


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  هاای للماد  ر یمی اه معمااری اقلایم گارم و خشاک و        انتشاار نتاایپ واشوه     "معماری اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .های معماری س تد، مرمت، ه رهای وابسته به معماری، شهرسایی، طراحد شهری و انرژی استموضولات مرتبط با آن  ر حویه
 ای  ر  اخل یا خارج ار گرفتن موضوع مقاله  ر یمی ه تخصصد نشریه، مقاالت یا بخشد ای آن نباید  ر هیچ مجلهلالوه بر قر

ها، ها، سمپوییومیمان  ر جریال  اوری و یا چاپ باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله  رک گرهای کشور به طور هم 
 تواند  ر قالب مقاله کامل ارائه شوند.شده باشد، مدسمی ارهای  اخلد و خارجد که چاپ و م تشر 

 های  ریافتد آیا  است.نشریه  ر ر  یا قبول، ویرای ، تلخیص یا اصالح مقاله 
 شو  و مسؤلیت صحت محتوای مقاالت به لهده نویس دگان است. اصالح و خالصه کر ن مطالب با نظر نویس دگان انجام مد 
 شو   ا ه ارجاع مذکور م بع کامل اطاللات و شماره با گران، م بع مور  نظر  ر صورت استفا ه ای مطالب  ی. 
 .مقاالت م درج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبو ه و مسئولیت مقاالت به لهده نویس دگان است 
 ر نوشاتارها  رس د. نشریه ای وذیرش ساای وشوهشد وس ای  اوری و تصویب  ر هیات تحریریه به چاپ مد -نوشتارهای للمد

 نظیر ترجمه، گر آوری، مروری و...( معذور است.
  نوشتارهای ارسالد نباید قبال  ر نشریه  یگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمی ارها برای بررسد

 و چاپ ارائه شده باشد.
 تارهای انگلیسد یباان را نیاز  ر صاورت تاییاد باه      نوشتارها ترجیحا به یبان فارسد باشد. با وجو  این نشریه قا ر است نوش

 چاپ برساند.
  است: های ییر به ترتیب ضروری ر ت ظیم فایل اصل مقاله، رلایت بخ 

 چکیده فارسد )باید به ت هاید بیان ک  ده صفحه اول: بدون نام و مشخصات نویس ده )نویس دگان( و فقط شامل ل وان مقاله ،

 و( باشد کلمه  033 حداکثر و گیرینتیجه و هایافته ترینمهم وشوه ، روش وشوه ، اهداف یا ألهمس بیان شامل تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شو  6تا  0وان مقاله بالفاصله بعد ای چکیده و بین ل  و متن به مربوط کلیدی هایواژه. باشد کلیدی هایواژه

  مور ( 0های وشوه  )حداکثر ورس 

 بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق ) ر معرفد روش تحقیق صرفاً به نام روش بس ده نشو  و لالوه مقدمه: شامل بیان مسئله ،

لات، مراحل انجام و فرآی د وشوه  ذکر گر  (، و ساختار مقاله اطال گر آوری روش انجام، مراحل همچون موار ی ل وان، بر 

 باشد.مد

 ویشی ه تحقیق 

  ها(و بیان یافتهبدنه اصلد وشوه  )چارچوب نظری، بحث 

 گیرینتیجه 

 اند ) ر صورت نیای(تشکر و قدر اند: سپاسگزاری ای همکاری و راه ماید کساند که  ر تدوین مقاله نق   اشته 

 های التین و توضیحات ضروری  رباره اصطالحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره  ر متن و ها: شامل معا لنوشتود

 .ر انتهای مقاله و قبل ای فهرست مقاله  رج گر  نوشت  به صورت ود
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های قاجاریه، بندی خانه در شهر یزد )دورهنحو فضا رهیافتی برای ادراک عرصه
 پهلوی و جمهوری اسالمی(7

 

 3، مسعود نبی میبدی*2، حمید رضا شعاعی1زهرا بهپور

 آباد، ایراند اسالمی، نجفآباد، دانشگاه آزاجفگروه معماری، واحد ن دانشجوی دکترا،ـ 1

 آباد، ایراناه آزاد اسالمی، نجفآباد، دانشگـ استادیار، گروه معماری، واحد نجف2

 نر و معماری دانشگاه یزد، ایرانـ استادیار، گروه معماری، دانشکده ه3

 

 (22/12/1332 ، تاریخ پذیرش نهائی:22/72/1332)تاریخ دریافت مقاله: : 

 چکیده 

-ی ساختهای الزم به ویژه در حوزهجامعه ایران دوران گذر از جامعه سنتی به مدرن را بسیار سریع و بدون ایجاد زیرساخت

وساز ناشی از تقلید شکل و بدون در نظر گرفتن مفاهیم متناسب با شرایط در این دوره تغییرات ساختوساز تجربه نموده است؛ 

ی بیشترین تأثیرات فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی خواهد بود. مقالة کنندهعنوان اولین سرپناه بشر، منعکسباشد و خانه به جامعه می

روی مقاله ترین سوال پیشرا دارد و اصلی« نحو فضا»با استفاده از مدل تحلیلی « بندی فضاهای خانهعرصه»حاضر سعی در ادراک 

با روش نحو فضا تغییر در « سه دورة قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسالمی هایارتباطات فضایی خانه»آن است که با بررسی 

مطالعات دیگری نیز صورت گرفته ولی در پژوهش  باشد. هر چند در این حوزهها چگونه میبندی و سازمان فضایی خانهعرصه

ه این ادراک در قالب مدل تحلیلی به این ادراک نایل شد، زیرا چنانچ« نحو فضا»رو تالش بر این است تا براساس تئوری پیش

های های دورة قاجاریه و پهلوی و تفاوت آن با خانهبینی رفتارهای احتمالی در فضاهای مورد نظر خانههای پیشسامان گیرد، زمینه

ء به جز»دورة جمهوری اسالمی به دست خواهد آمد. روش پژوهش در این مقاله از نوع توصیفی ـ تحلیلی است که با روندی از 

بندی و سازمان دهد، پیکرههای پژوهش نشان میشود. یافتهانجام می« مپدپت»و « ای ـ گراف»افزارهای و استفاده از نرم« کل

گیری فضاها و نحوة ها در دورة قاجاریه تا اوایل پهلوی دارای تداوم بوده و فرهنگ جامعه نقش مهمی در شکلفضایی خانه

 شدن با هماهنگ برای الزم وجود زمان و عدمت ولی با تغییر در شیوة زندگی و پیدایش مدرنیته ها داشته اسدهی آنسازمان

 ساخته جدید هاینمونه بین عمیقی شکاف روها به وجود آمد. از ایننیازهای جامعه برداشت التقاطی از تفکرات دیگر فرهنگ

 شد.  پیشین ایجاد هاینمونه با دوره این در شده

 

 ، نحو فضا، دورة قاجاریه، دورة پهلوی، دورة جمهوری اسالمی، شهر یزدخانهبندی عرصه: هاواژه کلید

                                                           
  :shoaei1393@gmail.comEmailمسئول: نویسنده * 

لکیت و معیارهای ی اصول ماتبیین رابطهی اول با عنوان؛ ی دکترای معماری نویسندهتحقیقات این نوشتار مستخرج از مطالعات رساله

باشد، که در می« : قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسالمیهای شهر یزد در سه دورهمبتنی بر تحلیل خانه»وساز خانه ساخت

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ـ گروه هنر و معماری تدوین شده است.
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 های پژوهشپرسش

پاسخ به سواالت زیر  وجویجستپژوهش در  

 :باشدمی

های بندی فضایی در خانهچه نوع عرصه .1

-قاجاریه، پهلوی و جمهوری ةسه دور

های نحو فضا، اسالمی از نظر شاخص

محرمیت، خلوت و قلمرو  ةایجاد کنند

 باشد؟  می

های مختلف ارتباط بین عرصه .2

نیمه خصوصی ـ )خصوصی، عمومی و 

قاجاریه، های سه دورة خانه (نیمه عمومی

اسالمی یزد چگونه پهلوی و جمهوری

 است؟

های سه بندی خانهچه عواملی بر عرصه .3

دورة قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسالمی 

 ؟باشدمیتأثیرگذار 

 مقدمه  -1

های سکونتی، زندگی هر فرد را در گستره 

ای آغازین دانست که همراه توان دارای نقطهمی

ها را به میدان ها و پدیدهخود بسیاری از رابطه

های فرهنگی، اجتماعی و انعکاس ریشه آورد.می

وساز آن اعتقادی هر جامعه در کالبد ساخت

ن، درون در خانه زیستیابد. مخصوصاً خانه نمود می

خانواده پرورش یافتن و بر مجموعه پیوندهای 

انسانی ـ خانوادگی استوار گشتن، الزاماً به معنای 

محدود زیستن در خانه نیست؛ رمز این نکته را در 

چگونه در خانه »و نیز در « چگونه خانه ساختن»

وساز به ی ساختتوان یافت. حوزهمی« زیستن

وسیعی از ی های گذشته گسترهخصوص در دهه

تصاص داده است. ها را به خود اخمعانی و تئوری

ها و ی این تئوری؛ در برگیرندهیک اثر ساخته شده

ها و رفتارها و معانی خواهد بود و بر جمیع رابطه

های انسان اثرگذاری خواهد کرد و اندیشه

شود و این فضا، خاص می یی جو یا فضایسازنده

و چه از  ودنگریسته شچه از دیدگاهی عینی 

دیدگاه ذهنی، در هر دو حال و در هر حال، بر 

هایی که در آن برقرارند و موجودیت ی رابطهپایه

: 1331شود )فالمکی، کنند، تعریف میپیدا می

131). 

چه در دل نهفته دارد را تواند آنمعماری نمی

های نهفته در سره و آشکارا بیان کند و حقیقتیک

تواند به شود؛ نمینامیده می چه عینی و واقعیآن

چه فاصله بسیار میان آن آسانی به دست آید پس

چه برای دیدن گذاشته شده تا درک شود و آن

شناخت و ؛ در نتیجه شود وجود دارددرک می

ای اجتماعی و پدیدهادارک معماری که به عنوان 

ها و اتکا به دادهبیباشد میفرهنگی اجتماعی ـ 

دارند میسر  یاند و ذاتی مادمیهایی که علیافته

رابطه با گذرد بیباشد و آنچه درون ماده مینمی

هدف کوشد نیست. انسانی که برای شناخت آن می

بندی ادراک عرصه) رویکرداین  با اصلی نگارنده 

، پهلوی و جمهوری قاجاریه های سه دورةخانه

بررسی با نحو فضای معماری(؛  اسالمی شهر یزد

 و وصی و عمومی بودن فضاهای خصدرجه

و در کل نقش  فضاها، قلمرو خلوت، محرمیت

ر دروابط اجتماعی و فرهنگی اعتقادات و 

 شهر یزد دورةسه های سازماندهی فضای خانه

 ةشیوبهبود به ؛ توانمیمطالعاتی با چنین  .باشدمی
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توجه به مفاهیم و  بندی فضاها در خانهعرصه

انتخاب یزد به . دنموقلمرو، حریم و خلوت کمک 

با توجه به نفوذ عناصر  اوالً این دلیل است؛ که

ر دوران قاجار )مخصوصاً معماری غربی به کشور د

شاه به بعد( باید مکانی انتخاب ناصرالدین از دورة

شد که کمتر از این موضوع تأثیر گرفته باشد. می

ثانیاً بافت تاریخی و بومی آن کمترین تخریب را 

 باشد. داشته 

نحو فضا برای  تئوری از رو،پژوهش پیشدر 

. نحو به معنی شودل بناها استفاده میتجزیه و تحلی

بررسی ارتباط هر واحد فضایی در یک مجموعه 

با شناخت ارتباطات  .با فضاهای همجوار خود است

توان روابط اجتماعی افراد و کاربران را فضایی می

هایی بازشناخت. نحو فضای معماری از جمله روش

به این است که در تجزیه و تحلیل بناهای گوناگون 

هدف اصلی این  منظور به کار گرفته شده است.

ای موجود در چیدمان فضاه ةنظریه تحلیل نحو

در واقع نحو فضا تالشی  یک ساختار فضایی است.

است در رابطه با این موضوع که وضعیت 

بندی فضایی چگونه یک معنی اجتماعی یا عرصه

 کند. نگی را بیان میفره

بنابراین در این پژوهش پس از انتخاب 

، با «جزء به کل»در مقیاسی از های سه دوره، نمونه

-ترسیم نمودارهای توجیهی برای هر نمونه به وسیله

، ابتدا در «مپدپت»و « گرافای»افزارهای ی نرم

پیوندی، های ارتباط، هممولفه« مقیاس خرد»

نسبی ةی دید و مرتبحوزه گامی،نسبی، عمقعمق

به « مقیاس متوسط»سپس در  شود.تحلیل می

خواهد دوی فضاها پرداخته بررسی عمق نسبی دوبه

تا میزان شدت ارتباط فضاها با یکدیگر تعیین  شد

 یهامولفه «مقیاس کل»در  و در نهایت گردد

و  پیوندی و خوانایی برای کل بنا بررسیارتباط، هم

   گردد. می تحلیل

 

 پژوهش ةپیشین -2

به بررسی مطالعات انجام  پیشینة پژوهشدر 

بندی فضاهای موضوع مقاله )عرصه ةشده در زمین

پرداخته « نحو فضا» روشاستفاده از خانه( و 

 در همکاران، و ، کمالی1331سال  در. شودمی

بندی ترکیب شکلی و پیکره»پژوهشی با عنوان 

 و این مدل از استفاده با ؛ «فضایی در مسکن بومی

ارتباط  تحلیل به بومی، مسکن شکلی بندیطبقه با

 مسکن بومی در فضاها سایر با مهمان فضای

داد که تفاوت  این بررسی نشان .اندکرمان پرداخته

تفاوت در  ها به معنایخانهبندی شکلی در طبقه

مهمان در تمامی بندی فضای چگونگی عرصه

، اخوت؛ در 1331باشد. در سال ها نمیبندیطبقه

بررسی تطبیقی ابعاد حریم در »ای با عنوان مقاله

؛ با استفاده از این مدل حریم «مسکن سنتی و معاصر

فضایی را براساس چهار تعریف مانع، فاصله، مرتبه 

. بررسی داده استقرار  و حلقه مورد ارزیابی

گرفته میان مسکن سنتی و امروز تطبیقی صورت 

حول چشمگیر در حریم در این مقاله نشانگر ت

 فضایی مسکن امروز است. 

 به از کشور، خارج در نیز متعددی محققین

با  مسکن سازیهماهنگ ةنحو شناخت منظور

 خاص، ایمنطقه فرهنگی و مسائل اجتماعی روابط

با  را منطقه آن بومی مسکن بندیپیکره تحلیل

سال  در .اندانجام داده نحوفضا روشاستفاده از 

 شناسیگونه»با روش نحو فضا  به  کن،اد ، 2113
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و  پرداخته «نیجریه در های بومیخانه معماری

 را فضایی اصول سازماندهی فضایی و الگوی

(.  Adeokun,2013است ) نموده استخراج

ارزیابی  هدف با ،2111 سال در مصطفی

 از استفاده با فضایی، حریم رعایت و نفوذپذیری

فضایی بندی پیکره تطبیقی مقایسه»فضا،  نحو روش

 شهر در شهری مدرن و روستایی سنتی هایخانه

بتواند با استفاده از  تاانجام داده  را «عراق اربیل

 را طراحان ،این پژوهش از آمده به دست اطالعات

 با سلسله فضاهای ایجاد برای اربیل، در خصوصبه 

 نیاز انسان بر منطبق هایحریم و فضایی مراتب

 (. Mustafa,2010دهد ) یاری

 به ، 2112 و 2113 های سالدر بالل

 موزانبیت روستای مسکن بومی فضای نحو»تحلیل

 ،اعتقادات اجتماعی نقش و پرداخته «الجزایر

 و در ساختار را روستا این مردم مذهبی و فرهنگی

 .داده استمورد ارزیابی قرار ها خانه پیکربندی

 ةنندکمنعکس هاخانه این های او،هبراساس یافت

 براساس هاخانه و بوده خانواده محور فرهنگ

 یا مرد و مهمان اعضای خانواده شامل که کاربران

 و مرد مهمان عرصه جداگانه دو به د،نباشمی زن

 از اعتقادات بازتابی که اندشده تقسیم ساکنین

 دریافتمحقق  نظر از .است روستاساکنان  مذهبی

 یفضای خلق موجب بندیپیکره این بردنکار  به و

 با و مناطق منطقه این ساکنینبرای  مطلوب

گردد می اعتقادات مشابه و فرهنگ

(Bellal,2013.)  پژوهش حاضر برای نخستین بار

های سه بندی و سازماندهی خانهبه بررسی عرصه

 قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسالمی شهر یزد دورة

و « گرافای»افزارهای منرو « نحو فضا»با تئوری 

سیر تحول تا  پردازدمی در سه مقیاس، «مپدپت»

قرار  و ادراک مورد ارزیابیرا بندی خانه عرصه

 دهد. 

 

 ها مواد و روش -3

. بدین گرددانجام میروش ترکیبی  با مقالهاین 

های توصیفی، تحلیلی و در نهایت ترتیب روش

. گیردمیاستدالل منطقی مورد استفاده قرار 

و فرایند انجام پژوهش از  همچنین در شرح مراحل

ای، مشاهده، برداشت ابزارهای مطالعات کتابخانه

قی به شرح زیر سازی و قیاس تطبیمیدانی، شبیه

 با مراجعه به اسناد و منابع موجود .شودمیاستفاده 

 ایمطالعات کتابخانهدر نوشتارهای التین و فارسی، 

بندی پیکرهخانه،  نحو فضا، تعریف روشمربوط به 

موارد مربوط شهر یزد و  شناخت معماریو ضایی ف

سپس با . گرددمیتدوین ی پژوهش به پیشینه

 های سه دورةخانهمشاهده و برداشت میدانی؛ 

شناسایی و  اسالمی،قاجاریه، پهلوی و جمهوری

از . شودمیآوری ها جمعبه آن 1اسناد مربوط

ها آنجایی که بررسی و تحلیل کلیه ساختمان

های تنها ساختمان بنابراینر نیست، پذیامکان

. گیردمیمورد ارزیابی قرار دوره شاخص هر 

های شاخص ساختمانی است که منظور از ساختمان

دارای طرح و مفاهیم معمارانه در یک گونه 

مشخص از معماری باشد و یا در یک موقعیت 

چنین مدارک ممتاز شهری قرار گرفته باشد. هم

های انتخاب خانهه باشد. مستند از آن وجود داشت

قاجاریه و پهلوی نیز بعد از بررسی تمام  رةدو
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هایی که ثبت میراث فرهنگی شده بودند و خانه

 هایگونهگیرد. انجام میشناسی براساس گونه

 آمده، و آیدمی بوجود معماری در که مختلفی

 عوامل بلکه، نیست معمار نظر و فکر محصول فقط

 به وجود در فرهنگی و یاقتصاد، اجتماعی مختلف

  .است بوده اثرگذار آن آمدن

 مسیر شناخت راه در تواندمی آنچه

 باشد پژوهش راهنمای یزد، هایخانه شناسیگونه

 و (است خانه اینجا در که) پدیده حقیقتشناخت 

. باشدمی آن ةدهندلتشکی عوامل و تکوین شرایط

 برای پارامتری عنوانه ب حیاط برگزیدن علت

 در حیاط زیاد بسیار ثیرأت ها،خانه بندیهگون

 حدی تا ثیرأت این .باشدمیه خان کلیت گیریشکل

 مهمترین عنوانه ب را حیاط بتوان شاید که است

پس  .آورد شماره ب یزد شهر هایخانه عنصر

شهر یزد که از  قاجاریه و پهلوی دورة هایخانه

دار شکلی یک حیاطه، دوحیاطه، صفه ةلحاظ گون

 برایاند. ؛ انتخاب و بررسی شدهبودند ندحیاطهو چ

 شده سعی شده مشخص هایگونه از هریک

 انتخاب برای .شود ارائه مناسبی هاینمونه

 گرفته نظر در ثابتی معیارهای هاخانه ترینمناسب

 -1 :باشدمی ذیل شرح به که است شده

 با فضایی تنوع و کیفیت نظر از االمکانحتی

 در دستبرد و تغییرات مترینک -2 .باشند ارزش

 یا باشد سالم خانه -3 .باشد آمده بوجود هاآن

 امکان-4 .باشد گرفته صورت آن بر مناسبی مرمت

 بتوان که باشد ایگونه به آن اطالعات به دسترسی

  .نمود ارائه بنا به راجع مناسبی اطالعات

 قاجاریه، یازده در دورة بنابراین یازده خانه

 به مربوط پهلوی و ده خانه دورة متعلق به خانه

 های این دوره)خانه 2جمهوری اسالمی دورة

های شمالی و جنوبی ویالیی بوده و شامل خانه

. گردندمیشناسایی، مشاهده و انتخاب ؛ (باشندمی

افزارهای است که برای کار با نرمقابل ذکر 

نحوفضا و دریافت نتایج قابل استناد بررسی پنج 

( 1332افی است )دانشمند، ره کنمونه از هر دو

هایی که با این مقاله ها وبراساس رساله)همچنین 

رو به اند(. ولی در پژوهش پیششدهروش انجام 

ها ی نمونهکه همهها در یزد و اینعلت تنوع خانه

هر دوره ده تا یازده ر مورد بررسی قرار گیرند د

 .شودمیخانه انتخاب 

اره شد؛ تحلیل و گونه که قبالً نیز اشهمان

« نحو فضا»های سه دوره با تئوری بررسی خانه

بنابراین در ادامه برای شناخت بیشتر، شود. انجام می

 1334در سال گردد. شرحی از این روش ارائه می

در کتابی با   3هیلیر با همکاری جولیان هنسونبیل

ای جدید از فضا را عنوان منطق اجتماعی فضا نظریه

 Hillier etای از زندگی بیان کرد )بهبه عنوان جن

al, 1984 وی در این کتاب، با تکیه بر مفهومی .)

به نام نحو فضا، سعی در کشف قوانینی داشت که 

از بررسی الگوهای مختلف چیدمان در فضاهای 

آمد. به اعتقاد وی، فضاهای مختلف به دست می

های مختلف شیوه»ی مختلف منعکس کننده

ن خود هستند و با استفاده از روش کاربرا« 4زندگی

های فرهنگی و توان به ویژگینحو فضا می

گیری الگوهای اجتماعی ساکنان آن که بر شکل

 ,Hillierفضایی مختلف تأثیرگذار هستند، پی برد )

2007:44/ Hillier & Sahbaz, 2005/ Turner, 

2007: 104/ Markhede & Carranza, 2007 .)

اجتماعی فضا را این گونه  هیلیر منطق فرهنگی ـ
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ابعاد اجتماعی و فرهنگی موجود  ؛کندتوصیف می

بندی فضایی، نقش قواعد گرامری را در هر پیکره

دهی به یک متن ادبی دارند؛ به این معنی در شکل

و فرهنگی ساکنان هر های اجتماعی که ویژگی

دهی به ساختار گاه، عامل اصلی در شکلسکونت

روند و به تعبیر ه به شمار میگافضایی آن سکونت

راپاپورت سایر عوامل از جمله اقلیم، فن و 

دهی های بعدی شکلتکنولوژی ساختمان در الیه

این (. »1333بندی قرار دارند )راپاپورت، به پیکره

موضوع در رابطه با مسکن بومی با شدت بیشتری 

های نمود دارد و عناصر ساختمان و هماهنگی

شوند که ساز با دقت کنترل میوهندسی در ساخت

ـ اجتماعی این فرایند خود منجر به پایداری فرهنگی

 (.Hillier, 2007: 77« )شودفضا می

روش چیدمان فضا یک رویکرد توسعه یافته در 

های و تحلیل ساختار فضایی محیطتجزیه 

های که هدف آن توصیف مدلاست، ساخت انسان

ب اشکال ها در قالفضایی و نمایش این مدل

باشد که در پارامترهای ریاضی می گرافیکی و

از نماید. پذیر میرا امکانتفسیرهای علمی نتیجه 

این روش در مباحث معماری و شهرسازی با عنوان 

شود. در این تکنیک نیز یاد می 1تکنیک نحو فضا

با تبدیل ساختار فضایی محیط مصنوع به الگوهای 

تلف آن به گرافیکی، روابط میان فضاهای مخ

شود، به طوری های ریاضی ارائه میصورت داده

توان به روابط متقابل ها، میکه از تحلیل این داده

کنندگان آن پی میان کالبد محیط و رفتار استفاده

از یکی  (.Hillier & Hanson, 1984: 294برد )

روش نحو فضا، ابزارهای تحلیل ساختار فضا در 

گیری ساس شکلنمودارهای توجیهی است که ا

ها است. با استفاده از افری گآن برگرفته از نظریه

 6این ابزار، ساختار هر محیط در قالب یک گراف

شود که در آن هر دایره نماد یک فضا و ترسیم می

ارتباط میان فضاهای مختلف  ةدهندهر خط نشان

آن است. با استفاده از این نمودارها، ساختار و 

پالن به صورت بسیار ساده  جانمایی اجزای مختلف

 ,Brown & Bellalشود )و خوانا ترجمه می

های این نمودارها، امکان (. از دیگر مزیت2001

های ارتباطی در داخل پالن است. نمایش ویژگی

استفاده از این نمودارها برای  ةترین جنبمهم

آزمودن سیرکوالسیون داخلی یا کلی هر فضا 

د استفاده برای تحلیل است. از دیگر ابزارهای مور

 2مپ افزار دپتبندی فضایی، نرمرهتار پیکساخ

افزار که توسط ترنر و همکارانش در است. این نرم

تهیه شد، این امکان را در  3آکادمی علوم لندن

دهد که با دقت بسیار باالتر اختیار محققان قرار می

های بسیار بیشتر نسبت به روش قبل و با شاخص

توجیهی(، فضا را در مقیاس خرد و )نمودارهای 

 ;Turner & Pinelo, 2010کالن تحلیل کنند )

Turner, 2007 روش نحو »؛ پژوهش(.  در این

ها نمونه انتخاب از به کار گرفته شده تا پس« فضا

جمهوری اسالمی؛  و پهلوی قاجاریه، دوره، سه از

و « مپدپت»افزارهای تخصصی وسیله نرم بناها به

های مربوط به هر شاخص داده تحلیل و« گرافای»

های شوند. این روش به منظور تبدیل داده استخراج

کیفی به اعداد و ارقام کمی و یا گرافیکی و 

همچنین سنجش روابط فضایی و مفاهیم در پالن 

با ترسیم نمودارها با  سپساستفاده شده است. 
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 های به دستیافته مقایسة و از 3اکسلافزار نرم

 .گرددمیبیان ها تایج و یافته، نآمده

 

  هایافته نتایج و -4
در  هاافزارنرماز در این قسمت نتایج حاصل 

مرتبط های با استفاده از شاخصو  قالب سه مقیاس

 قبل از آن شرح مختصری از  گردد. بیان می

تا نشان داده شود هر شاخص  آورده شدهها شاخص

ازی و آشکارس با توجه به تعریفی که دارد به

  پردازد. می بندی خانهعرصه بررسی چه ابعادی از

میزان اتصال )اشراف( به : 11ـ ارتباط/ اتصال

فضاهایی که تعداد کم یا باشد. می فضاهای مجاور

ها وارد زیادی از خطوط دید و حرکت به آن

هدف . ها وجود دارد(شود )مسأله اشراف در آنمی

ایجاد تعامل بررسی امکان  -1 ؛در طراحی معماری

اجتماعی در فضاهای جمعی خانواده )حیاط، 

های شناخت محدوده -2؛ نشیمن و پذیرایی(

در  این شاخصاز . دار و خلوت درون خانهحریم

تعامل  های مطالعاتی با رویکردتحلیل پروژه

  (.1332)دانشمند، شود اجتماعی استفاده می

میزان در دسترس بودن هر فضا : 11پیوندیـ هم

باشد.  فضاهایی که به جمیع فضاهای خانه می

شوند و تر دیده میتر )راحتنزدیک

احی ترند( یا دورترند. هدف در طردردسترس

توانند مسیر شناخت فضاهایی که می -1 معماری؛

حرکتی ما برای رسیدن به دیگر فضاها باشند 

شناخت فضاهایی که  -2سیم(. )راهروها و هال تق

کارکرد اجتماعی فضاهای توانند به تقویت می

جمعی مجاور  )نشیمن و پذیرایی و غیره( کمک 

های مطالعاتی کنند. از این شاخص در تحلیل پروژه

ها )طبقه بندی با رویکرد سلسله مراتب دسترسی

مسیرهای اصلی و فرعی دسترسی در مجموعه( 

 ;Klarqvist, 1993;Lima, 2001شود )استفاده می

Jiang, 2000.) 
بودن  در دسترسبحث محرمیت و : 12بیـ عمق نس

باشد. به عنوان مثال؛ میفضاها از یک مکان خاص 

خانه  ورودی به مکان که در مجموعهفضاهایی 

 شوند و دردسترسند( یا دورند)دیده می نزدیک

بررسی تعداد فضاها برای : 13ـ عمق گامی   کدامند؟

بررسی تعداد یا  رسیدن به فضای مورد نظر

 ید برای دیدن فضای مورد نظرهای دسکانس

بررسی  -1 ؛هدف در طراحی معماریباشد. می

بررسی عمق  -2؛ محرمیت از در ورودی ساختمان

شاخص در  این از. خانه ترین فضایخصوصی

خلوت  های مطالعاتی با رویکردتحلیل پروژه

  (.1332)دانشمند،  شودگزینی استفاده می

های پروژهاین شاخص در تحلیل : 14ـ حوزه دید 

 -1شود. مطالعاتی با رویکرد محرمیت استفاده می

آیا مسأله محرمیت در طراحی ورودی لحاظ شده 

هایی است؟ از ورودی بنا یا حیاط یا اتاق چه بخش

های ورودی درگاه -2 شود؟از فضا دیده می

 های خصوصی )اتاق یا سرویس بهداشتی وعرصه

 ,Klarqvist) شود؟از چه فضاهایی دیده میغیره( 

1993;Lima, 2001; Jiang, 2000 .) 

با  ـ الف  ؛و محرمیت ویژگی فضاهای خلوت

دیگر فضاها ارتباط بصری کمی داشته باشد 

ارتباط انتقالی کمی با فضاهای  ـ )محرمیت( و ب

یعنی نسبت به دیگر فضاها در  ؛اطراف داشته باشد

 )خلوت(  عمق قرار گیرد
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ن خاصیت بیشتر باشد، :  هر چه ای11ی نسبیـ مرتبه

یابد پذیری افزایش میکنترل نفوذ

(Steifeld,1998 .) مشابه عبارت  :16ـ خوانایی

لینچ است که از تقسیم مقادیر دو “ خوانایی”

. آیدبر هم بدست می ارتباطو  پیوندیهمشاخص 

 هاکه از شاخص هاییتعریفبنابراین با توجه به 

رسیدن به هدف برای  هااز آن توان؛ میارائه شد

 پژوهش استفاده نمود. 

 مقیاس خرد  -4-1

، «ارتباط» هایشاخص« مقیاس خرد»در 

ی حوزه»، «گامیعمق»، «نسبیعمق»، «پیوندیهم»

مورد  12«مپدپت»افزار با نرم« نسبییمرتبه»و « دید

به  1و جدول  2و  1تصاویر ) گیردمیبررسی قرار 

 هایدادهاز که  هاییطیف ادامهدر  عنوان نمونه(.

و  گرددارائه میگیری شده هر شاخص نتیجه کمی

پرداخته  برای هر شاخص در نهایت به تحلیل

 شود. می

 

     
)مأخذ: مرکز اسناد میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  حیرانی ـ خانة یک حیاطة دورة قاجاریه شهر یزد ةپالن خان -1تصویر 

 دستی(

        
 )مأخذ: نگارنده( دید خانة حیرانی ةحوزشاخص  -2یر تصو           
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 )مأخذ: نگارنده( ـ دورة قاجاریهحیرانی  خانة گامیعمقی نسبی و نسبی، مرتبهپیوندی، عمقهای ارتباط، همشاخص  -1جدول     

Ref 
پیوندیهم ارتباط  عمق گامی مرتبه نسبی عمق نسبی  

E0 
1 43/1  21/2  26/1  1 

E1 
2 12/1  23/6  22/1  1 

T1 
1 16/1  31/6  23/1  4 

T2 
1 16/1  31/6  23/1  4 

K1 
2 61/1  33/6  21/1  3 

K2 
3 21/1  63/1  13/1  4 

B1 
2 23/1  21/1  12/1  6 

L1 
2 26/1  33/1  1112 3 

B2 
2 12/1  22/2  21/1  11 

B3 
2 23/1  12/1  13/1  3 

B4 
2 21/1  62/1  13/1  3 

L2 
2 23/1  12/1  16/1  3 

B5 
2 21/1  61/1  13/1  3 

L3 
2 12/1  21/6  22/1  11 

L4 
1 26/1  31/1  12/1  4 

Y1 
6 11/1  23/4  13/1  2 

Y2 
2 36/1  41/3  13/1  1 

Y3 
2 11/1  34/3  12/1  6 

(E ی عمومی( / ورودی و هشتی )عرصهT ی خدماتی(/ سرویس بهداشتی )حمام و توالت( )عرصهY ی حیاط )عرصه

نشیمن،  Lی خصوصی(/ اتاق خواب )سه دری و دو دری( )عرصه Bی خدماتی( / آشپزخانه )مطبخ( )عرصه Kعمومی(/ نیمه

 خصوصی(ی نیمهدری، تاالر، ایوان، طنبی( )عرصهپذیرایی )پنج

 

نتایج تحلیل شاخص  -4-1-1

 های سه دورۀخانهرتباط/اتصال در ا

 جمهوری اسالمی قاجاریه، پهلوی و

-افزار دپتسه دوره با نرم هایخانهپس از تحلیل 

مپ و ترسیم نمودارهای شاخص ارتباط/اتصال 

 2جدول های ها طیفها و مقایسة آنبراساس داده

 اند.ترسیم شده
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 )مأخذ: نگارنده( قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسالمی های سه دورةشاخص ارتباط در خانه طیف - 2جدول 

 جمهوری اسالمی دورة پهلوی دورة قاجاریه دورة

   

 ی کمترین میزان ارتباط است.دهندهی بیشترین میزان ارتباط و رنگ آبی نشاندهنده*رنگ قرمز نشان

 

جاریه و پهلوی قا های دورةبیشترین ارتباط خانه

ها و کمترین آن در هشتی و فضاهای در حیاط

ها ایجاد باشد. ارتباط قوی در حیاطخدماتی می

 هایحیاط خانه است.« خلوت جمعی»ی کننده

قاجاریه(  به ویژه دورةقاجاریه و پهلوی ) دورة

، که است های مشخصاتاقی بدون سقف با بدنه

تعریف  .باشدمیی حس در برگرفتگی القاکننده

دورة ی هافضای باز مرجعیت خود را در خانه

)ارتباط  است جمهوری اسالمی از دست داده

بنابراین حس در بر گرفتگی و  ضعیف حیاط(.

از خلوت در این فضا کاهش یافته است. آنچه 

جمهوری اسالمی الگوهای فضاهای باز در دورة 

های باقی مانده، دو الگوی فضاهای باز حیاط

   باشند.های جنوبی مییاطشمالی و ح

دری/ ها )اتاق خواب( و پنجدریارتباط سه

قاجاریه  دورةدر تاالر/ طنبی )نشیمن/پذیرایی( 

ندرتاً  بنابراین ،نزدیک به هم و یا بعضاً یکی است

های خواب )اتاقمکانی برای تأمین خلوت فردی 

 این دورهدر جمهوری اسالمی(  مجزا در دورة

های ارتباط زیاد عرصه وجود داشته است.

 های دورةدر خانه خصوصیخصوصی و نیمه

با مجموعه نشانگر توجه به انس و  قاجاریه و پهلوی

ی زیاد عرصه ارتباط  باشد.الفت خانواده می

عمومی )به عنوان مثال ورودی خانه رسولیان( که 

به معنای دسترسی آسان از ورودی به سایر فضاهای 

امنیت از سرقت و همچنین باشد؛ برای مجموعه می

در  حفظ حریم فردی و خانوادگی نامناسب است.

اعداد ارتباط  اسالمیجمهوری رةهای دوخانه

کاهش یافته است و تنوع ارتباطات بسیار کم شده 

گیری جمهوری اسالمی به شکل در دورة است.

تنوع و قوام  گردیده وتوجه « کاراکتر فردی»

ی به دلیل خلوت جمع ةکنندفضاهای تأمین

فضاهای  ها از میان رفته است.یکپارچه کردن آن

 آشپزخانه در دورةنشیمن، پذیرایی و حتی 

جمهوری اسالمی از جداسازی الزم برخوردار 

عمومی  نیستند و تمایلی به نزدیک کردن فضاهای

 .شودو خصوصی خانه دیده می
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 هاینتایج تحلیل شاخص -4-1-2

 هایخانه در ی نسبیپیوندی و مرتبههم

جمهوری قاجاریه، پهلوی و  سه دورۀ

  یاسالم

 پیوندی های همسه دوره شاخص هایخانهدر 

نسبی نیز مانند شاخص قبلی با استفاده از  ةمرتبو 

و شود مپ خروجی گرفته میافزار دپترمن

 گرددمیها ترسیم نمودارهای هر خانه براساس داده

 4و  3 جدولهای ها طیفو براساس مقایسة آن

 .شودارائه می

 
 )مأخذ: نگارنده( قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسالمیهای سه دورة انهپیوندی در خطیف شاخص هم - 3 جدول 

 جمهوری اسالمیدورة  پهلویدورة  قاجاریه دورة

   

  
 خذ: نگارنده()مأ قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسالمیهای سه دورة ی نسبی در خانهرتبهطیف شاخص م -4 جدول

 جمهوری اسالمیدورة  پهلویدورة  قاجاریهدورة 

   
 

قاجاریه، دورة های ی نسبی ورودی خانهمرتبه

پهلوی و جمهوری اسالمی تفاوت چندانی از نظر 

عددی با یکدیگر نکرده است؛ دلیل آن  فضاهای 

های معاصر در مختلفی است که برای ورود به خانه

ها پلهها و یا راههر چند حیاطنظر گرفته شده است. 

دورة های ی نسبی خانهعلت افزایش مرتبه

ها؛ فضاهای جمهوری اسالمی هستند ولی حیاط

بالتکلیف و گذری هستند که به شدت اشراف 

ها از کیفیت الزم برخوردار پلهو همچنین راه دارند

  نیستند.

جمهوری اسالمی دو نوع دورة  هاینمونهدر 

. نشیمن وجود داردیمن و بدون نشیمن با نش ـ خانه

پیوندی زیاد، ی نسبی کم و همفضایی است با مرتبه

ارتباط قوی که نسبت به کل فضاهای دیگر نفوذ به 
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آن آسانتر خواهد بود. در حالی که اتاق پذیرایی 

بایست با ایجاد عکس این شرایط را دارد؛ زیرا می

هایی را تر برای نفوذ محدودیتشرایط سخت

ن صورت محرمیت الزم ایجاد ایجاد نماید و به ای

دو فعالیت )پذیرایی و  هنگامی که اینگردد. 

یک فضا منتقل شوند، آن فضا در درون نشیمن( به 

آن مشکل گردد که خود با امری متضاد مواجه می

توان تنها با تغییر در ابعاد فضا حل نمود، به را نمی

هم  بایستکه میایجاد شده  یعبارتی فضا

 نفوذپذیر باشد و هم نباشد.

قاجاریه در اغلب موارد، سه  های دورةدر خانه 

تر ها( در دوسوی فضای عمومیخوابها )اتاقدری

شوند و عمومی یا عمومی( و بزرگتر واقع می)نیمه

راهروها میان این فضاها به عنوان یک حریم 

کنند. این شیوه از استقالل و در هم بینابینی عمل می

نا دن فضاها، نمایانگر توانایی سازمان فضایی هر بش

 شود.پذیری محسوب میدر انعطاف

 

 نتایج تحلیل شاخص عمق نسبی -4-1-3
قاجاریه، پهلوی و  سه دورۀهای خانه

 اسالمیجمهوری

به شاخص عمق  مربوط 1های جدول طیف

های سه دوره پس از تحلیل نمونه باشد کهمی نسبی

 رسیم شده است. ها تداده ةو مقایس

 

 )مأخذ: نگارنده( های سه دوره قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسالمیطیف شاخص عمق  نسبی در خانه -1جدول 

 جمهوری اسالمیدورة  پهلویدورة  قاجاریهدورة 

   

 

جمهوری اسالمی دورة نسبی فضاها در  عمق

قاجاریه دورة پهلوی و سپس کمتر از دورة کمتر از 

 )قاجاریه و پهلوی( های یک حیاطههاست. خان

دارای عمق کمتری هستند که در نتیجه 

تری را سیرکوالسیون حرکتی و ارتباطی راحت

آورند. میزان خصوصی بودن فضاها و پدید می

محرمیت آن از مقدار عمق فضاها قابل برداشت 

باشد. عمق از جمله مواردی است که نسبت به می

تغییرات بسیاری کرده سایر فاکتورها در سه دوره 

های ی بین فضاها در خانهشدن فاصلهاست. کم

جمهوری اسالمی، ادغام فضاها را در دورة 

قاجاریه و پهلوی دورة ی برداشته است. در خانه

توان یافت که خصوصیاتی هیچ دو فضایی را نمی

نظیر هم داشته باشند، این به معنای از بین رفتن 

چیدمان امروزی تنوع در ذات کیفیت فضایی 

دورة های خواب، در خانهدری یا اتاقاست. سه
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قاجاریه و پهلوی به تعداد زیادی )بیش از دو فضا( 

موجود است و جایگاه ثابتی به لحاظ میزان عمق 

نسبی ندارد و موقعیت آن در هر خانه متفاوت 

اسالمی عدد جمهوریدورة های است. در خانه

های قبل؛ به دورههای خواب نسبت عمق نسبی اتاق

به میزان زیادی کاهش یافته است ولی همچنان 

نسبت به سایر فضاهای خانه عمق زیادی را به خود 

هایی چون درب اختصاص داده است؛ چرا که مانع

وجود دارد. آشپزخانه از جمله فضاهایی است که 

قاجاریه، پهلوی و دورة های عمق آن در خانه

دورة رده است. در اسالمی تغییر زیادی کجمهوری

ها دارای عمق نسبی باالیی هستند قاجاریه ورودی

یابد. پهلوی کاهش میدورة ولی عمق ورودی در 

یا دو ورودی دارند و یا  ی پهلویدورههای خانه

هایشان تا حیاط بسیار کم است؛ به ی ورودیفاصله

همین دلیل عمق ورودی کاهش یافته است و در 

های اسالمی در نمونهجمهوری دورة های خانه

که حیاط در ابتدای خانه ی شمالی به دلیل اینخانه

گیرد عمق نسبی ورودی افزایش قرار می

-ی جنوبی کاهش میدر خانه یابد وچشمگیری می

ها قاجاریه و پهلوی حیاطدورة های در خانهیابد. 

اند؛ در عمق نسبی کمی را به خود اختصاص داده

مهوری جدورة در  حالی که عمق نسبی حیاط

 اسالمی افزایش یافته است. 

 

یج تحلیل شاخص عمق گامی نتا -4-1-4

قاجاریه، پهلوی و جمهوری  سه دورۀ

 اسالمی

های مربوط به شاخص عمق گامی به داده

صورت عددی برای هر نمونه استخراج شده و از 

 6های جدول هر دوره طیف نمودارهایمقایسة 

 اند. ترسیم گردیده

 

 )مأخذ: نگارنده( های سه دوره قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسالمیطیف شاخص عمق گامی در خانه -6 جدول

 جمهوری اسالمیدورة  پهلویدورة  قاجاریهدورة 

   

 

قاجاریه بیشترین عمق دورة در  6براساس جدول 

خواب و بعد از آن متعلق به گامی متعلق به اتاق

و در برخی  باشدمی بهداشتیآشپزخانه و سرویس

)وفاداری و ی زرتشتی هاها مانند خانهخانه

دورة مربوط به حیاط اندرونی است. در اورمزدی( 

ی متعلق به فضاهای پهلوی بیشترین عمق گام

ها فضای خواب و در برخی خانهخدماتی، اتاق

جمهوری اسالمی دورة های باشد. در خانهتاالر می
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مقدار آن  عمق گامی کاهش یافته و بیشترین

ای از ـ نمونه4و  3)تصویر  مربوط به خانه وحیدی

است که به  ی جمهوری اسالمی(های دورهخانه

علت داشتن راهرو و فضاهای ارتباطی عمق گامی 

 زیاد دارد.

 

 
 )مأخذ: شرکت مشاور پیمون( اسالمیجمهوری دورةی وحیدی ـ پالن خانه -3  تصویر

 

    
 )مأخذ: نگارنده(  جمهوری اسالمی دورةی وحیدی مق گامی خانهدار شاخص عنمو -4 تصویر

 

دید  نتایج تحلیل شاخص حوزۀ -4-1-5

قاجاریه، پهلوی و  دورۀسه های در خانه

 جمهوری اسالمی

شاخص حوزة دید براساس توضیحات قبلی به    

گردد که از هر دوره صورت گرافیکی تحلیل می

   آورد شده است. 2ای در جدول نمونه

توان های سه دوره؛ میی حوزه دید خانهبا مقایسه

های دورة قاجاریه و عنوان نمود که فضای خانه

پهلوی )بیشتر دورة قاجاریه( برای حفظ حریم 

های زرتشتی به علت امنیت اجتماعی( با )حتی خانه

ی هااند. خانههای خاصی سازماندهی شدهویژگی

رة قاجاریه( دورة قاجاریه و پهلوی )به ویژه دو

اغلب از بیرون غیرقابل دید بوده و آنچه دارد در 

ای حتی با ورود درون نهفته است. در چنین خانه

افراد غریبه به منزل زندگی خصوصی داخل خانه 

های دورة قاجاریه هشتی شود. در خانهمختل نمی

تری نسبت به دورة پهلوی داشته نقش پررنگ

لوی بیشتر است. معماری دورة قاجاریه و په

های فضایی است. پس به معماری مقاطع و شبکه

توان خانه را مشاهده یک باره و از ورودی نمی

کرد. دورة جمهوری اسالمی با حذف فضاهای 
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 قلمروهای عمومی و خصوصی از دست داده است.ها و بینابینی توانایی خود را در ایجاد حریم
 

 )مأخذ: نگارنده( قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسالمیرة دوهای سه دید در خانه شاخص حوزة -2جدول 

 قاجاریهدورة 

 

 

 

 

 پهلویدورة 

 

 جمهوری اسالمیدورة 

 
  

   

ای دورۀ هبررسی تطبیقی خانه -4-2

قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسالمی 

گراف ـ مقیاس افزار ایبراساس نتایج نرم

 طمتوس

افزار مقیاس متوسط با استفاده از نرمدر    

به بررسی عمق نسبی دو به دوی  13«گرافای»

تا میزان شدت ارتباط   شودمیفضاها پرداخته 

خصوصی نیمه»و « عمومی»، «های خصوصیقلمرو»

 تعیین گردد. « ـ نیمه عمومی

توان سرشار از مفاهیمی گذشته را میمعماری    

دانست که براساس فرهنگ، عقاید، محیط و 

ل دیگر انسجام یافته و با توجه به بسیاری از مسائ

گرفته است. در این میان شکل نیازهای ساکنان 

حیاط با قراگیری در مرکز خانه نقش بسزایی در 

ها، ارتباطات و ها، حریمتنظیم و انسجام فعالیت

در این ی ایرانی ایفا نموده است. زندگی خانه

نسبی فضاها نسبت به حیاط مقیاس به بررسی عمق

تحول نقش حیاط در  شود تا سیره میپرداخت

بررسی شود.  های سه دورهساماندهی فضاهای خانه

ی ای از ایدئوگرام تحلیلی خانهنمونه 1در تصویر 

دورة پهلوی نشان داده شده و در  ةیک حیاط
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نسبی هر فضا نسبت به سایر فضاها عمق 3جدول 

 آورده شده است.

مقیاس ای از نتایج  حاصل از خالصه  3جدول  

ها و باشد که با توجه به ایدئوگراممتوسط می

 شود. های سه دوره ارائه مینمودارهای خانه

 

  
 ی یک حیاطة دورة پهلوی )مأخذ: نگارنده(ای از ایدئوگرام تحلیلی خانهنمونه -1تصویر 

 

 )مأخذ: نگارنده( ة پهلویـ دوری عمق نسبی هر فضا نسبت به سایر فضاها در خانه سجادپاینده محاسبه -3جدول  

 E0 E1 L1 Y B1 L2 B2 K L3 

E0 1 1 3 1 3 1 2 3 2 

E1 1 1 2 4 2 4 6 3 6 

L1 3 2 1 6 4 6 3 11 3 

Y 1 4 6 1 2 2 2 4 2 

B1 3 2 4 2 1 2 4 6 4 

L2 1 4 6 2 2 1 2 6 4 

B2 2 6 3 2 4 2 1 6 4 

K 3 3 11 4 6 6 6 1 4 

L3 2 6 3 2 4 4 4 4 1 
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)مأخذ:  اسالمیهای قاجاریه، پهلوی و جمهوریبندی نتایج تحلیل عمق حیاط نسبت به حیاط خانه در دورهجمع -3جدول 

 نگارنده(

 جمهوری اسالمی پهلوی قاجاریه هادوره

نتایج تحلیل
 

 

 تر ارتباط موجود بین دو فضا قوی                          تر   عمق نسبی فضاها کم                               

عمق نسبی  عدد، های چند حیاطهدر خانه

عملکرد شکلی و  ،حیاط هر فضاها نسبت به

 دهد. معنایی آن حیاط را نشان می

ها و بندیباغچه های این دورهدر حیاط

شود این محدودیت دیدی که ایجاد می

های کند که عرصهامکان را فراهم می

 غیرهخصوصی و نیمه مختلف خصوصی و

 در اطراف حیاط ایجاد شود. 

 دهنده است.حیاط در این دوره عنصری نظم

 باشد.تملک مالک نسبت به حیاط بیشتر می

-قوی شکلی )ساخت حیاط دارای عملکرد

 و و معنایی )امنیتوساز و کالبدی( 

 باشد.محرمیت( می

 تر است.محصوریت حیاط کمرنگ

ها ی حیاطعملکرد شکلی و معنایتضعیف 

کاهش تنوع حیاط در این دوره انجام و 

 شد. 

ها دارای چند ورودی خانه دورة پهلویدر 

 هاکه چند ورودی شدن خانه؛ باشندمی

و تغییر شیوه   فضاهاعمق آغازگر کاهش 

ای هستههای تکخانواده به زندگی مردم

به صورت  تا بتوانند استکوچک 

 . نندها زندگی کجداگانه در اطراف حیاط

ها از اینجا تفکیک  ساختار منسجم خانه

 . خوردرقم می

 

عدم حس در برگیرندگی و 

ها به دلیل  از بین محصوریت حیاط

ها رفتن عملکرد شکلی و معنایی آن

جمله  از  ،های قبلنسبت به دوره

مواردی است که باعث ایجاد 

اشرافیت و عدم محرمیت و 

ها شده بندی مناسب قلمروعرصه

  است.

 

 

 های دورۀ بررسی تطبیقی خانه -4-3

قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسالمی 

افزار دپت مپ ـ مقیاس براساس نتایج نرم

 کل

 مرتبة»های ها با شاخصخانه« مقیاس کل»در   

و  «خوانایی»و « کل ارتباط/اتصال»، «کل بینس

 . گرددمپ تحلیل میافزار دپتبراساس نتایج نرم

 

 / اتصال کل ارتباط -4-3-1

های براساس دادهکه  6تصویر توجه به  با 

مربوط به این « دپت مپ»افزار استخراج شده از نرم

در « اتصال/ارتباط کل»مقیاس ترسیم شده است؛ 

 که ارتباط کل،بیشتر است به طوری قاجاریهدورة 

دارد  242و  36ی عددی بین در این دوره گستره

مربوط به  36و ها عرب ةمربوط به خان 242که 

این شاخص پهلوی  دورةباشد. در مشروطه می ةخان

ای بین در این دوره بازه کاهش یافته و ارتباط کل،

های مربوط به خانه، 43باشد که می 116و  43

 ةخان ،116زاده و شاکری است و دی، ولییزفرخی

اسالمی این جمهوریدورة باشد. در مهدوی می

بلی کاهش چشمگیری قدورة دو به مقدار نسبت 

 ةخان، 13کمترین آن داشته است؛ به طوری که 

 21فخرالدین و بیشترین مربوط به خانه وحیدی 

تفاوتی است که در  ةدهندباشد و این نشانمی

های سه دوره خانهگردش فضایی و ارتباطات 

 وجود دارد. 

دهندة تعداد پیوندهای زیاد بودن ارتباط کل، نشان 

های دیگر در یک خانه ضاقوی هر فضا با ف

باشد؛ به نحوی که این ارتباط باعث تسهیل در می

دهندة فعال بودن تمامی گردش شده و این نشان

ها و ها است. بررسی سازمان فضایی خانهعرصه
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وساز دهد که ساختها نشان میارتباط مابین آن

ها )حریم( را رعایت کرده و حضور انسان/انسان

عمومی، فضاهای عمومی، نیمهای از طیف گسترده

نیمه خصوصی و خصوصی را برای حضور فرد، 

بودن با دیگری، با دیگران و با همگان )قلمرو( 

وری از زمین و خلق کند. یعنی نهایت بهرهارائه می

فضاهایی کاربردی و عدم ایجاد فضاهایی که بدون 

ی کم باشند. اند و یا دارای ارتباط و استفادهاستفاده

 که اسالمی جمهوری دورههای خانه اطحیپس 

وری به دلیل عدم بهره انداستفاده بدون اغلب

 باشد.مناسب از ملک می

 
 های سه دوره قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسالمی )مأخذ: نگارنده(شاخص ارتباط کل نمونه - 6تصویر 

    

شاخص ارتباط/اتصال  ةرابط -4-3-1-1

دورۀ ر سه ها ـ دکل و مساحت کل خانه

 قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسالمی

توان گفت که رابطة می 2با توجه به تصویر  

مستقیمی مابین مساحت کل و ارتباط/اتصال کل 

توان به این شکل شرح وجود ندارد؛ دلیل آن را می

هر چند  تر؛با مساحت کم هاکه ساکنین خانهداد 

سعی  ولی اندداشته تریپاییندرآمد و توان مالی 

روال متداول حرکت و زندگی در خانه  ؛کردندمی

)ایجاد حریم، خلوت و و نیز آرامش زندگی خود  

فراهم کنند  نیز کوچکة را در خان قلمرو مناسب(

اند. بودهاند و موفق سعی بر این داشته نیز و معماران

توان به این نکته اشاره نمود که در همچنین می

)جمهوری اسالمی(، بعضی بناها مثل خانة وحیدی 

خانة رضوانی )پهلوی( و خانة اولیاء )قاجاریه( هر 

متر  611چند دارای مساحت تقریباً یکسان )حدود 

مربع( هستند ولی از نظر ارتباط با هم تفاوت دارند 

دهی و و این تفاوت نشان دهندة شیوة سازمان

باشد و وابسته به متراژ زمین بندی فضاها میعرصه

 نخواهد بود.
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 قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسالمی )مأخذ: نگارنده(دورة های سه ی شاخص ارتباط/اتصال کل و مساحت خانهرابطه -2  تصویر

 

 ی نسبی کلمرتبه -4-3-2

های استخراج شده از براساس داده 3تصویر 

نسبی  ةمرتب»مپ مربوط به مقیاس افزار دپتنرم

دورة کل در نسبی ة ترسیم شده است؛ مرتب« کل

های بعدی بیشتر است به قاجاریه نسبت به دوره

ی قاجاریه در بازهدورة های خانهکه در  طوری

ی مربوط به خانه 13/14است که  13/14و  32/2

باشد. در مربوط به خانه امانیان می 32/2ها و عرب

پهلوی این شاخص کاهش یافته و دورة های خانه

 26/3دارد که  26/3و  3124ی عددی بین گستره

 زاده است. دری ولیخانه 24/3ی نکویی و خانه

 جمهوری اسالمی این مقدار نسبتدورة  های خانه

قبلی کاهش چشمگیری داشته است؛ دورة دو  به

دهقان و  ةخان 13/3به طوری که بیشترین آن 

باشد.می 33/3فخرالدین  نةکمترین مربوط به خا

 

 
 قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسالمی )مأخذ: نگارنده(دورة های سه بی کل نمونهی نسشاخص مرتبه - 3تصویر 
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توان تعداد مراحلی دانست نسبی کل را می ةمرتب

های مختلف خانه که باید طی شود تا به بخش

رسید، هر چه این خاصیت بیشتر باشد ساختمان 

کنترل اجتماعی بیشتری دارد و حفظ محرمیت 

شود و نفوذپذیری به این جام میتر انفضاها راحت

باشد. در ها از بیرون به مراتب کمتر میخانه

نسبی نسبت  ةقاجاریه شاخص مرتبدورة های خانه

ها گاهی بعدی بیشتر است. در این خانهدورة به دو 

رسد که در نسبی به حدی می ةباال بودن مرتب

ها قلمرو بیرونی و اندرونی از هم بسیاری از خانه

-شدند و بنابراین برای رسیدن به بخشمی تفکیک

های مختلف بایستی مراتب بیشتری پیموده شود. 

در اینجا مرز بسیار پیچیده و برای دیگران ناواضح 

توان کند. همچنین میاست ولی امنیت را تأمین می

ی زندگی را به این وساز و شیوهتغییر در ساخت

و  هقاجاریدورة های خانهدر صورت شرح داد که 

 بندی فضاهاعرصهقاجاریه( دورة پهلوی )به ویژه 

کنترل  هشخص نیاز ب چنان وضوح داشته که

خود در عرصه عمومی خانه نداشته بلکه با  رفتاری

شد تغییر موقعیت مکانی خود به فضاهایی وارد می

 و که از نظر کالبدی فراهم کننده شرایط خصوصی

معی یا عمومی برای انجام اعمال شخصی و یا ج

ا در زندگی امّ ؛تک اعضای خانواده بوده استتک

وساز به شرایط ساخت جمهوری اسالمیدورة 

بندی و ضوابط آن در که عرصه ای تغییر کردگونه

شخص مجبور است  و کالبد به دقت رعایت نشده

هایی را تقویت و یا با تغییر رفتار خود چنین عرصه

 آهنگواند تاتاق خواب نمی داخل مثالً ؛ایجاد کند

بلند گوش دهد و  مورد عالقه خود را با صدای

در  خود تواند از مهمانانهمچنین در پذیرایی نمی

ساعات خاصی از روز بدون درگیر کردن دیگر 

افراد خانواده و دیگر فضاهای زندگی استقبال و 

 .پذیرایی کند

 

 خوانایی -4-3-3

لینچ است که از تقسیم “ خوانایی”مشابه عبارت   

بر هم  ارتباطو  پیوندیهمادیر دو شاخص مق

 11 جدول .(1332)دانشمند،  بدست می آید

دهد تا میانگینی از خوانایی هر دوره را نشان می

بتوان شاخص خوانایی را بین سه دوره مقایسه نمود 

   ها ارائه شود.و تحلیل

 

 )مأخذ: نگارنده(ها در سه دوره میانگین خوانایی خانه -11جدول 

 جمهوری اسالمی پهلوی قاجاریه  هارهدو

 116/1 1123/1 1132/1 میانگین خوانایی

     

ی شاخص خوانایی در سه دوره )قاجاریه، با مقایسه

توان بیان نمود که پهلوی و جمهوری اسالمی(؛ می

با سیر تاریخی خوانایی کاهش یافته است. از میزان 

تأمل ی قابل خوانایی به دست آمده؛ چند مسأله

وجود دارد. اول اینکه؛ خوانایی یک پالن معماری، 

شود. لزوماً به پالن ساده و قابل فهم آن مرتبط نمی

های ضعیفی هستند؛ های منظم که دارای نشانهپالن

تر هستند. لیکن همین های ارگانیک منسجماز پالن
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میزان خوانایی ضعف واضحی از  ةها در مقایسپالن

شباهت بیش  ةرند و آن مسألگذاخود به نمایش می

یک  بنابراینی فضاها در دید انسانی است. از اندازه

های بیشتر تر و دارای حیاطپالن با بافت پیچیده

قاجاریه با میزان خوانایی  ةها دورعرب ة)مانند خان

زیارتی )با یک حیاط و  ة( خواناتر از خان1162/1

 ای دیگر( است و یا در مقایسه1112/1خوانایی 

های ها را نسبت به خانهعرب ةتوان خانمی

(،  1112/1پور )جمهوری اسالمی مانند؛ مهدوی

(، فالح 1113/1(، ع فخرالدین )1161/1بهپور )

 و ( در نظر گرفت1126/1( و محمودی )1112/1)

توان به را می های ذکر شدهخانهکاهش خوانایی 

در آن دارای این صورت شرح داد که غالب فضاها 

به عبارتی دیگر یک غریبه ش مشترکی هستند. ارز

)دارای میزان خوانایی بیشتر( ای خواناتر در خانه

های بیشتری برای رسیدن به فضاهایی که گزینه

پیوندی باال دارند، دارد. بنابراین حتی اگر به هم

-صورت اتفاقی مسیری را انتخاب کند، احتمال آن

رساند بیشتر که این مسیر او را به فضای مورد نظر ب

، «نحو فضا»به عبارتی دیگر مطالعات  خواهد بود.

خوانایی یک پالن معماری را مولود سازمان فضایی 

قرارگیری فضا در مجموعه  ةآن و در نهایت نحو

داند. این نگرش بندی شده میفضاهایی پیکره

کند و وساز قلمداد میخوانایی را از ماهیت ساخت

 ای آن. رنه در و

سنتی این پژوهش )به  هایخانه ةن مطالعهمچنی    

ویژه قاجاریه( نشان داد که خوانایی؛ در سیر از 

فضاهای عمومی به نیمه عمومی، سیر نزولی دارد و 

خصوصی به خصوصی وضوح از فضاهای نیمه

افزایش یافته است. این ویژگی سبب شده است تا 

به طور واضح مرزبندی « هاغریبه»و « خودی»حریم 

فضاهای خانه حول حیاط  ةهم ر این دورهد شود.

ی خود را به این فضا مستقر شده و یک جداره

عوامل  ةاند؛ که این جداره هماختصاص داده

گذارد. خوانایی آن فضا را به معرض نمایش می

این وضوح و خوانایی شامل ابعاد و تناسبات فضا، 

ها، نقش عملکردی فضا در میزان بازشدگی

بندی مجموعه و ضا در پیکرهمجموعه، اهمیت ف

. باز بودن دید باشدمیحتی دید به فضا از حیاط 

این  ةدهنداین فضاها به یکدیگر و به حیاط؛ نشان

خصوصی  ةها؛ الیمطلب است که در این خانه

نسبت به اجزاء خودش مرزبندی و حریم مجددی 

شود که ندارد. از این موضوع این گونه استنباط می

در سطح  قاجاریه(دورة )به ویژه  سنتی هایهخان

خصوصی یک الیه کاراکتر جمعی خصوصی را 

ها برخالف خصوصی این نمونه ةدهد. الیجای می

 امروز به صورت تفکیک شده به افراد اختصاص

اسالمی( جمهوریدورة های خواب جدا شده )اتاق

های خصوصی، ندارد، بلکه در عین وجود عرصه

ز فضا تعلق دارند مشترک ا ةهمگی به یک الی

 )همگرایی جمعی در سطح خصوصی(.  

 

 ها بحث در نتایج و یافته -5

بررسی صورت گرفته نشانگر تحولی چشمگیر    

اسالمی جمهوریدورة  ةبندی خاندر عرصه

روز در حال روزبه باشد. این تغییر و تحوالتمی

های پژوهش نشان داد یافتههمچنین . استگسترش 

دورة قاجاریه تا اوایل دورة های ونهدر نم هاکه فضا

پهلوی براساس مفاهیم و الگوهای فرهنگی سازمان 

درک محتوای زندگی است و  ةکنندو بیان یافته
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ی خود دارند قبل از مایهها در درونآنچه این خانه

باشد. در واقع فضاها هر چیز پاسخ به نهاد انسان می

دورة ویژه  قاجاریه و پهلوی )به دورةهای در خانه

قاجاریه( شکل و سازمان نخواهد یافت مگر آنکه 

در ورای آن اعتقاد به انطباق با روش زندگی 

الزم است به این  بنابراینساکنان وجود داشته باشد. 

های نکته نیز اشاره شود که نظم فضایی در خانه

دورة های قاجاریه و برخی از خانهدورة مذکور )

محیط مصنوع شود و پهلوی( پیش از آنکه وارد 

ی حالتی مادی بگیرد، شکلی ذهنی دارد و مطالعه

محیط انسانی نیاز به درک عواملی دارد که این 

نظم ذهنی را به قالب مادی منتقل نماید و محیط 

مادی انسان را بسازد. در ادامه به تعدادی از این 

 شود. عوامل اشاره می

-یمههای خصوصی و نـ پیوند و ارتباط زیاد عرصه

خصوصی با مجموعه نشانگر توجه به انس و الفت 

های قاجاریه و خانواده و خلوت جمعی است )خانه

پهلوی ـ مانند حیاط( و برعکس کم شدن این پیوند 

های جمهوری نشانگر ایجاد خلوت فردی )خانه

 باشد.های خواب( میاسالمی ـ مانند اتاق

ی عمومی با مجموعه که به ـ پیوند زیاد عرصه

معنی دسترسی آسان از ورودی به سایر فضاهای 

برای امنیت از سرقت و همچنین  باشد،میمجموعه 

حفظ حریم فردی و خانوادگی نامناسب است ) به 

ی رسولیان یزد(. همچنین قابلیت عنوان نمونه خانه

رویت سطح زیادی از فضاهای خصوصی از 

ی نیمه خصوصی؛ به حریم فردی لطمه وارد عرصه

 د. سازمی

جمهوری اسالمی و تعدادی از دورة های ـ در خانه

عمومی و ی نیمهپهلوی که عرصهدورة ی خانه

پیوندی خصوصی دارای نفوذ یکسان )همنیمه

یکسان( هستند؛ تفکیک قلمرو از نظر کنترل 

نفوذپذیری به خوبی انجام نشده و ممکن است 

 دار سازد. امنیت را خدشه

دورة های در خانه ـ افزایش عمق نسبی فضاها

اقلیمی، در افزایش  قاجاریه عالوه بر تعدیل مسألة

ها نقش مهمی را خصوصی بودن این خانه ةدرج

 دارد و باعث ایجاد محرمیت بیشتری شده است. 

های ـ محل قرارگیری مطبخ/ آشپزخانه، در نمونه

های مختلف(؛ از لحاظ عمقی مورد مطالعه )دوره

با توجه به عمق با یکدیگر متفاوت است. 

های مورد بررسی قرارگیری این فضا در نمونه

قاجاریه دورة شود که این فضا در مشاهده می

ها عمق بیشتری را دارد. بر این نسبت به سایر دوره

رسد عالوه بر مسائل اقلیمی اساس به نظر می

ة قاجاریه، دارای درجدورة احتمالی، این فضا در 

های مطرح ر دورهمحرمیت بیشتری نسبت به سای

 شده در پژوهش باشد. 

ارتباطشان؛ نقش متفاوت و  ـ فضاها براساس نحوة

دورة یابند. به عنوان مثال در معنایی متناظر می

قاجاریه ورودی خانه از بیرون نقش نفوذپذیری و 

کنندگی خانه را دارد ولی در تحلیل دعوت

افزاری که فضاهای درون خانه مورد بررسی نرم

پیوندی پایینی برخوردار است و رفت؛ از همقرار گ

دارای نفوذ پذیری پایینی نسبت به سایر فضاهای 

 افزاید.  ها میباشد؛ که بر محرمیت خانهخانه می
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های ترتیبات فضایی )ارزش ـ طبق ارزش

پیوندی( به دست آمده از تحلیل چیدمان فضا، هم

ارتباط هشتی، داالن، حیاط و غیره طیف فضاهای 

دهند، به نحوی که ومی به خصوصی را نشان میعم

پیوندی در حیاط باالتر و در سایر فضاها ارزش هم

های قاجاریه و پهلوی(. براساس تر است )خانهپایین

-پیوندی باالتر؛ نشانها، فضاها با ارزش همتحلیل

ی تعداد حضور افراد بیشتر است )حیاط دهنده

ی در فضاها با قاجاریه و پهلوی( ولدورة های خانه

ها حضور پیدا تر غریبهپیوندی پایینارزش هم

مراتب قلمروی از نظر سلسله بنابراینکنند و نمی

شوند و حیاط تری محسوب میفضاهای خصوصی

-جمهوری اسالمی باالخص حیاطدورة های خانه

رغم این که یک فضای های جنوبی علیهای خانه

ا یک هنیمه عمومی است ولی براساس تحلیل

باشد(  فضای خصوصی )بعضاً دارای اشراف می

و عملکرد حیاط در این دوره  محسوب شده است

  تر گردیده است.ضعیف

ـ  عدم تناظر میان عمق حرکتی و دسترسی، یکی   

های اصلی در ایجاد کیفیت اکتشافی و از ویژگی

پذیری( در ساختار کالبد سازی فضایی )تنوعغنی

دورة یه و پهلوی )به ویژه قاجاردورة های خانه

باشد که با استفاده از چنین عدم قاجاریه( می

تناظری در طراحی معماری امروز )و حتی در 

سازی فضای کالبدی و توان به غنیشهرسازی( می

ایجاد تنوع فضایی کمک نمود. به عالوه این 

مراتب قلمرویی بسیار ویژگی در تعریف سلسله

 موثر است. 

ی زندگی با ها و تغییر شیوهیی خانهـ آغاز برونگرا

پهلوی دورة ها در ایجاد چند ورودی برای خانه

بود؛ که همراه با آن عمق فضاها و تعریف 

خصوصی بودن و عمومی بودن فضاها تغییر کرد و 

وساز این قابلیت را ایجاد نموده در نتیجه ساخت

ای های هستهی زندگی مردم از خانوادهکه شیوه

ای کوچک تبدیل شود؛ پس ک هستهبزرگ به ت

ها در مراتب ورودینقش سردر و جایگاه سلسله

نظام شهری برای تعیین مخاطب فضا و اصلی و 

  . ها تعیین کننده استفرعی بودن ورودی

توان اشاره نمود که از میان فضاهای در پایان می  

، فضاهایی های سه دورهخانهبندی عرصهمشابه در 

دری و غیره(، حیاط، )تاالر، پنج مانند پذیرایی

 ،اندورودی و آشپزخانه دچار تغییرات زیادی شده

های امروز یا بسیاری از رفتارها در خانه در نتیجه

 اند. و یا از بین رفته گردیدهکمرنگ 

 

 گیرینتیجهبندی و جمع -6

بندی ادارک عرصه»هدف اصلی پژوهش حاضر؛    

دورة های سه نهکه با تحلیل خاباشد می« خانه

اسالمی شهر یزد انجام قاجاریه، پهلوی و جمهوری

 تئوریبه منظور دستیابی به این هدف از  .شده است

نحو فضا، روشی برای بهره گرفته شد.  «نحو فضا»

باشد که هدف آن پی تحلیل فضای معماری می

بردن به روابط اجتماعی فضاها مانند ایجاد حریم، 

صوصی و عمومی بودن ی خخلوت، قلمرو، درجه

نمونه  32با بررسی نحو فضایی  است.فضاها و غیره 

دورة قاجاریه، پهلوی و های شهر یزد در سه از خانه

توان به اسالمی در سه مقیاس میجمهوری

 اطالعات زیر دست یافت. 

با توجه به نتایجی که به صورت خالصه در باال    

رسد که موضوع عنوان شد؛ چنین به نظر می
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محرمیت، تفکیک قلمروها و توجه به خلوت؛ به 

عنوان یک اصل فرهنگی که ریشه در اعتقادات، 

دارد؛ در دورة قاجاریه تا  و فرهنگ جامعه عرف

اوایل پهلوی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده 

مجموعه اقداماتی که در راستای  بنابرایناست. 

أکید دهندة تاند نشاندهی فضایی انجام دادهسازمان

بررسی سازمان باشد. همچنین بیشتری بر آن می

دهد ها نشان میها و ارتباط مابین آنفضایی خانه

ها قاجاریه حضور انسان/انسان ةوساز دورساخت

از  ایو طیف گسترده ( را رعایت کردهحریم)

خصوصی و عمومی، نیمهفضاهای عمومی، نیمه

ا خصوصی را برای حضور فرد، بودن با دیگری، ب

که این  کند( ارائه میقلمرودیگران و با همگان )

 و )ارتباط کل قوی( با خلق فضاهایی کاربردی امر

اند و یا دارای عدم ایجاد فضاهایی که بدون استفاده

 محقق گردیده استی کم باشند؛ ارتباط و استفاده

جمهوری اسالمی به دورة های مانند حیاط خانه)

مناسب به فضایی وری و ارتباط علت عدم بهره

است و در سلسله مراتب بدون استفاده تبدیل شده 

همچنین ها نقش پررنگی ندارد(. بندی خانهو عرصه

 وساز گذشته )به ویژهتوان گفت؛ در ساختمی

قاجاریه( شخص نیاز به کنترل رفتاری خود  دورة

با تغییر بلکه  های مختلف خانه نداشتهدر عرصه

شده که هایی وارد میموقعیت مکانی خود به فضا

از نظر کالبدی فراهم کننده شرایط خصوصی و یا 

عمومی برای انجام اعمال شخصی و یا جمعی 

 ةاما در دور .تک اعضای خانواده بوده استتک

ای وساز به گونهجمهوری اسالمی شرایط ساخت

)حفظ بندی و ضوابط آن تغییر کرد که عرصه

دقت رعایت  در کالبد به ،حریم، محرمیت و غیره(

نشده و شخص مجبور است با تغییر رفتار خود 

در واقع هایی را تقویت و یا ایجاد کند. چنین عرصه

ها بندی خانهدر عرصهتحوالت  توان گفت با می

تغییر کرده ی کاربر با کالبد نوع رابطهدر این دوره 

ی مجرد که فراهم کنندة آسایش به یک رابطهو 

  .بدیل شده استباشد تفیزیولوژیکی می

حیاط با سایر  ةبه عنوان مثال این تغییر را در رابط   

توان به این شکل می)مقیاس متوسط(  فضاها

های مراتبی که در خانهکه؛ سلسله توصیف نمود

تر ی پهلوی کمرنگقاجاریه وجود داشت در دوره

ها به یک حیاطه و دو حیاطه تبدیل شد و خانه

کمی در اطراف حیاط قرار  اند و فضاها با عمقشده

ـ عدم توجه به  هاگرفتند )حذف راهرو و مفصل

حیاط  ةرفته الگوی خان( و رفتهمحرمیت و خلوت

های ساخته شده بنا در سه جبهه و مرکزی به توده

ی معماری گسترش و در نهایت به تودهه یا دو جبه

 ةدر دوریافته در یک جبهه، تبدیل گردید. 

ها نقش ک طرفه شدن حیاطجمهوری اسالمی با ی

های قبل حیاط در سازماندهی فضاها، با دوره

توان گفت در این تفاوت زیادی کرد. حتی می

دهی سایر دوره حیاط تأثیر چندانی در سازمان

ی قاجاریه به فضاها ندارد. همچنین حیاط در دوره

کنندة دهنده است که تأمینعنوان عنصری نظم

 باشد ونیت بیشتر میمحصوریت، عدم اشراف و ام

وساز و دارای عملکرد قوی شکلی )ساخت

محرمیت( است ولی  و کالبدی( و معنایی )امنیت

قبل محصوریت فضا  ةپهلوی نسبت به دورة در دور

تر شده و عملکرد شکلی و معنایی حیاط کمرنگ
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دورة های تضعیف گردید و در نهایت در خانه

 جمهوری اسالمی عدم حس در برگیرندگی و

محصوریت و از بین رفتن عملکرد شکلی و معنایی 

حیاط و همچنین اشرافیت به حیاط و عدم محرمیت 

از مواردی است  هابندی نامناسب قلمروو عرصه

این تغییر   است. که ساختار این دوره ایجاد کرده

توان با توجه به پژوهش انجام دهی را میدر سازمان

 . ودشده در سایر فضاها نیز مشاهده نم

توان عنوان نمود؛ تغییر مساحت همچنین می   

قاجاریه باعث نشده که اصول و  ةها در دورخانه

قواعدی چون محرمیت، خلوت و تفکیک قلمروها 

 شناسیو معرفت نادیده گرفته شود )نوع بینش

توان این طور بیان نمود که افراد( و دلیل آن را می

مالی در های کوچک هر چند از نظر ساکنین خانه

تری قرار داشتند؛ ولی خواهان رعایت سطح پایین

های جامعه بودند تا آرامش اصول و قواعد و عرف

وساز خود را فراهم آورند و در عین حال ساخت

ها ضرری برای دیگران نداشته باشد )توافق و آن

توان از جمله این موارد را میسازگاری جمعی(. 

ها دانست که انهبندی خعوامل تأثیرگذار بر عرصه

با توجه به اسالمی دورة جمهوریهای خانهدر 

ها در سه مقیاس به علّت تغییر در رفتار، نتایج تحلیل

شناسی کاربران )انسان( و ایجاد بینش و معرفت

 رعایت نشده و، رابطة مجرد بین کاربر و کالبد

اشراف ابنیه بر یکدیگر و مواردی چون؛ عدم 

فظ امنیت انسان مزاحمت بصری، صوتی و ح

 .باشندوساز خانه میدر ساختموضوعی فرعی 

 

 سپاسگزاری  -7

تحقیقات این نوشتار مستخرج از مطالعات رسالة    

تبیین رابطة »اول با عنوان؛  دکترای معماری نویسندة

 ـوساز خانه اصول مالکیت و معیارهای ساخت

: های شهر یزد در سه دورهمبتنی بر تحلیل خانه

باشد، که می «ه، پهلوی و جمهوری اسالمیقاجاری

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ـ گروه 

تدوین شده است و نویسندة اول بر خود  معماری

و دقیق، جناب  داند از هدایت مدیرانهواجب می

میبدی آقای دکتر شعاعی و جناب آقای دکتر نبی

ژه به عنوان اساتید راهنمای رساله تقدیر و تشکر وی

 نماید.

 
 هانوشتپی

 ها( از مرکز اسناد میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد دریافت شد.ها )پالنـ اسناد مربوط به خانه1

ها، الری ةهای دو حیاطه: خانامانیان ـ خانه ةزیارتی، خان ی حیرانی، خانةیک حیاطه: خانه هایقاجاریه )خانهدورة های ـ خانه2

کسری وفاداری )زرتشتی( ـ خانة ها، عرب ةاولیاء، خانخانة چندحیاطه: خانة وکیل ـ نوابخانة رسولیان،  ةخان

پهلوی )یک حیاطه: دورة های خانه .دهدبندی حیاط را نشان میـ جدول الف الگوهایی از گونه دار: خانه فرخ اورمزدی(صفهخانة 

زاده، خانه رضوانی، خانه طاهره حسین شاکری، خانه سجاد پاینده، خانه ولیسید علی محمد وزیری، خانه کاشفی، خانه خانة 

دورة های حیاطه: خانه فرخی یزدی، خانه فقیه خراسانی، خانه نکوئی، خانه عبدالرزاق )مهدوی فیروزآبادی((. خانهپورشمسی ـ دو 

وحیدی ـ خانة پور، مهدویخانة ع فخرالدین،   ی فخرالدین، خانه فالح، خانهشمالی: خانه زارع، خانهخانة جمهوری اسالمی )

 کهدویی(. خانة بهپور، خانة محمودی، خانة دهقان، خانة جنوبی: خانة 
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 )مأخذ: نگارنده( براساس حیاط ی قاجاریههای دورهخانهبندی الگوهایی از گونهجدول الف معرفی 

 نمونه موردی فرم نمادین توضیحات مختصر ردیف

 

1 

 

 

 

 حیاط

 دار

 

یک 

 حیاطه

 

 چهار جبهه

 

 

 خانه حیرانی

 

2 

 

دو 

 حیاطه

 

 اندرونی و بیرونی

 

 

 

 خانه نواب وکیل

 

3 

 

 

 

چند 

 حیاطه

 

 

 سه حیاطه

 

 

 هاخانه عرب

 

 صفه دار 4

 

حیاط مرکزی  دو 

حیاط دو 

 + زرتشتی(جبهه)خانة

 دارصفه
 

 خانه فرخ اورمزدی

 

 

 

 

 

 
3- Bill Hillier & Julienne Hanson 
4- Life Style 
5- Space syntax 

: 1331گردد )معماریان، ـ در ادبیات مربوط به نحو فضا، از گراف تحت عنوان نمودار توجیهی یا ساختار درختی نیز یاد می6

 (. 31ـ32
7- Depthmap 
8- UCL 
9-  Microsoft Office Excel 
10- Connectivity 
11- Integration (HH) 
12- Mean Depth 
13- Step Depth 
14- Isovist 
15- RA 
16- Intellegibility 
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 ـ تصویر الف و ب مپافزار دپتها با نرممراحل خروجی گرفتن عددی و رنگی نمونه ـ12

 

 
 مپ )مأخذ: نگارنده(افزار دپتتصویر  الف  مراحل خروجی گرفتن )عددی ـ کمی( از نرم

 
 مپ/ آنالیز گرافیکی )مأخذ: نگارنده(افزار دپتنگی ـ کیفی( از نرمتصویر ب مراحل خروجی گرفتن شاخص حوزه دید )ر
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 ـ تصویر ج گرافافزار ایمراحل خروجی گرفتن از نرم ـ13

 
گراف )مأخذ: نگارنده(افزار ایتصویر ج  مراحل خروجی گرفتن و تحلیل به صورت جدول و ایدئوگرام از نرم
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