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چکیده

 پژوهش حاضر به بررسی رابطه متقابل بین پیکربندی فضایی و نظام فعالیت ها در مقیاس عرصه های 

جمعــی از طریــق دســته بندی فعالیت های جمعــی و اندازه  گیری داده های نحــوی خانه ها می پردازد. 

کوهدشــت به صورت غیر تصادفی  گونه مســکن  برای تعیین خواســته مورد نظر، تعداد ۱۱۰ خانه از ســه 

گردید؛ بــرای تحلیــل فعالیت هــای جمعی از  بــا توجــه بــه روش مبتنــی بــر هــدف و مالحظات انتخــاب 

مصاحبه ابزار– غایت، مشــاهده و ثبت فعالیت ها اســتفاده شــد و برای هم خوانی و پیدایی مهم ترین 

گونه های مســکن  کی از آنســت،  فعالیت ها از روش تحلیل تناظر اســتفاده شــد. یافته های پژوهش حا

پیکربندی هــای متفاوتــی دارند اما با وجود تغییــر پیکربندی فضایی، سیســتم فعالیت ها تغییر نکرده 

کنان به تطبیق پذیری  کنان خود را با فضاهای مورد نظر انطباق داده اند. میزان پاســخ گویی ســا و ســا

بستگی به تامین نیازهای فضایی-رفتاری آنها دارد؛ بنابراین استمرار سیستم فعالیت ها نشان از قدرت 

کالبدی خود را با تغییرات تطبیق داده  کنان ترجیحات  قانونمندی های فرهنگی- اجتماعی است. سا

و رفتارها، ارزش ها و نیازهای خود را با آن هماهنگ می کنند. توانایی افراد در انطباق با محیط، نتایج 

تحلیل های نحو فضا را مورد تردید قرار می دهد، لذا پیشــنهاد می شــود جهت اعتبار بخشــی بیشــتر به 

گردد. تحلیل های نحوی سطح رضایت مندی نیز بررسی 

واژه های کلیدی
نحو فضا، پیکربندی فضایی، عرصه های جمعی، سیستم فعالیت ها، قانونمندی های فرهنگی- اجتماعی.
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مقدمه
که همــواره مورد  پیکر بنــدی فضایــی مســکن موضوعــی اســت 
 Saatci, 2015; Edja, ( گرفته است توجه پژوهشــگران مختلف قرار 
Karlen, 2009; Dursun, 2007; Mustafa, 2009 ;2015 (. هیلیــر و 
کالبدی بنا،  کــه عالوه بر عناصــر  هانســون )۱۹8۹, ۲۰۰۱( معتقدنــد 
پیکر بنــدی فضایــی از عوامل مهم  در شــکل دهی فضــای معماری 

که بر ساختارهای اجتماعی نیز تاثیر می گذارد. است 
   نظریــه »نحــو فضــا«ی هیلیــر و هانســون )۱۹84(، از جملــه 
کــه بر تاثیــر پیکربنــدی معماری بر ســاختارهای  نظریه هایی اســت 
از جملــه  کیــد می کنــد. عوامــل فرهنگــی  تا اجتماعــی و فرهنگــی 
باورهای یک جامعه، آداب و رسوم و سنت هـا، رفتار و عادات نسبت 
بــه عوامل فیزیکی نقــش مهم  تری در شــکل گیری پیکربندی خانه 
دارد )Saatci, 2015,12(. دو مفهــوم مهــم ایــن نظریــه، ویژگی های 
که شکل دهنده ی  بصری و حرکتی انسان در فضای معماری است 
ســاختارهای  شــکل دهنده ی  و  ســازنده  نیــز  و  معمــاری  فضــای 
اجتماعی هســتند. در واقع جوهر شکل گیری فضا و روابط انسانی، 
گی هــای حرکتی و بصری اوســت. لذا محور قــرار دادن  انســان و ویژ
گی هــای انســانی، در واقــع بــه پیدایــش مفهــوم واحدی از  ایــن ویژ
فضــای معمــاری و روابــط اجتماعــی منتهی می شــود. ایــن مفهوم 
واحد، شکل  دهنده ی پایه و پیش فرض دو موضوع است؛ نخست 
اینکه فضا خصیصه ذاتی فعالیت بشــری اســت نه بستری برای آن 
و دوم نقــش متمایــز نظریــه پیکربنــدی فضایــی در شــکل دهی بــه 
ساختارهای اجتماعی. به بیان ساده  تر، پیکربندی فضایی در این 
کیدی بر شــکل گیری روابط فضایی در یک مجموعه در  گفتمان، تا
کیفیت فضای واحد اســت. تقویت  کردن و پر رنگ  کردن  مقایســه با 
که بتوان به هر  نقــش ارتبــاط فضایی، این قابلیت را ایجــاد می کند 
فضا یک نسبت اجتماعی یا رفتاری داد؛ اما شناخت فضا به صورت 
کلیــت یکپارچــه مشــکل اســت زیــرا همــواره افراد بــا بخشــی از فضا 
مواجه هستند و درک کلیت آن در یک زمان ممکن نیست. در واقع 
گــی اصلــی تئوری نحو فضــا، پرداختن به نســبت میان  کاربــرد و ویژ
.)Bafna, 2003, 17-29( فعالیت هــای انســانی و محیــط می باشــد
که     پژوهشــگرانی چــون بافانــا )۲۰۰۳( و پســرا۱ )۲۰۱۰( معتقدند 
»نحو فضا«، در بن  مایه خویش، تالشــی اســت برای برقرار ساختن 
که  کالبد معماری. رابطه ای  یک رابطه علی بین جامعه انســانی و 
در جستجوی رهیافت هایی برای توصیف فضای پیکربندی شده 
کــه بتواند منطق اجتماعی نهــان در الیه های  می باشــد، توصیفی 
کند و مبنایی برای نظریه های ثانوی ای باشــد  کشــف  زیرین آن را 

کشف  کند )گروت،۱۳84(. که وقایع اجتماعی و فرهنگی را 
   بــه بیــان دیگــر، نقــش فضــای پیکر بنــدی شــده و فرایند های 
ایجاد شدن آن و معنای مختلف اجتماعی آن، هدف غایی همه ی 
این تالش  هاســت. اینکه پدیدار های اجتماعی و فرهنگی، چگونه 
در ارتبــاط مســتقیم با فضای پیکر بندی شــده تعریف می شــوند و 
امتــداد می یابنــد، بیانگــر نقــش پر اهمیــت ایــن ســامانه در میــان 
سامانه های منطق پژوهش معماری است. به هر حال پیکر بندی 
فضایــی ابعــاد فضایی یــک فرهنگ را نه تنها از نظــر آرایش فضایی 

بلکــه از همــه مهم تــر از لحاظ ترتیبــات فضایی و فعالیت ها آشــکار 
 Eid, 1993; Monteiro, 1997; Kent,1984; Ahrentzen,( می کنــد
1989;(. همچنیــن نتایــج برخــی مطالعــات نیز پیــروی پیکربندی 
 Wineman etal.,( معماری از چارچوب اجتماعی را نشان می دهد
 2006; Hillier etal., 1986; Hillier, 1996; Pelin Dursun, 2007;

.)Jeong and Ban, 2011;Dalton & Bafna, 2003
   از سوی دیگر، نتایج مطالعات راپاپورت )۱۹۹۰( نشان می  دهد 
که  کــه ایــن سیســتم فعالیت هــا و ســاختارهای اجتماعــی هســتند 
کارآمــدی فضا را آشــکار می کنند؛ زیرا سیســتم  کیفــی و ابعاد  وجــوه 
فعالیت هـــا، ویژگــــی محــیط هــــای مســــکونی را مشــخص می کند. 
گرفتــن جهان  بینــی، ارزش هـــا، شــیوه زندگی و  همچنیــن او در نظــر 
سیســتم های فعالیت را، روشــی برای درک مفهوم فرهنگ می داند 
)Rapoport,1969, 317-336(. بنـــابراین تجزیــه و تحلیل فعالیت ها 
بـــه نظــر  در طراحــی محیط هــای ســاخته شـــده، امــری ضـــروری 
کـــه مســـکن و سـکونتگاه هـــا،  می رســد. راپاپــورت اظهـــار مـــی دارد 
Rapo-( توصـیفی فیزیکـی از فعالیت های مشـترك اجتمـاعی هسـتند
port,1969, 317-336(. بــه عبارت دیگر، سیســتم فعالیت ها شــکل 
که به واســطه مکان هــا و زمان های  کالبــد هســتند  گرفتــه از رفتــار- 
گونه ای  کالبدی آن به  مشــخص تعریف می شوند و عناصر انسانی و 
کــه فعالیت هــا در نظمــی قاعده  مند  ســازمان یافتــه عمــل می کنند 
اتفاق می افتد )Wicker,1979; Barker,1968(. لذا جوامع نه تنها در 
کالبدی، بلکه در نوع سیســتم فعالیت ها و حفظ حریم  نوع عناصر 
خصوصی به عنوان یک بعد فرهنگی برجسته از پیکربندی فضایی 
متفــاوت هســتند )Levi Strauss,1967; Karlen,2009(. همچنیــن 
کــه این ویژگی های اجتماعی و فرهنگی  یلدیز )۲۰۰4( معتقد اســت 
که ســازماندهی فضایی فعالیت را در خانه مشخص  کنان است  ســا
کنان، توزیــع فعالیت ها در خانــه را با توجه به  می کنــد؛ بنابراین ســا
که به نحوی متناســب با شــیوه زندگی و  نیازهای روانی و اجتماعی 
اولویــت های خودشــان هســتند انجام می دهند. نکتــه قابل توجه 
کــه فعالیت انســان ها در فضا مانند زندگــی روزمره،  دیگــر این اســت 
گروه های اجتماعی معنی  دار اســت و نه  تعامــل یا فقــدان تعامل در 
در افــراد بــه صورت مســتقل؛ یعنی رابطــه میان فضــا و اجتماع یک 
رابطــه بین ســاختار فعالیت انســان ها و ســاختار فضا اســت. برخی 
از مطالعــات نیــز بر تاثیر تعیین کننده سیســتم فعالیت هــا بر محیط 
کرده اند )Wicker, 2012; Scott, 2005; Rapoport, 2005(. اما  کید  تا
ساخت و سازهای جدید مسکن، در یک منطقه با یک گروه فرهنگی 
پذیرفته شده دارای پیکربندی فضایی متفاوتی هستند؛ به طوری 
گونه های متنوع مسکن شهری )خانه های سازمانی و مهندسی  که 
گونه هــای  ســاز و غیــره( را شــکل داده اســت. پیکربنــدی متفــاوت 
مســکن بایــد بــا توجــه به نظریــات بیــان شــده، منطــق اجتماعی و 
کنان عضو یک گروه  فضایی متفاوتی داشته باشند؛ در صورتی  که سا
فرهنگی بوده و دارای قانونمندی های فرهنگی- اجتماعی یکسانی 
هســتند؛ باید پیکربندی یکســانی داشــته باشــند. این مشــاهدات 
ناهمسو با نظریه نحو فضا باعث شد تا این پژوهش به دنبال ارتباط 



۶7
کوهدشت با  رابطه سیستم فعالیت های جمعی و پیکربندی خانه های 

رویکرد نحو فضا

1- ابزار

 به منظور کشف پیکربندی عرصه فضاهای جمعی و فعالیت ها 
از ابزارهای زیر استفاده شد:

کشــف پیکره بنــدی عرصــه  1-1- تئــوری نحــو فضــا4: بــه منظــور 
 Hilier and( فضاهــای جمعــی در پژوهش حاضر، تئوری نحو فضــا
گرفتــه شــد. براســاس این تئــوری، منطق  کار  Hanson, 1989( بــه 

میان سیســتم فعالیت ها و پیکر بندی فضایی باشد. جهت نیل به 
این هدف، سواالت اصلی و فرعی ذیل مطرح می گردد:

ســوال اصلــی: تغییــر پیکر بنــدی فضایــی خانــه چــه تاثیــری بر 
سیستم فعالیت ها دارد؟

گونه مسکن )بومی، مهندسی ساز  - سیستم فعالیت ها در سه 
کوهدشت( چه تفاوتی با هم دارند؟ و سازمانی 

گونه مسکن )بومی، مهندسی ساز و  - نظام پیکربندی در سه 
کوهدشت( چه تفاوتی با هم دارند؟ سازمانی 

لرســتان  اســتان  در  کوهدشــت  مســکن  مطالعــه،  جامعــه     
کــه حاصــل اســکان عشــایر دوره رضاخانــی  می باشــد. ایــن شــهر 
گونه هــا  گونه هــای متنــوع مســکن می باشــد. ایــن  اســت، دارای 
که مــردم بــدون حضــور مهندس  شــامل مســکن بومــی )مســکنی 
کــه بــا عنــوان  معمــار ســاخته اند(، مجتمع هــای مســکونی تیــپ 
کارمندان دولت در غالب شهرها  خانه های سازمانی جهت اسکان 
ساخته شده و مسکن مهندسی ساز )مسکن طراحی شده در دفاتر 

نظام مهندسی( می باشد. به منظور انجام پژوهش، پس از بررسی 
میدانی ۳ منطقه در طول دوره زمانی بین سال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۹۰ 
گروه شاهد و به  گردید )تصویر۱(. محله فردوسی به عنوان  انتخاب 
گردید. خانه های ســازمانی  نمایندگــی از خانه هــای بومی انتخاب 
گروه هدف  در بخش قدیمی شــهر، به عنوان یک الگوی وارداتی و 
اول و شــهرک فرهنگیان به نمایندگی از خانه های مهندسی ساز و 
کوهدشــت انتخاب شــدند.  گروه هدف دوم در بخش نوســاز شــهر 
اســتراتژی اصلی برای نمونه گیری در این پژوهش، انتخاب نمونه 
غیر تصادفــی خانه هــای بومی و نوســاز، با توجه بــه روش مبتنی بر 
هــدف۲ و مالحظــات در ارتباط بــا روش مطالعه بــود. حجم نمونه 
که با ۱۰ عدد  بــا توجــه به متغیرهای نحــو فضا، ۱۲۰ خانه می باشــد 
ریزش، تعداد نهایی نمونه های قابل استخراج به ۱۱۰ مورد رسید. 
از هــر نمونــه اطالعــات پیکربندی با برداشــت دقیق پــالن خانه ها 
و سیســتم فعالیت هــای جمعــی از طریــق مصاحبــه ابــزار- غایت۳ 

گردید.  )Coolen, 2008( با مادران خانواده ها جمع آوری 

پیکربنــدی فضایی، چگونگــی رخداد فعالیت ها و روابط اجتماعی 
کنان می باشد. دلیل اتخاذ این روش، بررسی روابط فضایی از  سا
گی های بنیادین )مانند هم پیوندی و جداسازی( در تفسیر  نظر ویژ
گی های پیکربندی فضاهای مختلف و در نتیجه تســهیل روند  ویژ
تحلیل سیستم های مختلف از نظر مکانی و شاخص های فیزیکی 
و اجتماعی اســت )تصویر ۲(، تا ضمن توصیف مدل فضایی، آن را 

تصویر 1- مناطق مورد مطالعه در جامعه نمونه.
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Hanson, 1998; Dur-( گرافیکی نشان دهیم در یک فرم عددی و 
.)sun and Saglamer, 2003,1-18

1-۲-مــدل ابــزار- غایــت5: جهــت بررســی سیســتم فعالیت هــای 
جمعــی خانه هـــا، مصاحبــه ابــزار- غایــت )Coolen, 2008( اتخــاذ 
شــد. مدل ابزار – غایت از طریق یک مصاحبه نیمه ســاختار یافته 
ارزش هــا  و  پیامدهــا  خصوصیــات،  سلســله  کشــف  بــه  نردبانــی 
)Coolen and Meesters, 2012; Meesters, 2009؛  می انجامــد 
که  نورتقانــی، ۱۳۹5(. ایــده اصلــی در مــدل ابزار- غایت این اســت 
که پیامد مطلوبی داشــته و  گزینه هایــی را انتخاب می کنند  افــراد، 
پیامدهــای نامطلــوب را به حداقل برســاند؛ بنابرایــن فرض اصلی 
گزینه حاوی پیام مطلوب را انتخاب  که افراد  این مدل این اســت 
کــرد. ارزش هــا بــا ارزیابــی مثبــت یــا منفــی بــا پیامدهای  خواهنــد 
گزینه هــا ارتبــاط برقــرار می کننــد. بــه منظــور دســتیابی بــه پیامــد 
گزینه خصوصیات  گزینه خاصی باید انتخاب شــود. یک  مطلوب، 
گزینه هــای مختلف با  مختلفــی دارد بــرای انتخــاب صحیح میــان 
گزینه هــای مختلفی  پیامدهــای متفــاوت، افراد بایــد خصوصیات 
کــه پیامدهــای مطلــوب را در پی دارنــد، یاد بگیرنــد؛ بنابراین طی 
یک سلسله به هم پیوسته، ارزش ها با پیامدها پیوند دارند و بین 
گزینه ها نیز پیوند وجــود دارد. در این مدل،  پیامــد و خصوصیــات 
ارتباط بین ارزش ها و خصوصیات غیرمســتقیم اســت، این ارتباط 
از طریق پیامدها حاصل می شود. مدل ابزار- غایت، برای مطالعه 
ارتبــاط خصوصیــات مســکن و معانــی مــورد نظــر افــراد در رابطه با 
چرایــی ترجیحــات و انتخــاب آن اســتفاده می گــردد زیــرا الگــوی 
فعالیت های روزانه مردم، وابســته به ارزش های فردی، اجتماعی 
که این الگوی فضایی   )Rapoport,1990( کنین است و فرهنگی سا
Mon-  ( کنین صــورت می گیــرد و انعــکاس آنهــا، توســط خــود ســا

.)teiro,1997, 76-91

۲- نتایج

توصیف و تفسیر الگوی فعالیت  ها: تجزیه و تحلیل فعالیت هـا، 
تفــاوت میــان فضــای فعالیت هــای جمعــی در هــر ســه محلــه را 
نشــان مــی دهد )نمــودار ۱،۲،۳(. در هر ســه محله، فضــای "هال" 
میــان  در  را  برجســته ای  نقــش  فعالیت هــا  بیشــترین  داشــتن  بــا 
که در نمودار۱ دیده می شــود،  گونه  فضاهــای جمعــی دارد. همان 
محله "فردوســی" شــامل خانه های بومی با فضای جمعی "هال"، 
کــه هریک قــرارگاه فعالیت های  "اتــاق بــزرگ" و "وریون"۹ می باشــد 
کــه فضــای "هــال" دارای بیشــترین  خاصــی می باشــند بــه طــوری 
کــه  فعالیت هــا می باشــد. نمــودار ۲، محلــه "شــهرک فرهنگیــان" 
شــامل خانه های مهندسی ســاز بود را نشــان می دهد. سه فضای 
جمعی "هــال"، "آشــپزخانه" و "وریون" محــل فعالیت های جمعی 
گونه مســکن نیز فضای "هال" دارای بیشترین  که در این  هســتند 
فعالیت هــا می باشــد. نمــودار ۳، "خانه هــای ســازمانی"  را نشــان 
می دهــد، فضــای وریــون حــذف شــده اســت و دو فضــای "هال" و 
که در این  "آشــپزخانه"، تمــام فعالیت های جمعــی را دربرگرفته ا ند 
گونــه نیــز فضای "هــال" بیشــترین فعالیت هــای جمعــی را به خود 

۲-۱

۲-۳

۲-۲

تصویر۲- الگوی ریخت  شناســی معماری خانه های محله فردوســی )مســکن بومی6( ۲-1، 
خانه های محله شــهرک فرهنگیان )مســکن مهندســی ســاز۷( ۲-۲، خانه های ســازمانی 
)الگو وارداتی8( 3-۲ )پالن خانه و فضاهای انتقالی(. a( پالن خانه؛ b( فضاهای محدب؛ 

گراف سلسله مراتب فضایی.  )c
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اختصاص داده است.
کــی از وجود تفاوت هــای عمده  در ســازمان فضایی  نتایــج، حا
کــه بیشــتر در فعالیت هــای  و مکانــی فعالیت هــای جمعــی اســت 
خ می دهد. بــا تغییر پیکر بندی فضاهای جمعی،  فضــای »هال« ر
انتقــال  دیگــر  فضاهــای  بــه  را  خــود  جمعــی  فعالیت هــای  مــردم 
می دهنــد و خــود را بــا فضاهــای جدید انطبــاق می دهنــد. از نظر 
تنهــا  نــه  مســکن  اجتماعی-فضایــی  پایــداری  ســاعتچی)۲۰۱5(، 
بــه پیکربنــدی، بلکــه بــه انطباق پذیری تیپولــوژی ســاختمان نیز 
وابســته اســت. »انطباق پذیری"، عنوان مناســبی برای تنظیمات 
و تغییرات در واحد مســکونی مربوط بــه پیکربندی فضای داخلی 
تمــام فضــای خانــه  از  بــا تطبیق پذیــری  انســان ها  یعنــی  اســت؛ 
کنان  اســتفاده می کنند. ولی میزان پاســخ گویی آن به نیازهای سا
که حاصل می آید، محدود می باشد.  و درجه ای از انعطاف پذیری 
کــه تطبیق پذیــری، در واقــع ایجاد  گرفــت  کل می تــوان نتیجــه  در 
کنان  امکاناتــی بــه صورت بالفعل و یــا بالقوه در خانه ها و برای ســا

از طریــق فرم هــا و معنا هــا جهــت تطبیــق  دادن نیازهــای فضایی، 
رفتــاری و روانی انســان ها اســت. از ایــن عامل می تــوان به صورت 
گســترده ای در طراحــی مســکن بهــره جســت. انطباق پذیــری در 
ح معمــاری، قابلیتــی بــرای تنظیمــات و تغییــرات در راســتای  طــر
.)Rabeneck,1974,76-91( استفاده های مختلف اجتماعی است
۲-1-تحلیــل تناظــر10: برای بررســی مهم تریــن فعالیت های جمعی 
 .)Janine, 2009( گردیــد خانه هـــا، از روش تحلیــل تناظــر اســتفاده 
کشــیدن  تحلیــل تناظــر یــک روش آماری تجســمی بــرای به تصویر 
هم خوانی بین سطوح مختلف یک جدول توافق دو راهه است. در 
که امــکان می دهــد جدول های بزرگ  حقیقت روشــی آماری اســت 
توافقی را هم به گونه نموداری و هم به گونه ترکیبی توصیف و تحلیل 
کنیم. به بیان دیگر، تحلیل تناظر روشــی است برای نمایش عناصر 
ســطری و ســتونی یــک جــدول در یک نقشــه فضایی با یک تفســیر 
که شامل تفسیری  هندسی معین از وضعیت های نسبی آن عناصر 

از شباهت ها و تفاوت های بین سطرها و ستون ها می باشد.

نمودار1- فعالیت های جمعی در مسکن بومی محله فردوسی.

کوهدشت با  رابطه سیستم فعالیت های جمعی و پیکربندی خانه های 
رویکرد نحو فضا

ای جمعی در مسکن بومی محله فردوسی(: فعالیت ه1نمودار)
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نمودار 3- فعالیت های جمعی در خانه های سازمانی.

نمودار ۲- فعالیت های جمعی در مسکن مهندسی ساز شهرک فرهنگیان.

 .(: فعالیت های جمعی در مسکن مهندسی ساز شهرک فرهنگیان2نمودار )

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات
صی

صو
 خ

ضا
 ف

تها
عالی

 ف

الیتهامتناسب با فع ابعاد چشم انداز  
 مناسب به حیاط

ه عدم اشرافیت به عرص
 های فردی

ا فضاتزئینات متناسب ب مجاورت به هال ارتباط با فضای باز مجاورت به آشپزخانه  

 هال

 

 

 وریون 

تعامالت جمعی اعضای  سرو غذا
 خانواده

پذیرایی از مهمان های  برگزاری مهمانی خودمانی برگزاری مراسم
 غریبه

فعالیت های گروهی خانم 
فامیلهای   

نشستن دورهم 
 خانوادگی 

 آشپزخانه

 

 

 

 

 فعالیتهای جمعی در خانه های سازمانی.(: 3نمودار )

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

                                        

 

 

 

ات
صی

صو
خ

 

 

تها
عالی

ف
 

 

ضا
 ف

تعامالت جمعی اعضای  سرو غذا
دهخانوا  

هپذیرایی از مهمان های غریب برگزاری مهمانی خودمانی برگزاری مراسم فعالیت های گروهی خانم  
فامیلهای   

ی نشستن دورهم خانوادگ  

 هال

 

 

 
هآشپزخان  

 

 

 

یتهاابعاد متناسب با فعال چشم انداز مناسب به  
 حیاط

ه عدم اشرافیت به عرص
 های فردی
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توصیف و تفسیر پیکربندی فضاهای خانه

برای پاسخ به سوال اصلی پژوهش، الزم است تاثیر تغییر پیکر-
گونه مســکن با  بنــدی فضایــی خانــه بر سیســتم فعالیت ها در ســه 
که تفسیر  تحلیل های نحو فضا و تفســیر تناظر بررسی شــود. از آنجا 
اجتماعــی نمــره اســتاندارد هم  پیونــدی )RRA۱۱( اشــاره به اهمیت 
 Hillier et al.,( کننــده از فضــا دارد فضــا بــا توجــه بــه نــوع اســتفاده 
Zako, 2005 ;1986(، این شــاخص نشــان می دهد با توجه به ارزش 
یکپارچگــی۱۲ )بین ۰.5۰ تا ۱(، فضا های جمعی یکپارچه ترین فضاها 
که در جدول ۱ مشاهده  در میان دیگر فضا ها می باشــند. همانگونه 
می شــود، در میان فضاهای موجود در محله فردوســی، عرصه های 

نمــره  کمتریــن  بــودن  دارا  بــا   )H=.59,Rg=.59,V=.59( جمعــی 
استاندارد هم  پیوندی، فضاهای یکپارچه تری نسبت به عرصه های 

خدماتی و فردی می باشند.
اطالعــات موجود در جدول ۲ نشــان می دهد در میان فضاهای 
موجــود در شــهرک فرهنگیان، فضاهــای جمعی )هال، آشــپزخانه، 
وریــون( نســبت بــه دیگر فضاهــا دارای بیشــترین یکپارچگی اســت 
بــه ترتیــب )H=0.51, K=1.03, V=.50( می باشــد. همچنیــن  کــه 
براســاس جــدول ۳، در خانه هــای ســازمانی، فضــای جمعــی هــال 
)H=1( دارای بیشترین یکپارچگی می باشد. این ویژگی را می توان از 
که عرصه های جمعی )فضای  کرد  گونه تبیین  لحاظ اجتماعی این 
هال، اتاق بزرگ، وریون و آشــپزخانه( دارای بیشــترین یکپارچگی و 
که این امر امکان  کنان و مهمان ها هســتند  ســطح تماس برای ســا
فعالیت هــای جمعــی ماننــد تعامــالت جمعــی اعضــای خانــواده، 
برگــزاری مهمانی هــای خودمانی، ســرو غــذا و فعالیت هــای جمعی 
دیگر را فراهم می آورد. در حالی که عرصه های فردی در هر سه محله 
دارای کمترین یکپارچگی و بیشترین تفکیک پذیری هستند که این 
کــی از عــدم اجازه حضــور دیگران در عرصه فــردی و درجه باالیی  حا
کنترل به دلیل ماهیت فعالیت های اختصاص داده شده به این  از 
فضاها می باشــد. همچنین این امر تاییدی اســت بر مجموعه ای از 
کــه پیش فرض هــای اجتماعی آن مبنــی بر این  الگوهــای فرهنگــی 
کــه افراد مایــل نیســتند در معرض دیــد دیگران قــرار بگیرند؛  اســت 
بنابرایــن وجــود چنیــن الگوهای پایــداری از ســازمان فضایی، خود 
گواهی است بر داشتن یک ژنوتایپ مشخص و شناخته شده. پیکر 
کنان فراهم می آورد تــا فعالیت های  خانه هــا این امــکان را برای ســا
کــه  درون خانــه خــود را متناســب بــا نیازهــای روانــی و اجتماعــی 

هماهنگ با شیوه زندگی آنان است، انجام  دهند.

تفسیر تحلیل تناظر

در  مشــترک  جمعــی  فعالیت هــای  تناظــر  تحلیــل   ،4 جــدول 
محیط هــای مســکونی ســه محلــه فرودســی، شــهرک فرهنگیــان و 
که در این جدول دیده  خانه ســازمانی را نشــان می دهد. همانگونه 

عنوان 
فضاها

مخفف 
عنوان 

فضا

تعداد  
مشاهده 

در 
نمونه ها

MD RRA I

اتاق ۱ b۱ 5۰ ۲.7۶ ۱.۱۶ ۰.85

اتاق ۲ b۲ 4۰ ۲.۹8 ۱.۲۹ ۰.77

اتاق ۳ b۳ ۳ ۲.48 ۱.۰4 ۰.۹5

اتاق بزرگ rg ۱۱ ۱.87 ۰.5۹ ۱.74

حمام bt 5۰ ۲.8۰ ۱.۱8 ۰.84

حیاط co 5۰ ۲.۰5 ۰.۶8 ۱.4۶

وریون v ۳۳ ۱.۹۰ ۰.5۹ ۱.7۱

انبار st ۲8 ۲.75 ۱.۱5 ۰.8۶

ورودی e ۶ ۲.۰5 ۰.7۰ ۱.4۶

کوچه ex 5۰ ۲.8۲ ۱.۲۰ ۰.8۳

هال h 5۰ ۱.۹۱ ۰.5۹ ۱.۶7

آشپزخانه k 5۰ ۲.75 ۱.۱۶ ۰.8۶

توالت w 5۰ ۲.8۹ ۱.۲5 ۰.8۲

عنوان 
فضاها

مخفف 
عنوان فضا

تعداد  مشاهده 
در  نمونه ها MD RRA I

اتاق ۱ b۱ ۳۰ ۲.78 ۱.۱ ۰.58

اتاق ۲ b۲ ۲۳ ۲.8۹ ۱.۲۱ ۰.8۲

اتاق ۳ b۳ ۱۲ ۳.4۲ ۱.5۱ ۰.۶۶

حمام bt ۳۰ ۲.78 ۱.۱7 ۰.84

حیاط co ۳۰ ۲.۰5 ۰.۶8 ۱.45

وریون v ۱۳ ۱.7۶ ۰.5۰ ۱.۹7

انبار st ۲ ۲.۰7 ۰.8۱ ۱.۲۳

ورودی e 4 ۱.84 ۰.5۹ ۱.۶8

کوچه ex ۳۰ ۲.8۰ ۱.۱۹ ۰.84

هال h ۳۰ ۱.8۰ ۰.5۱ ۱.۹۲

آشپزخانه k ۳۰ ۲.58 ۱.۰۳ ۰.۹۶

توالت w ۳۰ ۲.8۲ ۱.۲۰ ۰.8۳

عنوان 
فضاها

مخفف 
عنوان فضا

تعداد مشاهده در 
نمونه ها MD RRA I

اتاق ۱ b۱ ۳ 4.48 ۲.۱ ۰.47

اتاق ۲ b۲ ۳۰ ۳.84 ۱.5۳ ۰.۶4

اتاق ۳ b۳ ۳۰ ۳.84 ۱.55 ۰.۶4

حمام bt ۳۰ 4.۱5 ۱.7۲ ۰.57

حیاط co ۳۰ ۳.۶۱ ۱.4۳ ۰.۶۹

ورودی e ۳۰ ۳.۶۹ ۱.47 ۰.۶7

کوچه ex ۳۰ 4.48 ۲.۱۰ ۰.47

هال h ۳۰ ۲.48 ۱.۰۰ ۰.۹۹

آشپزخانه k ۳۰ 4.۲۳ ۱.7۶ ۰.5۶

توالت w ۳۰ 4.48 ۲.۱۰ ۰.47

جــدول1- میانگیــن ارزش فضایــی )نمــره اســتاندارد هم پیونــدی )RRA(، میانگیــن عمــق 
کوچه. )MD(، یکپارچگی )I(( خانه های محله فردوسی )مسکن بومی( با احتساب 

جــدول۲- میانگیــن ارزش فضایــی )نمــره اســتاندارد هم پیونــدی )RRA(، میانگیــن عمــق 
)MD(، یکپارچگــی )I(( خانــه هــای محلــه شــهرک فرهنگیــان )مســکن مهندســی ســاز( با 

کوچه. احتساب 

جــدول3- میانگیــن ارزش فضایــی )نمــره اســتاندارد هم پیونــدی )RRA(، میانگیــن عمق 
کوچه. )MD(، یکپارچگی )I(( خانه های سازمانی )الگو وارداتی( با احتساب 

کوهدشت با  رابطه سیستم فعالیت های جمعی و پیکربندی خانه های 
رویکرد نحو فضا
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می شــود، ُبعد۱۳ اول، نســبت اینرســی 87 درصد و ُبعد دوم، نسبت 
که یک بعــد بیش از 8۰  اینرســی ۱۳ درصــد را نشــان می دهد. از آنجا 
درصــد از نســبت اینرســی را نشــان می دهــد، در نتیجه در تفســیر بر 
همین یک بعد تمرکز شــد. در ســمت راســت جــدول، فعالیت های 
نشســتن دورهــم خانوادگــی و تعامــالت جمعــی اعضــای خانــواده 
کــه به مشــترک بــودن این فعالیت ها در ســه محله اشــاره  قــرار دارد 
دارد. ســمت چــپ جــدول فعالیت هایی همچون نشســتن دورهم 
خانوادگــی، تعامالت جمعی اعضای خانواده در منطقه فردوســی را 

جدول4- تحلیل تناظر فعالیت های جمعی در محله فردوسی، شهرک فرهنگیان و خانه  های سازمانی.

1 

 

 های سازمانی.(:تحلیل تناظر فعالیت های جمعی در محله فردوسی، شهرک فرهنگیان و خانه4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنتی

 فرهنگی

هاسازمانی  

 پذیرایی از مهمان های غریبه

 

فامیلفعالیت های گروهی خانم های   

 

 نشستن دورهم خانوادگی 

 

 برگزاری مراسم

 

 تعامالت جمعی اعضای خانواده

 
خودمانی برگزاری مهمانی  

 

 سرو غذا

 

0.1-  1.0-  1.0-  1.0-  1.0-  1.1 0.1  1.0 1.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 

1.0-  

1.0-  

0.1- 

1.0-  

1.0 

1.0-  

1.0 

1.1 

0بعد   

2بعد   

نشان می دهد. درهر سه محله فعالیت های سرو غذا، فعالیت های 
گروهی خانم های فامیــل، برگزاری مهمانی های خودمانی، برگزاری 
که این  مراســم و پذیرایــی از مهمان هــای غریبه متمرکزتر می باشــد 
مشابهت فعالیت های جمعی را به خوبی نشان می دهد. همچنین 
کای۱4و درجه آزادی۱5معنادار می باشــد؛ در  مقدار مشــخصه مجذور 
گفت بین فعالیت هــای عرصه جمعی و پیکربندی  نتیجــه می توان 
 Chi-squared= ( ایــن عرصه هــا در محله هــا هم خوانــی وجــود دارد

.)68.739، df= 32، P = 0.000

نتیجه

در ایــن پژوهــش، رابطــه متقابــل بیــن پیکربنــدی فضایــی و 
سیستم فعالیت ها در مقیاس عرصه های جمعی، از طریق بررسی 
کنــکاش قرار  گی های نحــوی فضا مورد  فعالیت هــای جمعــی و ویژ
ک و تفاوت در پیکربندی  کی از اشترا گرفت. یافته های پژوهش حا
گونه مســکن اســت. عرصــه جمعی هر  عرصه جمعی در میان ســه 
گونه در داشــتن "هال" مشترک است و این فضا در میان سایر  ســه 
فضاهــای عرصــه جمعــی دارای بیشــترین میــزان فعالیــت و ثبات 
گونه های مسکن در وجود "اتاق بزرگ"  فضایی می باشــد. تفاوت 
کــه در صــورت حــذف هریــک از ایــن فضاهــا،  و "وریــون" می باشــد 
جــای  خــود  در  را  حذف  شــده  فضــای  فعالیت هــای  "آشــپزخانه" 
که بــا تغییر  کــرد  می دهــد. در تبییــن ایــن یافته هــا می تــوان بیــان 
پیکربنــدی عرصــه ی فضاهــای جمعــی، فعالیت هــای آن عرصــه 
کنان فعالیت هــای جمعــی خــود را در  حــذف نمی  شــود بلکــه ســا
کارکردی شــکل  مکانــی دیگر انجام می دهند؛ یعنی فضاهای چند 
کیفی خود را با فضاهای موجود انطباق  کنان انتظار  می گیرد و ســا
کی از پایداری اجتماعی- فضایی مســکن در  می دهند. این امر حا

گروه فرهنگی خاص می باشد و میزان پاسخ گویی به نیازهای  یک 
کنان و درجــه ای از انعطاف پذیــری بــه عنــوان قابلیتــی بــرای  ســا
کاربردهــای مختلــف اجتماعــی  تنظیمــات و تغییــرات در راســتای 
است. این یافته ها با نظریات رفتار فضایی راپاپورت )1990،2005( 

همسو می باشد.
گونه مسکن،  یافته ی دیگر پژوهش حاضر این بود که در هر سه 
عرصه های جمعی خانه در بین سایر عرصه های فردی و خدماتی 
کمترین عمق فضا می باشــد.  دارای بیشــترین میزان یکپارچگی و 
این امر گواهی بر انطباق ساختار فضایی خانه با سیستم فعالیت ها 
کــه ارزش یکپارچگــی  لــت بــر آن دارد  می باشــد. ایــن موضــوع دال
بــاالی فضــای جمعی، باعث تســهیل رخــداد فعالیت های جمعی 
کنین با  که بیشــترین روابط سا و اجتماعی شــده اســت؛ به طوری 
مهمان هــا به عنــوان فعالیت های جمعــی و اجتماعی در آن اتفاق 
می افتــد. در مقابــل عرصه هــای فــردی دارای بیشــترین تفکیک و 
عمق در بین ســایر فضاها می باشــند. این نظام باعث شــده است 
تــا فعالیت های شــخصی مانند خواب، اســتراحت و مطالعه در آن 
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گیرد. عرصه خدماتی با یکپارچگی متوسط، به عنوان یک  صورت 
عرصــه متغیــر در پیکربنــدی فضایــی نســبت به دو عرصــه ی قبلی 
عمــل می کنــد و فعالیت هایی ماننــد آشــپزی، ذخیره  ســازی مــواد 

غذایی و غیره در آن صورت می  گیرد.
گی هــای  ویژ گردیــد،  ح  مطــر نظــری  پیشــینه  در  کــه  آنگونــه 
کنان، پیکربنــدی مســکن را تحــت تاثیــر  اجتماعــی- فرهنگــی ســا
کم بر روابط  قــرار می دهنــد؛ یعنی سیســتم فعالیت ها و قوانیــن حا
کنان در پیکربنــدی نمــود می یابد، پس مســکن باید در  میــان ســا
گروه فرهنگی دارای ژنوتایپ یکسانی  باشد؛ اما یافته های این  یک 
که با وجود تغییر در پیکربندی فضایی و حذف  پژوهش نشان داد 
برخــی فضاهای عرصــه جمعی، سیســتم فعالیت هــای این عرصه 
اســتمرار می یابــد. عــدم وجــود چنیــن روابطــی در پژوهش صورت 
که اســتمرار سیســتم فعالیت های عرصه  گویای این اســت  گرفته، 
جمعی، نشان  دهنده ی همبستگی رخداد آنها با قانونمندی های 
کــه تغییرات  گــروه فرهنگــی اســت؛ بــه طوری  فرهنگی-اجتماعــی 
پیکربندی فضایی ایجاد شده، تاثیر معناداری در رخداد فعالیت ها 
کــه پیکربنــدی فضایی را  نــدارد. ایــن اســتمرار بــا تئوری نحــو فضا 

برخاســته از ســاختارهای فرهنگــی می دانــد، همســو نمی  باشــد؛ 
کنان جهت حفــظ نظام های  ایــن تنافــض برخاســته از تــالش ســا
فرهنگــی خــود می باشــد. بــه نظــر می رســد این پدیــده را بتــوان با 
کرد.  کالبدی تبیین  مفهــوم انطباق پذیری افراد با تغییرات ســریع 
که در خانه های ســازمانی با وجود  جامعه مورد بررســی نشــان داد 
بیشــترین تغییــر پیکــره )حــذف برخــی از فضاهــای اصلــی(، چــک 
لیســت فعالیت هــا و روابــط میــان آنها تغییــری نکرده اســت. بلکه 
کالبــدی خــود را با ایــن تغییرات  کنان توانســته  اند ترجیحــات  ســا
تطبیــق داده و رفتارهــا، ارزش هــا و نیازهای خــود را با محیط های 
کنند، هرچند ممکن است این انطباق از نظر  مســکونی هماهنگ 
فیزیکــی و روانی مورد پســند آنان قــرار نگیرد. ایــن توانایی افراد در 
انطبــاق بــا محیط، نتایج تحلیل هــای نحو فضا را مــورد تردید قرار 
می دهــد. افــراد ممکن اســت با وجــود عدم هماهنگــی پیکربندی 
کن باشــند؛ بنابراین پیشــنهاد  بــا منطــق اجتماعــی آنها در آن ســا
کنار تحلیل های نحوی مورد  می شــود ســطح رضایت مندی نیز در 
گیرد تا بتوان به یافته های پژوهش همبســتگی میان  بررســی قرار 
پیکربندی فضایی و قانون مندی های رفتاری اعتبار بیشتر بخشید. 

پی نوشت  ها

1 Psarra.
2 Purposive Sampling.

۳ در ابتدا از مادرخانواده نام اتاق های خانه پرسیده می شد. با مشخص کردن 
نام فضاها بر روی نقشه ی از پیش برداشت شده، به وسیله مصاحبه ساختارمند، 
که  سیســتم فعالیت هــای مســکن بررســی می شــد. بــرای مثال پرســیده می شــد 
نشســتن دورهــم خانوادگی، صرف چایی، پذیرایی از مهمــان زن یا مرد )فامیل یا 
غریبه(، آشپزی جمعی خانم هـا، انجام مراسم مذهبی و غیره در کدام اتاق صورت 
می گیرد. سپس چرایی انجام در این مکان پرسیده می شد تا جایی که دیگر پاسخی 
برای آن داشته باشند، با این فرایند فعالیت ها و خصوصیات هر فضا جهت انجام 
که به زبان محلی انجام می شــد  امور در آن بدســت می آمد. تمام فرایند مصاحبه 
ضبــط می گردیــد. پس از پیاده ســازی رکوردها، مصاحبه ها تحلیل محتوا شــدند.

4 Space Syntax.
5 Means-End Model.

۶ اطــالق واژه بومــی در این پژوهش بر اســاس تاریخ ســاخت می باشــد و این 
نوع خانه ها در بین مردم محلی به عنوان خانه های سه اتاقه معروف می باشند. 
که در فضــای اطراف خود  الگــوی پایــه در این نوع تیپ مســکن، یک اتاق اســت 
که اتاق ها از طریق »وریون«  تکثیر شده است. الگوی تکثیر، بیشتر خطی است 
باهم در ارتباط می باشــند. شیوه ساخت، اغلب به روش های بومی و دیوار باربر 
سنگی یا خشتی با سـقف تیرپوش چوبی است. ابعاد عرصه، نوع محصوریت آن 
گســـترش فضاهای ساخته شده برآیند اثر دو عامل مهم، یعنی خلوت و  و نحوه 

کم بر این منطقه بوده است. قوانین اجتماعی حا
که در طراحی آن غالبًا مهندس طراح  7 مســکن مهندسی ســاز مسکنی است 
گونه  کنان را با نگاه به مســکن بومی در نظر دارد. طراحی این  خواســته های ســا
مســکن از اواخر دهه هفتاد تا کنون ادامه دارد. الگوی معماری آنها غالبًا شــامل 
که پیرامون آن فرش می باشد. هر چه تعداد فرش بیشتری  یک هال بزرگ است 
گیــرد، خانــواده مــورد نظــر دارای ســرمایه مالــی بیشــتر و جایــگاه  در هــال جــای 

اقتصادی- اجتماعی باالتری می باشد.
8 منظور از الگوی وارداتی، مسکن هایی هستند که در دهه چهل به عنوان یک 
کارکنان و نظامیان از طرف دولت اجرا می گردید.  کوهدشت برای  الگوی غالب در 
مهم تریــن ویژگــی معماری آنها، داشــتن دو ورودی مجزا )ورودی پیــاده و ورودی 
ســواره(، احداث دو ســرویس بهداشــتی )یکی در درون خانه و دیگری در حیاط(، 

که تا قبل  قرارگیــری حمــام در داخــل خانه و داشــتن دو الی ســه اتــاق خواب بــود 
از این تاریخ، این ویژگی ها در خانه های منطقه ی مورد پژوهش وجود نداشت.

کارشناســی ارشــد  بــرای مطالعــات بیشــتر بــه پیوســت مطالعــات پایــان نامه 
جاســم آزادبخــت با عنــوان: »طراحی مجموعه مســکونی یا رویکرد ســازماندهی 
کوهدشــت«، )۱۳۹5( با راهنمایــی عبدالمجید نورتقانی  فضایــی مســکن بومی، 

گلستان مراجعه شود. گرگان، دانشگاه  در دانشکده فنی و مهندسی 
۹ وریــون در زبــان محلــی معــادل ایوان می باشــد. وریــون به فضــای نیمه باز 

گونی دارد. گونا که استفاده های  جلوی اتاق ها اطالق می گردد 
10 Correspondence Analysis.
11 Real Relative Asymmetry.
12 Intergeration.

۱۳  »ُبعد« در تحلیل تناظر به فاصله نقاط حاصل از تحلیل می پردازد و نقاط 
خ در ارتباط با این ابعاد نمایش داده می شود. یا عناصر نیمر

کای، یکــی از رایج تریــن آزمون هــای ناپارامتریــک اســت و  ۱4 آزمــون مجــذور 
که داده ها بصــورت فراوانی باشــند و آنها را بتوان  زمانــی از آن اســتفاده می شــود 
کای بیش از ســایر  کرد. آزمــون مجذور  بصــورت دو یــا چنــد طبقه تقســیم بندی 
آزمون هــای ناپارامتریــک در پژوهش های علوم انســانی اســتفاده می شــود. این 
که داده ها بصورت فراوانی و طبقه ای باشــند.  کار برده می شــود  آزمون زمانی به 
که آیــا فراوانی یک  در واقــع هــدف ایــن آزمون، پاســخگویی به این ســوال اســت 
صفــت در جامعه طبق انتظار اســت یا خیــر و به عبارتی دیگر آیا بین فراوانی های 
مشــاهده شــده و فراوانی های مورد انتظار، اختالف معنی دار وجود دارد یا خیر. 

که بین این فراوانی ها اختالف معنی دار وجود ندارد. فرض صفر بیان می کند 
۱5 درجه آزادی به دو شکل زیر قابل تعریف است:

۱. تعــداد درجه هــای آزادی همــواره برابر اســت با تعداد مشــاهدات منهای 
که بین این مشاهدات وجود دارد. تعداد رابطه های ضروری 

۲. تعداد درجه ی آزادی همواره برابر است با تعداد مشاهدات اصلی منهای 
که با استفاده از مشاهده های مزبور برآورده شده اند. تعداد پارامترهایی 
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