدد را ایفا میکند ،به صورتی که بیشترین تعامالت ارتباطی در حیاط صورت میگیرد.
همانطور هم که دیده میشود با توجه به عمق نسبتاً باالیی که وجود دارد این محدودیت فضاها و محرمیت باالی آن
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قابل درک میباشد .هم پیوندی متوسط این خانهها بیانگر ارتباط نسبتاً باالی فضاهای نیمهباز در تعامل با حیاط
بهعنوان فضای باز و داخل خانه بهعنوان فضای بسته می باد که با توجه به گرافهای نمایانی ،بیشترین تعامل در محل
تالقی دو جبهه جنوبی و شمالی حادث شده است.
با توجه به گرافهای نمایانی جداول  7 -11و همچنین تحلیل گرافیکی قابل مشــاهده در نمودار شــماره  ،2با توجه به تفکیک
این خانهها توسط حیاط ،این گروه خانهها دارای حالت تابستان نشین و زمستان نشین هستند و حیاط فصل مشترک حرکت
در این خانهها میباشــد و ســیرکوالســیون ارتباطی در این خانهها در تعامل با فضــای باز میباشــد ،بنابراین قابلیت دید در این
خانهها به علت این تفکیکپذیری در سطح پائین تر ی قرار دارد؛ لذا فضاها دارای محدودیت بیشتری هستند ولی از آنجائی که
عــمــق نســــبــی در مــحــدوده مــتــوســــط مــیبــاشــــد ،مــحــرمــیــت مــتــوســــط قــابــل درک مــیبــاشــــد.

روند تغییرات حاصل از خوانش نحوی در خانه هایی با توده در سه طرف حیاط
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هم پیوندی نســبتاً باالی این خانهها بیانگر تلفیق فضــاهای نیمهباز و فضــاهای باز میباشــد که به علت مرکزیت حیاط در این
خانهها بیشترین تعامل در حیاط و در مجاورت فضاهای نیمهباز تابستان نشین صورت میگیرد.
نمودار شماره  –3روند تغییرات حاصل از خوانش نحوی در خانههایی با توده در سه طرف حیاط
منبع :نگارنده1398 ،

با توجه به گرافهای نمایانی جداول  7 -11و همچنین تحلیل گرافیکی قابل م شاهده در نمودار شماره  ،3با توجه به
تفکیک این خانهها توســط توده ،این گروه خانهها دارای حالت تابســتاننشــین و زمســتاننشــین دارند و توده فصــل
م شترک حرکت در این خانهها میبا شد و سیرکوال سیون ارتباطی در این خانهها در تعامل با ف ضای ب سته میبا شد،
بنابراین قابلیت دید در این خانه ها به علت این تفکیک پذیری در ســـطح پائین تری قرار دارد ،لذا فضـــاها دارای
محدودیت بیشتری هستند ولی از آنجائی که عمق نسبی در محدوده باالئی میباشد محرمیت باال قابل درک میباشد.
هم پیوندی متوســط این خانهها بیانگر ارتباط نســبتاً باالی فضــاهای نیمهباز در تعامل با حیاط بهعنوان فضــای باز و
داخل خانه بهعنوان ف ضای ب سته میبا شد که با توجه به گرافهای نمایانی ،بی شترین تعامل در محل تالقی دو جبهه
شمالی و جنوبی میبا شد .از طرفی ارتباط ب صری متو سط بیانگر ارتباط تنگاتنگ توده بهعنوان ف صل م شترک بین
حیاط در طرفین می باشد که با توجه به متمرکز بوده خانه بر حیاط ،نقش ارتباط فضائی آن بهتر قابل درک میباشد.
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بهترین حالت قرارگیری حیاط در این سی ستم ،قرار گرفتن آن در شمال یا جنوب ا ست .شایان ذکر ا ست در حالتی
که حیاط در سمت غرب قرار میگیرد به علت عدم نور منا سب این ق سمت ،مرکز تعامالت ارتباطی از خارج توده به
داخل توده تغییر مکان میدهد ،بنابراین عمق ف ضاها بی شتر شده و باعث محرمیت بی شتر میگردد .در خانههای آیت
الهی و منطقی نژاد ،این تعامالت به شکل مشخصی در این خوانش نمایان است.
نمودار شماره  –4روند تغییرات حاصل از خوانش نحوی در خانههایی با توده در یک طرف حیاط
روند تغییرات حاصل از خوانش نحوی در خانه هایی با توده در یک طرف حیاط
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منبع :نگارنده.1398 ،

با توجه به گرافهای نمایانی جداول  7 -11و همچنین تحلیل گرافیکی قابل م شاهده در نمودار شماره  ،4با تفکیک
این خانهها به دو قسمت مجزا شده توده و فضا ،این گروه خانهها دارای حالت تابستان نشین صرف میباشند و فضای
نیمهباز در تعامل توده و ف ضا عمل میکند ،بنابراین سیرکوال سیون ارتباطی در این خانهها در تعامل با ف ضای باز قرار
میگیرد ،بنابراین قابلیت دید در این خانهها به علت این تفکیکپذیری در سطح پائین تری قرار دارد لذا فضاها دارای
محدودیت کمتری هســتند ولی از آنجائی که عمق نســبی در محدوده متوســط میباشــد محرمیت پایین قابل درک
میباشد.هم پیوندی نسبتاً باالی این خانهها بیانگر تلفیق فضاهای نیمهباز و فضاهای باز میباشد و به علت قرار گرفتن
حیاط در قســمت جنوب این خانهها ،از حیاط بهعنوان تفرجگاه در فصــول گرم که شــامل حوو و باغچه میباشــد
ا ستفاده میگردد ،بنابراین محرمیت از درجه کمتری ن سبت به ادوار گذ شته خود برخوردار ا ست .مقدار کمّی ارتباط
خانههای معاصــر در اینگونه بندی مقدار کمتری نســبت به دورههای گذشــته خود را داراســت و میزان هم پیوندی
بی شتر از مقادیر ادوار گذ شته ا ست ولی مقادیر عمق قابل پیمایش و انتخاب ف ضای ارتباطی و بینظمی ب صری تفاوت
چشمگیری با ادوار گذشته خود ندارند ،این تغییر در پیکرهبندی قابل تأمل میباشد که در نتیجهگیری به آن خواهیم
پرداخت.
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نمودار شماره  –5روند تغییرات حاصل از خوانش نحوی در خانههایی با حیاط در اطراف توده
روند تغییرات حاصل از خوانش نحوی در خانه هایی با حیاط در اطراف توده
خانه صفری مند
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منبع :نگارنده1398 ،

با توجه به گرافهای نمایانی جداول  7 -11و همچنین تحلیل گرافیکی قابل مشاهده در نمودار شماره  ،5با تفکیک
این خانهها به دو قسمت توده و فضا توأم باهم ،این گروه خانهها دارای حالت ییالقی و باغی را دارا میباشند و نقش
فضای نیمهباز در تعامل توده و فضا پررنگتر میباشد ،بنابراین سیرکوالسیون ارتباطی در این خانهها در تعامل با فضای
باز عمل میکند ،از طرفی قابلیت دید در این خانهها به علت این تفکیکپذیری در سطح پائین تری قرار دارد ،بنابراین
فضاها دارای محدودیت کمتری هستند ولی از آنجائی که عمق نسبی در محدوده پایین است ،محرمیت پایین قابل
درک میباشد .هم پیوندی نسبتاً باالی این خانهها بیانگر تلفیق فضاهای نیمهباز و فضاهای باز میباشد و به علت قرار
گرفتن حیاط در اطراف توده این خانهها ،از حیاط بهعنوان تفرجگاه در فصول گرم که شامل حوو و باغچه میباشد
استفاده میگردد ،بنابراین محرمیت به پائینترین مقدار خود میرسد .میزان کمّی مؤلفههای خوانش نحوی خانههای
معاصر در اینگونهبندی ،متوسط مقادیر مؤلفههای خوانش نحوی خانههای دورههای گذشته خود را دارا است ،این
تداوم در پیکرهبندی قابل تأمل است.
در جمعبندی این نمودارها ،مقادیر کمی شده مؤلفههای آن که توسط نرمافزار  Space Syntaxبه دست آمده
برای مقایسه توسط نرمافزار  SPSSمورد تحلیل آماری قرار دادیم تا نتایج آماری نمودارهای  1تا  5حاصل گردد که
بهصورت کلی فضاهای خانههای بومی که از گونهبندیهای متفاوت مربوط به دوره مشخص تاریخی را مورد تحلیل قرار
میدهد ،بهصورت خالصه شده به شکل زیر بیان میکنیم:
 -1اگر هم پیوندی در بین فضـاهای داخلی و دارای مقادیر نزدیک به هم و باال باشـد؛ یعنی ارتباط فضـاهای
داخلی و خارجی تفکیک شده است ،بنابراین آن خانه درونگرا میباشد.
 -2اگر هم پیوندی در بین فضــاهای خارجی و داخلی دارای مقادیر نزدیک به هم و باال باشــد؛ یعنی ارتباط
فضاهای داخلی و خارجی بهصورت تفکیکناپذیر باشد ،نتیجه میگیریم آن خانه برونگراست.
 -3اگر بینظمی ف ضائی دارای مقادیر نزدیک به هم و باال در بین ف ضاهای خدماتی ن سبت به ف ضاهای ا صلی
باشـــد؛ یعنی خانه دارای محرمیت باالئی بوده و میتوان آن را جزء خانههای درونگرا محســـوب کرد و
بالعکس.

61

نشریه علمی  -پژوهشی مطالعات هنر اسالمی ،سال شانزدهم شماره  37فصل بهار 1399

 -4اگر هم پیوندی دارای مقادیر نزدیک به هم و تقریباً متوســط در بین فضــاهای خدماتی باشــد؛ یعنی این
ف ضاها در تعامالت اجتماعی خانوار دخالت داده شدهاند و بالعکس اگر مقدار آن ن سبتاً پائین با شد؛ یعنی
این فضاها از چرخه تعامالت اجتماعی حذف گردیدهاند.
 -5اگر قابلیت دید دارای مقادیر نزد یک به هم و باال در بین فضـــاهای داخلی باشـــد؛ یعنی خانه دارای
ســیرکوالســیون ارتباطی منظم و محدود بین فضــاها میباشــد و میتوان آن را جزء خانههای درونگرا
مح سوب کرد و بالعکس اگر مقدار آن در بین ف ضاهای خارجی و داخلی باال با شد؛ یعنی سیرکوال سیون
ارتباطی دارای ســیالیت فضــائی اســت و محدودیت فضــائی ندارد ،بنابراین میتوان آن را جزء خانههای
برونگرا محسوب کرد.
نتیجهگیری
مطالعه مؤلفههای خوانش نحویِ سازمان فضائی و پیکرهبندی کالبدی ادوار تاریخی شیراز از دوره زندیه تا دوره
معاصر در گونهبندیهای مشخصِ منعکسشده در نمودارهای  1تا  ،5بیانگرِ تداومها و تغییرات در این مؤلفههاست.
یکی از این تحوالت ،در سازمان فضایی در دوره معاصر نسبت به ادوار گذشتهی مورد مطالعه در پژوهش حاضر،
مسئله محرمیت و توجه به آن در سازمان فضایی خانه در دوره معاصر است .خانههای معاصر شهر شیراز اکثراً به
گونه خانههایی با توده در یک طرف حیاط (آپارتمانی) و خانههایی با حیاط در اطراف توده (ویالیی) ساخته
میشوند؛ بنابراین اولین چیزی که بیشتر مورد اغماو قرار گرفته است مسئله محرمیت میباشد که به کلی از
چرخه پیکرهبندی و سازمان فضایی خانههای امروزی حذف گردیده است .دومین تغییر مشهود در عدم توجه
بهحیاط و نقش آن در گسترش تعامالت اجتماعی افراد است .حیاط بهعنوان مرکز تعامالت اجتماعی در دورههای
گذشته تاریخی شهر شیراز در خانههای امروزی جایگاه خیلی ضعیفی دارد و تغییر این وضعیت در خانه امروزی
است که با مرور زمان از پیکرهبندی فضائی خانه ایرانی حذف یا تفکیک شده است .تغییردیگر ،ایجاد تغییرات در
ماهیتی همچون عمق نسبی از جایگاه فضاهای خدماتی به جایگاه فضاهای اصلی است که به موجب نفوذ فرهنگ
غرب و همچنین معضالت شهرنشینی و تفکیک اراضی صورت گرفته است .تغییر وضعیت درونگرایی خانههای
ایرانی به برونگرایی که ریشه در فرهنگ غرب ،مدرنیته و فناوریهایش دارد .همانطور که در تحلیل نمودار 4
بیان شد ،تغییر اساسی در کاهش ارتباط فضایی و افزایش هم پیوندی در خانههای آپارتمانی امروز باعث جدایی و
از هم گسیختگی کالبد معماری امروزی از ماهیت گذشته خود شده است که با کمی تدبیر در راهکارها و راهبردهای
کالبدی می توان این دو آیتم را همسو با کالبد گذشته خود درآورد .همانطور که در تحلیل نمودار  5بیان شد،
تداوم یک نگرش – برونگرایی بر گرفته از فرهنگ غرب در دوره پهلوی  -در ماهیت کالبدی خانه با توجه به
نیازهای امروزی که دغدغه راحتطلب عوام است بهصورت دستنخورده و بدون تغییر باقیمانده است .این مسئله
نشان گر جایگزینی فرهنگ غرب با فرهنگ اصیل ایرانی است ،آنجا که تغییر الزم است بهصورت حداکثری انجام
می شود و جایی که تغییر الزم نیست؛ خیلی ناملموس مطابق با کالبد معماری حرکت میکند .با توجه به تحلیلها
ال آکادمیک و کمّی خوانش جدیدی
و نتایج به دست آمده از آن به کمک نرمافزار  Space Syntaxبهصورت کام ً
از نحوه تعامالت اجتماعی در پیکرهبندی فضائی خانههای بومی شیراز در ادوار مختلف تاریخی انجام شد تا به
موجب آن تغییر و تداوم موجود در سازمان فضائی و پیکرهبندی فضائی آن خانهها در ادوار مختلف تاریخی شناسایی
گردید .حال با تکیه بر این تغییر و تداوم به دست آمده میتوان پیکرهبندی مبتنی بر شیوه زندگی و نظام رفتارها
را تبیین و بهگونهای هدفمند برای خانههای امروزی طراحی نمود .این مسئلهای است که امروزه خیلی از دغدغههای
اجتماعی تأثیرپذیری رفتارهای ناهنجار را از کالبد معماری تحتالشعاع قرار میدهد و میتوان الگوهای مناسب را
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از بدنه پیکرهبندی فضائی معماریهای مناطق گوناگون ایران و یا حتی کشورهای مختلف شناسایی نمود و بر اساس
آن الگوی مناسب مبتنی بر سبک زندگی و نظام رفتاری مردم یک منطقه بخصوص را پایهگذاری نمود تا بدین
ترتیب از نابهنجاریهای اجتماعی متأثر از کالبد معماری نامناسب جلوگیری نمود .از طرف دیگر میتوان با خوانش
نحوی فضاهای معماری گذشته ،تعامالت اجتماعی متأثر از کالبد معماری را بهصورت کمّی درآورد تا بتوان آنها
را تحت مطالعات مختلف اجتماعی برای کاربردهای متفاوت مورد بررسی موشکافانهتر قرار داد و علوم مختلف را
برای بهینهسازی سازمان فضائی پایدار با محیط اجتماعی به یاری طلبید.
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