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چکیده

کنان خود  معماری خانه که تحت تأثیر فرهنگ جامعه شکل می گیرد، باید پاسخگوی نیازهای زندگی سا

باشد. هدف از این تحقیق، تدوین الگوی ارتباطات فضایی خانه معاصر با توجه به فرهنگ است. برای 

نیل به این هدف، ابتدا شاخص های فرهنگی مؤثر بر ارتباطات فضایی خانه، شناسایی شدند. در مرحله 

بعد، با روش دلفی دومرحله ای با پرسشنامه نیمه باز از شش خبره، شاخص ها اعتبار بخشی شده و دو 

شــاخص محرمیت وسلســله مراتب، دارای بیشــترین وابســتگی با ارتباطات فضایی خانه معرفی شدند؛ 

سپس با روش نحو فضا، که یک روش استدالل منطقی است، از روی پالن ۳۸۱ خانه در تهران، الگوهای 

که به صورت تصادفی و از مناطق مختلف انتخاب  محرمیت وسلســله مراتب ترســیم شدند. این خانه ها 

کالبدی ارتباطات فضایی خانه معاصر ایرانی  طی ۳0 ســال نشــان می دهند. مشاهده  شــدند، تغییرات 

که در آن  تطبیقی الگوها نشان می دهد، الگوی غالب دهه  شصت، یکی از الگوهای غالب دهه  50 است 

کلیدی دارد و تفکیک فضاها از این فضا صورت می گیرد. سرویس بهداشتی به مرور با  فضای هال نقش 

کنار اتاق خواب  کنار ورودی و یا در  گره از فضاهای اصلی جدا شده و در پالن خانه، جایگاه ثابتی یا در  یک 

گذشــت زمان، خانه ها دارای محرمیت و سلســله مراتب بیشتری شده اند. یافته اســت. بدین ترتیب، با 

واژه های کلیدی
 خانه معاصر ایرانی، محرمیت،سلسله مراتب، الگو، ارتباطات فضایی خانه.

*ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــری نگارنده اول با عنــوان: »ارتباطات فضایــی مطلوب خانه بر مبنــای الگوی فرهنگ اســالمی- ایرانی )نمونه 
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مقدمه

بــرای وصف خانه، ویژگی هایی چون زنده، منســجم، بانشــاط، 
کار  کامل، هماهنگ، پایدار، ســرزنده، راحــت و .... به  آزاد، واقعــی، 
کیفی هســتند و  می رود )الکســاندر، ۱۳۹0، ۱6-۳۴(. این ویژگی ها، 
شــاخص های قابل اندازه گیری به دســت نمی دهند. راه رسیدن به 
کیفیت ها باشــد، استفاده از الگو  که واجد تمام این  معماری خانه، 
اســت. در حقیقت الگوی جامع، شــامل هم فضا و هم رویداد است 
)الکســاندر، ۱۳۹0، ۸0(. نمی توان رخداد »زندگی«  و »مکان« زندگی 
کردن را از هم جدا دانســت، بلکه باید تمامیتی منســجم از آمیخته  

زندگــی- مــکان را بــه عنــوان اصــل پذیرفــت. در ســاده ترین حالــت 
که ساختار مکان در پیوند با زندگی است. اینجاست  گفت  می توان 
گمشده  ارتباطی بنا و انسان، با شکل گیری معماری خانه  که حلقه  
کیفیت های معماری خانه، بــا الگوهای ارتباطات  ایجــاد می گــردد. 
فضایــی مانندسلســله مراتب، محرمیــت و غیره در ارتباط هســتند. 
که در خانه های ســنتی ایرانی یافت میشده، اما در خانه  مفاهیمی 
گونی ذکر  گونا معاصر کمرنگ شده اند. در توجیه این تغییرات، علل 

که یکی از آنها، تغییرات فرهنگی است. شده 

1- مبانی نظری

شــناخت خانــه، مســتلزم شــناخت فرهنــگ و ســبک زندگــی 
اســت. الگوی زیســت هر ملــت، در طول زمان تغییــر می کند و این 
امــر ســبب تغییر در ســبک زندگی و فرهنگ ســکونت و بــه تبع آن، 
تغییر در الگوی خانه می گردد. بنابراین یکی از ریشه های تغییرات 

الگوی خانه، تغییرات الگوهای فرهنگی است.

1-1-نقش فرهنگ در خانه و سوابق پژوهش درباره آن
کردن و اندیشــیدن اســت  کلی، روش زندگی  فرهنــگ به صورت 
)آسیایی، ۱۳۸۸، 6۲(. معنای عام فرهنگ را می توان پیشرفت های 
معنــوی و فکری یک ملت دانســت. بنیان همــه فرهنگ ها، همان 
که به  تصورات انتزاعی از مسائل ارزشمند و مطلوب یک ملت است 
نام ارزش ها شناســایی می شوند )گیدنز، ۱۳۸6، ۳5(. فرهنگ عالی 
که مظاهــر آن، انگاره های  و مطلــوب، نشــأت گرفته از ارزش هاســت 
تصعیدیافته در هنر و معماری هستند )قزی، ۱۳۹۳، ۳-۴(. انسان 
شکل خاصی از مسکن و گذرگاه و در یک کلمه محیط را می سازد و در 
آن تغییر ایجاد می کند. این ساخت و سازها و در یک کلمه معماری، 
بیشــتر پدیــده ای اجتماعــی- فرهنگی اســت تــا تابع شــاخص های 
دیگر)عســکری خانقاه، ۱۳۸0، ۱6۳-۱6۴(. فرهنگ غالبًا به نمایش 
ایدئولوژی هــا و آرمان هــای یک جامعه در قالــب معماری می پردازد 
و آرمان هــای خــاص و اهداف جامعه، در معماری آن جامعه نمودار 
می شــوند )گروتر، ۱۳۸6، 56(. بنابراین، زیســتگاه انســانی به عنوان 
کالبــدی فرهنــگ، در تمــام جوامــع مطــرح  یکــی از تجلی گاه هــای 
گرچــه ایــن نقــش برای فضــای خانــه به ســادگی قابل  بوده اســت. ا
گــون تغییر  گونا شناســایی و تشــخیص نیســت و تحت تأثیــر عوامل 
می کنــد، اما با شــناخت ارتباطــات فضایی خانه و تغییــرات آن طی 
گون، می توان به برخی از عوامل تأثیرگذار بر آن پی برد. دوره های گونا

گی های فرهنگی 1-2- شاخص های خانه بر اساس ویژ
کامل  کــه پیش تــر ذکر شــد، معماری خانــه در معنــای  همانطــور 
خــود، واجــد ترکیبی از رویداد )ســبک زندگی( و فضــا )کالبد معماری( 

کم بر جامعه نشأت می گیرد.  اســت. هویت معماری از ارزش های حا
که جامعه به ســوی آنها جهت گیری دارد نیز در معماری  ارزش هایی 
نمود پیدا می کند. همچنین، معماری هویت فرهنگی طراح اثر را نیز 
نمــودار می کنــد )طبســی، ۱۳۸6، ۳6۹(. فرهنگ و ســبک زندگی، در 
گون تبیین شده، اما شاید بتوان گفت در صحیح ترین  نظریه های گونا
که همگی در یک  آنها، فرهنگ از سبک های زندگی تشکیل می شود 
پهنــه اجتماعــی قــرار دارنــد )مهــدی زاده، ۱۳۹0، 5۸(. شــاید )بتــوان 
گفت( سبک زندگی سیال است و سلیقه و ذائقه افراد جامعه، سبب 
تغییــرات و پویایــی آن اســت )صفارهرنــدی، ۱۳۸۹، 6۱(. بنابرایــن، 
هویت فرهنگ ایرانی اسالمی، بر فرهنگ سکونت در خانه معاصر و به 
تبع آن بر ارتباطات فضایی خانه، تأثیرگذار است. در فرهنگ ایرانی، 
کرده اســت.  درون گرایــی نهادینــه شــده و در معمــاری نیــز نمود پیدا 
بــه خصوص در شــکل گیری فضاهای مســکونی، درون گرایی نشــأت 
گرفتــه از اعتقــادات خــاص ایرانیان، بر معمــاری تاثیرگذار بوده اســت 
)ســیفیان و محمــودی، ۱۳۸6، ۱0 بــه نقــل از پیرنیــا، ۱۳۷۹؛ ۱۳۸۳(. 
که با ریشــه گرفتن از فرهنگ اســالمی  بنابراین یکی دیگر از مفاهیمی 
و باورهــای دینــی بــه عرصه معماری ســنتی ایران راه یافتــه، موضوع 
محرمیت است. مفهوم درون گرایی، در معماری، عالوه بر محرمیت، 
منجر به شکل گیری مفهوم سلسله مراتب نیز در معماری شده است. 
که  که از فرهنگ ایرانی اســالمی برداشــته شــده، محرمیت  این اصل 
گرفته، بیشــتر در عرصه  از باورهــای دینــی و فرهنگ اســالمی نشــأت 
گر و دیگران، ۱۳۹6، 55(.  معماری ســنتی بروز پیدا می کند )پیوســته 
در خانــه ایرانــی، طبق اصل مــردم واری، )پیرنیا، ۱۳۸۳(، به واســطه 
رعایــت مقیاس فضایی، فضاهای کوچک تر متعلــق به خانواده بوده 
و مهمان در فضاهای مجلل تر و بزرگ تر مورد تکریم قرارمی گرفته است 
)همــان، 6۴(. ایــن خود نشــانه مهمان پذیــری خانــه و در عین حال 
تعامــل خانــه با خانواده و مهمانان اســت. همچنین ایجاد فضاهای 
کید بر حفظ حریــم خصوصی افراد  حائــل مثــل راه روهــا و .... برای تأ
کــه تمایل به دیده شــدن توســط دیگــران ندارند، منجر به  در زمانــی 
شــکل گیری خلــوت مــی شــود )همــان(. ایــن مفهــوم، نوعــی امنیت 
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کنان به وجود می آورد. شش شاخص هویت، امنیت،  خاطر برای سا
محرمیت،سلسله مراتب، تعامل )معماری( خانه با خانواده و مهمانان 
)مهمان پذیری خانه(، تعامل )معماری( خانه با محیط بیرون، شش 
کــه در مرحله  شــاخص فرهنگــی حاصــل از مطالعــات اولیه هســتند 

بعدی تحقیق، نیاز به اعتبار بخشی دارند.

2- روش تحقیق

که نمی توان روشــی جامع  کیفی اســت  ماهیــت خانه، موضوعی 
کرد. هــر روش تحقیــق، نوعی  بــرای شــناخت تمــام جوانــب آن ارائــه 
تقلیل گرایی نیز به دنبال دارد که باید با روش های مکمل، اثرات آنرا از 
پژوهش حذف کرد. روش تحقیق در این پژوهش، استدالل منطقی، 
راهبرد پژوهش، روش نحو فضا و مکمل آن و روش گردآوری اطالعات، 
جمع آوری نمونه موردی است. روند کامل پژوهش در تصویر۱ نشان 
داده شده است.  این پژوهش به دنبال شناخت کیفیت های موجود 
در ساختار فضایی خانه، با روش تحقیق استدالل منطقی، دنباله رو 
که بــه عنوان یک روش، برای شــناخت  منطــق اجتماعی فضا اســت 
معماری در دهه های هفتاد و هشتاد میالدی توسط آن بیل هیلیر، 

جولیان  هانسون و جی. پی. استدمن معرفی شده است)معماریان، 
تعریــف  از طریــق  نــام دارد،  کــه نحــو فضــا  ایــن روش   .)۷5 ،۱۳۸۱
ســامانه های صــوری ریاضــی، پالن معمــاری را بــه نقشــه ای انتزاعی 
گامــا تبدیــل می کند)گــروت و یانــگ، ۱۳۹0، ۳0۴(  بــه عنــوان نقشــۀ 
که بــا روش نحو  )تصویــر ۲(. پژوهش هایــی همچــون اثــر آلــوارو ســیزا 
فضا و با استفاده از دانش شیوه های هوشمند اتوماتیک، به تحلیل 
گونه شناســانه خانــه مســکونی پرداخته انــد، بر مبنای همیــن روش 
تدویــن شــده اند )Strobbe et al., 2016, 10-69(. در ایــن پژوهــش، 
از روش تهیه نقشــه محدب اســتفاده شده است. فضای معماری در 
حالتی که به الگوی فضای محدب نزدیک می شود، هر بخش از آن به 
گانه برای روابط  صورت مستقل و مجزا در نظر گرفته شده و گرافی جدا
گلشــن، ۱۳۹۴، ۸۹(. فضایــی داخــل آن ترســیم می شــود )همدانــی 

  
2-1- تحلیل نقادانه نحو فضا و سنجش پایایی و روایی 

آن برای این پژوهش
ســینتکس یا نحو به معنای بررســی ارتباطات فضایی هر واحد 
گرفته می شــود  بــا واحدهای دیگر در یک مجموعه فضایی در نظر 
بررســی  مــورد  الگوهــای ریخت شناســی فضــا  بــرای شــناخت  کــه 

گاما. کتاب منطق اجتماعی فضا، تبدیل پالن ها به نقشه های  تصویر 2- از 
ماخذ: )گروت و یانگ، 1390، 304(

تصویر 1- نمودار روند پژوهش و ماتریس روش مکمل نحو فضا.
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قــرار می گیرنــد )معماریــان، ۱۳۸۱، ۷۷(. نمودارهــای نحــو فضــا به 
گراف هــای خــط- نقطه یا مســیر- فضا ترســیم می شــوند و  شــکل 
کنین فضا را  به پژوهشــگر این امکان را می دهند تا هنجارهای ســا
کنــد. در نگرش نحو فضا، با  در پرتــو این ارتباطات فضایی بررســی 
گی های فرهنگی – اجتماعی  استفاده از پنج شاخص به بررسی ویژ
که عبارتنــد از: ارتباط، هــم پیوندی،  نمونه هــا پرداختــه می شــود 
 Klarqvist, 1993( ،)Jiang et al., 2000,( کنتــرل، انتخــاب، عمــق
بــر  شــاخص،  پنــج  ایــن   .)Lima, 2001, 493-507( و   )161-171
گره ها با  گره ها همچــون رابطــه  تعریــف نــوع رابطــه میان فضاهــا و 
گراف، تعــداد اتصاالت هر  گره و مســیر در  یکدیگــر، نحــوه پیمایش 
کّمی  گره های دیگر و .... اشاره دارند. روش نحو فضا، روشی  گره با 
کیفیت های  و تابع استدالل منطقی بوده، اما چیستی و چگونگی 

فضایی را نشان نمی دهد. 

2-2- تدویــن روش شناســی بومــی بــا تعریــف فرضیــات 
پژوهش

کاربوده و ارتفاع  در روش نحــو فضا، پالن های معمــاری مبنای 
فضاهــا، جزئیــات جداره هــا، میــزان شــفافیت یــا ابعــاد بازشــوها، 
قابــل اندازه گیــری نیســتند. بنابرایــن، چنــد راهــکار بــرای حــذف 
اثــرات تقلیل گرایانه روش نحو فضا و بومی ســازی آن برای مطالعه 
که  گردیده  کیفی خانــه ایرانی توســط نگارنده ارائــه  شــاخص های 

عبارتند از: 
1- روش مکمــل نحوفضــا: در ایــن روش بــا افــزودن ماتریــس 
گی های از دســت رفته مانند برخی  )تصویــر ۱( و خوانــش برخی ویژ
فضاهــای جانبــی و نیمه باز غیر مشــاع همچون تراس هــا، انبارها، 
کانتر آشپزخانه اپن،  الندری و ... نیز مورد شمارش قرار می گیرند. 
جداره محســوب شــده و آشپزخانه اپن، به عنوان فضایی مستقل 

گرفته شده است. در معماری خانه در نظر 
گره  گره و مسیر متناسب با پژوهش:  2- بومی ســازی تعریف 
کالبدی  که دارای حداقل سه جداره  یا فضا، سطحی است در پالن 

باشد. مسیر، همان دسترسی مستقیم میان دو فضاست. 
بــه  پژوهــش:  فرهنگــی  شــاخص های  کــردن  محــدود   -3
کالبد بنا بوده و با تحلیل دسترسی ها  که وابسته به  شاخص هایی 
و شــمارش تعــداد فضاهــا، قابــل اندازه گیــری هســتند. بــه عنــوان 
مثــال، اشــرافیت در ایــن پژوهــش، صرفــًا بــر مبنــای دسترســی یــا 
عدم دسترســی تعریف شــده و زاویه دید، ارتفاع ناظر، ارتفاع درب 

فضــا، جهــت باز شــدن درب، در آن قابل اندازه گیری نبوده اســت. 
بنابراین برای شــاخص هایی همچون محرمیت و سلســله مراتب، 
وجه اشــرافیت بررسی نشــده و صرفًا محرمیت دسترسی و سلسله 

گرفته است. کالبدی مورد بررسی قرار  مراتب 

گردآوری اطالعات 3- روش 

در پاســخ به پرســش اصلی پژوهــش، مطالعۀ شــرایط معاصر در 
جهت دســت یابی بــه ویژگی های ســاختار فضایی خانــۀ معاصر، با 
گردیده اســت.  جمــع آوری نمونــه  مــوردی از بســتر طــرح پیشــنهاد 
گــردآوری اطالعات در این پژوهش، جمع آوری نمونه موردی  روش 
بوده است. در بررسی خانه ها، واحدهای دوبلکس، بازسازی شده، 
دارای دسترســی بــه دو حیــاط )غالبــًا در دهه هــای 50 و 60(، پیش 
ج  از بررســی و بــا پرســش از صاحبخانــه، از مجموعــه نمونه هــا خــار
شــده اند. جامعۀ آماری در این پژوهش، تهران انتخاب شده است؛ 
کشــور، بر  که تهــران به عنــوان پایتخت و پرجمعیت ترین شــهر  چــرا 
معماری مســکونی در ســایر نقاط ایران تأثیرگذار اســت. با توجه به 
تنــوع متــراژ خانه هــا و نیز تعــداد اتاق ها و ضوابط متنــوع در مناطق 
کیفیت ســاختار فضایــی خانه تأثیرگذار اســت، برای  که بر  مختلــف 
یافتن تصویر واقعی از وضعیت موجود خانۀ معاصر، تعداد ۳۸۱ خانه 
از بــدون خواب تا چهارخوابه، از دهه های پنجاه، شــصت، هفتاد و 
هشــتاد و از مکان های مختلف تهران برداشــت شــد، تا مســاحت و 

تعداد اتاق های خواب، بر نتایج پژوهش، تأثیرگذار نباشد. 

3-1- بررسی نمونه های موردی
 در جــدول ۱، آمــار نمونه ها به تفکیــک تعداد اتاق خواب در هر 
گراف نحو فضا  دهه نشــان داده شده اســت. پالن همه خانه ها، به 
تبدیل شــده و ســپس شــاخص های اعتبار بخشــی شــده، در آنها 

گرفته اند.  مورد بررسی قرار 

4- تحلیل داده ها

شش شاخص شامل هویت، سلسله مراتب، تعامل با خانواده، 
محرمیت و امنیت، شاخص های فرهنگی تأثیرگذار بر معماری ایرانی 
گســترش چهار اصل درون گرایی، مردم واری، پرهیز از  که از  هســتند 
بیهودگی )پیرنیا، ۱۳۸۳(، به دست آمده اند، با روش دلفی )پرسش 

دهه
تعداد اتاق های خواب

جمع
01234

50161523247

60115165037

702859201109

80138746313188

کل 381جمع 

جدول 1- آمار کل خانه های مورد مطالعه.
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از نخبگان طی چند مرحله( )طبیبی و دیگران، ۱۳۹0، ۳۸0-۳۷۸( 
اعتباربخشی شدند. در مرحله اول، شاخص ها از طریق پرسشنامه 
نیمه باز از خبرگان )شش استاد از دانشگاه های تهران و تربیت مدرس 
که بین ســی تا هفتاد ســاله بودند(، تأیید شــدند. پرسشنامه دلفی 
گردیده  پــس از ارســال و مصاحبه با خبــرگان، در دو مرحلــه تکمیل 
و نتایــج نهایــی مرحلــه اول آن، در جــدول۲ و نمــودار ۱ آمده اســت. 
که دارای  که از خبرگان جهت تعیین شــاخص هایی  در مرحلــه دوم 
بیشــترین وابســتگی بــه ارتباطــات فضایی خانه هســتند، پرســش 
انجام شــد، دو شــاخص محرمیت و سلسله مراتب، واجد بیشترین 
وابســتگی به ارتباطات فضایی خانه شــناخته شدند. نتایج نهایی 
پرسشــنامه مرحلــه دوم در جــدول ۳ و نمــودار ۲ ارائــه شده اســت.
نتایج نهایی نشان می دهند دو شاخص سلسله مراتب و محرمیت، 
بیشترین تأثیر را بر ارتباطات فضایی خانه می گذارند. در تبدیل این دو 
شاخص به نمودار نحو فضا، الزم است ابتدا تعریف هر شاخص ارائه گردد.

4-1- نحو فضا و شــناخت الگوهای محرمیت و سلسله 
مراتب

حریم و مصونیت، از ویژگی های یک فضای محرم هستند. چنین 
کنان را نیز تأمین  فضایــی واجــد امنیت بــوده و آرامش و آســایش ســا
می کند. خلوت، خصوصیتی فضایی دارد و به تنهایی منجر می شود، 
امــا محرمیــت، خصوصیتــی انســانی دارد و ایجادکننــده خویشــی و 
نزدیکی است )نوروزیان پور و امینی، ۱۳۹۳، ۱0۱-۱06(. بنابراین مفهوم 

محرمیت، یک مفهوم انسانی است که با سلسله مراتب )وجه فضایی 
کــی محرمیت(  محرمیــت(، حریم هــای فــردی و اجتماعــی )وجه ادرا
کنترل  تعریف می شــود. مفاهیمی مانند درون گرایی، عدم اشــراف و 
کی محرمیت هســتند. طبق این  کالبدی وجــه ادرا دیــد، ما بــه ازای 
کنترل  تعریــف، اولین الگوی محرمیــت در ارتباطات فضایی خانه، با 
دید از فضای ورودی به داخل خانه تعریف می شود. در ورودی دیگر 
کنترل دید  فضاها مانند سرویس ها یا اتاق های خواب نیز چنانچه با 
از طریق ایجاد فضای مکث، فضای واسط، جداره حائل و ...  همراه 

باشد، می توان آن فضا را واجد محرمیت دانست. 
اصل سلســله مراتب نیز ســبب ایجاد قلمروهای فضایی با تنوع 
کارکــردی می گــردد. میــان قلمروهــای مختلــف فضایــی باید طیفی 
گــذار ایجــاد شــود و حرکت آنی از یــک قلمرو فضایــی به قلمرو  بــرای 
دیگر، غالبًا نامطلوب اســت )ســیفیان و محمــودی، ۱۳۸6، ۸ و ۹(. 
سلســله مراتــب دسترســی، از شــاخص های مهم در معمــاری خانه 

ایرانی اسالمی محسوب می گردد. 
بــا توجه به فرضیــات پژوهش، شــاخص اصلی محرمیــت در این 
پژوهــش، همــان محرمیــت دسترســی در ورودی خانــه درنظر گرفته 
شده که با یک گره یا فضای مکث پس از ورود به خانه همراه می شود. 
اشرافیت بصری در این بخش، مورد بررسی قرار نگرفته است. مابقی 
شــاخص ها در اولویت بعدی قرار دارند. سلســله مراتب در ارتباطات 
گونی در گراف قابل نمایش است. این  فضایی خانه، با روش های گونا
روش ها شامل طول گراف میان خواب و ورودی )به شرطی که بیش از 
سه گره باشد(، گره میان ورودی و خواب، وجود گره نشیمن خصوصی 
که مطرح  گراف هســتند. همانطور  و وجود زوج خواب- ســرویس در 
که  شــد، سلسله مراتب، زمینه ساز محرمیت است و این سبب شده 
گراف این دو شــاخص، همپوشانی زیادی داشته باشند.  ویژگی های 
بــه همیــن دلیل، آنچه که بــه عنوان ویژگی الزم برای سلســله مراتب 
گراف  مطرح می شــود، همان اضافه شــدن یک شاخص به نام طول 
است که بر شاخص های گراف محرمیت اضافه می گردد. این شاخص 
در ایــن پژوهــش با تعداد فضاها یا گره های میان فضای اول و فضای 
که در  آخر ســنجیده شــده و با یک عدد مشخص می شــود. این عدد 
گراف اســت و معرف تعداد  اینجاG.L  نامیده می شــود، مخفف طول 
که بایــد حداقل ۲  فضاهــای مابیــن فضاهای ورودی تا خواب اســت 
باشد. الگوهای نظیر محرمیت و سلسله مراتب در ارتباطات فضایی 

خانه، در تصویر ۳ نشان داده شده اند.

جدول2- امتیاز اولویت های شاخص های پژوهش طبق روش دلفی.

نمودار 1- شاخص های فرهنگ ایرانی اسالمی مؤثر بر ارتباطات فضایی خانه.

گونه شناسی ساختار فضایی خانه معاصر ایرانی با تکیه بر محرمیت 
وسلسله مراتب
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البتــه در ایــن پژوهــش، دو الگوی محرمیت و سلســله مراتب، از 
طریــق نمودارهــای نحــو فضا قابل شناســایی هســتند. بدین معنا 
کالبدی و محرمیت دسترســی  که دارای سلســله مراتب  که خانه ای 
است، در پالن قابل خوانش بوده و گراف نحو فضا توانایی تشخیص 
گــراف نحــو فضــا بــا پیمایــش فضا- مســیرها،  آن را دارد. همچنیــن 
گره های واسط را دارد و دو شاخص  توانایی شمارش تعداد فضاها و 
کالبدی، با ایــن روش از روی  محرمیت دسترســی و سلســله مراتب 
که واجد این  پالن هــا قابل خواندن خواهد بود. هیچ پالنی نیســت 
گرافی  دو شاخص باشد و روش نحو فضا آن را تشخیص ندهد. هیچ 

که واجد این دو شــاخص باشــد، اما در پالن نظیرش، قابل  نیســت 
تشــخیص نباشــد. بنابراین این روش برای این پژوهش، از پایایی و 
روایی الزم برای شناخت این دو الگو برخوردار است. پس نقص های 

روش نحو فضا بر نتایج این پژوهش تأثیر نداشته است.
  

5- تحلیــل یافته هــا بــا ارجــاع بــه نمونه هــای 
موردی

گراف های مشابه، الگوهای رایج  گراف ها و استخراج  از مقایسه 
که دارای بیشترین فراوانی هستند. پس  و غالب به دست می آیند 
از بررســی داده هــا و تحلیل آنهــا، دو الگوی رایج و غالب به تفکیک 

گردیدهاست.  هر دهه، ارائه 
الگوی رایج: الگوی رایج، در میان دیگر الگوها، دارای فراوانی 

نسبی بیشتر است اما هنوز به غلبه بر بقیه الگوها نمی رسد.
که  الگــوی غالب: الگوی غالب الگوی پذیرفته شــده ای اســت 

عموم مردم هر دوره آن را به عنوان خانه می شناسند.

5-1- الگوهای رایج و غالب در دهه  50  
گونــه  عمــده  نمونه هــای مختلــف دهــه  50 را می تــوان در ســه 
گونه های خــاص این دوره، ورودی بالفاصله  کرد. در  طبقه بنــدی 
گی خاص در  گره  تقســیم و نشــیمن تقسیم شده اســت. این ویژ به 

تصویر 3- الگوهای ارتباطات فضایی خانه بر اساس شاخص های فرهنگی.

 

نمودار2- درصد وابستگی شاخص ها به ارتباطات فضایی خانه طبق نظر خبرگان.

جدول3- تحلیل پاسخ های خبرگان به روش دلفی.
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هیچ دوره  دیگری مشاهده نشده است )تصویر5(.         
تنــوع الگوها در این دهه زیاد اســت و یافتن یک الگو به راحتی 
میســر نیســت. در الگوهای این دوره، پس از ورود به خانه، حائل 
کالبــدی قــرار نــدارد و محرمیــت در ورود به خانــه تأمین  یــا حریــم 
نشده اســت. الگــوی غالــب خانه هــا در ایــن دوره، به ســبب وجود 

گسترده است. الگوی خوشه ای، فاقد سلسله مراتب فضایی 

5-2- الگوهــای رایــج و غالــب در دهــه  60 و تغییرات آن 
نسبت به دهه 50

گونــه اول پــس از  گونــه اصلــی وجــود دارد: در  در ایــن دوره دو 
گونــه دوم، ورودی  ورودی یــک فضــای تقســیم قــرار می گیــرد. در 

بی واسطه به نشیمن وصل می شود )تصویر 6(.
بعضــی از الگوهــا علیرغــم فراوانی نســبی باال، از مرحلــه رایج به 
غالب تبدیل نمی شوند. در این دهه الگوی غالب مثل دوره قبل، 

فاقد محرمیت و سلسله مراتب مناسب است.

5-3- الگوهــای رایــج و غالب در دهــه  70 و تغییرات آن 
نسبت به دهه 60

که  الگوهــای غالــب در این دهــه افزایش یافته انــد و همان طور 
دیــده می شــود، در نهایــت ســه الگو غالب شــده اند )تصویــر۷(. در 

تصویر 4ـ پایایی و روایی پژوهش.

تصویر 5- الگوهای غالب در دهه  50.

گــره ورودی  الگوهــای خانــه دهــه هفتــاد نســبت به دهه شــصت، 
 ،۷0 دهــه  خانه هــای  الگــوی  در  گفــت  می تــوان  و  شــده  اضافــه 
محرمیت خانه نسبت به دهه شصت بیشتر شده است. همچنین 
در ایــن دهــه، الگــوی فضاهــای خدماتــی نســبت بــه دهــه قبــل 
کــرده و این فضاها از محرمیت بیشــتری برخوردار شــده اند.  تغییــر 
گره از فضای پذیرایی جداشــده و ســرویس ها  فضای حمام با یک 
نیــز از فضــای خصوصی خانه، بــه عرصه عمومی منتقل شــده اند. 
کنــار هــم در  گرچــه در نمونه هایــی، الگــوی ســرویس و حمــام در  ا
عرصــه خصوصی خانه دیده می شــود، اما بــاز تفکیک آن دو با یک 
گــره، نشــان از محرمیــت بیشــتر بــرای ایــن دو فضــا دارد. قرارگیری 
گرچه ممکن اســت الگوی  ســرویس ها در فضای خصوصی خانه، ا
کند، اما حریم شــخصی صاحبخانــه را در زمان  محرمیــت را تأییــد 
پذیرایــی از مهمــان خدشــه دار می کنــد و مانــع راحتــی مهمان در 
فضای خانه است. بنابراین الگوی دوم، یعنی جداسازی سرویس 
می شــود.  پیشــنهاد  خانــه،  عمومــی  فضــای  در  آن  دادن  قــرار  و 
مشــاهدات میدانــی نشــان می دهند، بــرای قرارگیری ســرویس در 
فضــای عمومی، غالبًا فضای مقابل درب ورودی انتخاب می گردد 
گره و عقب نشــینی دیوار ســرویس  گر این فضا با  که در این صورت ا
همراه شود، محرمیت بیشتر بوده و فضای خدماتی برای استفاده 
صاحبخانــه نیز مناســب تر ارزیابی می شــود. البته ایــن الگو در این 
دهه ایجاد شــده و تا پیش از آن دیده نشده است. بنابراین در این 

گونه شناسی ساختار فضایی خانه معاصر ایرانی با تکیه بر محرمیت 
وسلسله مراتب

تصویر6-  استخراج الگوی غالب دهه  60.



56
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۴  شماره ۲  تابستان ۱۳۹۸

دوره هــم محرمیــت و هــم سلســله مراتــب در الگــوی غالــب خانه، 
نسبت به دو دوره قبل، افزایش یافته است.  

5-4- الگوهای رایج و غالب در دهه  80
گراف هــا تغییــرات چشــمگیری داشــته  در دهــه ۸0، الگوهــای 
گذشــته تبدیــل به الگــوی رایج شــده اند.  و الگوهــای غالــب دهــه 
گذشــته امتــداد یافته اند  الگوهــای رایــج دیگــر در ایــن دوره نیــز از 
)تصویــر ۸(. مهم تریــن تغییــر در الگوی معماری ایــن دوره، اضافه 
گــره پیش از فضــای سرویس هاســت. به نظر  شــدن و ثابت شــدن 
گــره واســط در معماری  می رســد الگــوی قرارگیــری ســرویس بدون 

گره- ســرویس جایگزین شده اســت.  خانــه، حذف شــده و بــا زوج 
این الگو در هر حال نسبت به قبل، از محرمیت بیشتری برخوردار 
قبــل،  دوره  امتــداد  در  هــم  دوره  درایــن  بنابرایــن  اســت.  بــوده 

محرمیت وسلسله مراتب در خانه رو به افزایش است.
 

ح یافته هــا: بررســی تطبیقــی الگوهای  6-شــر
رایج و غالب طی چهل سال 

در ایــن پژوهــش الگوهــای غالب و رایــج از تطبیق فراوانی نســبی 
الگوهــای هــر دوره و یافتــن شــباهت های آنهــا به دســت آمده. ســیر 

تصویر 9- مقایسه  الگوهای غالب در هر دهه.تصویر 8- استخراج الگوهای غالب دهه  80.

تصویر 7- استخراج الگوهای غالب دهه  70 .
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جدول 4- راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد خانه ایرانی اسالمی بر اساس شاخص های فرهنگی.

گونه شناسی ساختار فضایی خانه معاصر ایرانی با تکیه بر محرمیت 
وسلسله مراتب

تأثیر در سلسله مراتب گراف روش شناسایی در  نمود در خانه تأثیر گی در ارتباطات  ویژ
فضایی خانه معاصر

گی معماری  ویژ
خانه

شاخص های 
فرهنگ ایرانی 

اسالمی

گراف اضافه نمی  لزوما طول 
شود. )بستگی به طراحی و 

جانمایی فضاها دارد(

گراف دوشاخه بر اساس 
میزبان و میهمان پذیرایی و نهارخوری میهمان

حفظ حریم های 
شخصی میزبان

تفکیک بر اساس 
میزبان و مهمان

عرصه بندی 
فضاها

ت
رمی

مح

گره عرصه میزبان و  وجود 
میهمان تفکیک فضایی میزبان و میهمان

گراف چند شاخه بر اساس 
گره های خصوصی  تجمیع 

و عمومی
تفکیک نشیمن خصوصی و عمومی

حفظ محرمیت 
فضاهای 
خصوصی

تفکیک بر اساس 
عرصه های عمومی تا 

خصوصی

گراف دوشاخه بر مبنای 
روز و شب

کت در یک سو و فضاهای  تجمیع فضاهای سا
دیگر در سوی دیگر

کنترل صوتی و 
ایجاد آسایش 
برای فضای 

خواب

تفکیک بر اساس روز 
و شب

گراف و در  افزایش طول 
نتیجه افزایش سلسله مراتب

گره پس از درب  وجود 
ورودی )در صورت تشکیل 

فضا(

کن،  کفش  استفاده از هشتی، داالن، رختکن و 
فضای مکث و امثال آن

کنترل دید از 
ورودی به خانه

وجود فضایی در مقابل 
ورودی

کنترل اشراف به 
فضای ورودی 

خانه

افزایش سلسله مراتب به 
گراف شرط افزایش طول 

کوتاه با مشبک مقابل در  استفاده از دیوار 
ورودی

افزایش سلسله مراتب در 
صورت تشکیل فضا گردش پیش ورودی

گراف و در  افزایش طول 
نتیجه افزایش سلسله مراتب

گره در ورودی  وجود 
سرویس ها

ایجاد فضایی مانند سربینه، راهرو و امثال آن در 
ورودی سرویس ها

عدم ورورد و 
خروج مستقیم 

به سرویس و 
کنترل بو و دید

وجود فضایی میان 
ورودی سرویس ها و 

فضاهای دیگر

کنترل اشراف 
به فضاهای 

افزایش سلسله مراتب در خدماتی
صورت تشکیل فضا

گراف خوانده نمی شود  در 
مگر با تشکیل فضا استفاده از عناصر دکوراتیو در طراحی داخلی

گراف و در  افزایش طول 
نتیجه افزایش سلسله مراتب

گره پیش از اتاق  وجود 
خواب

ورود به اتاق های خواب از طریق فضای تقسیم 
با راهرو و امثال آن

افزایش 
محرمیت اتاق 

خواب

کنترل اشراف به 
خواب ها

عدم اشراف 
به فضاهای 

خصوصی خانه

گراف و در  افزایش طول 
نتیجه افزایش سلسله مراتب

افزایش طول مسیر تا 
فضاهای خواب

جانمایی اتاق خواب ها پس از هال یا نشیمن 
خصوصی

افزایش سلسله مراتب در 
صورت تشکیل فضا

گراف خوانده نمی شود  در 
مگر با تشکیل فضا

عدم همراستایی در خواب با فضاهای عمومی 
و در ورودی

گراف اضافه  لزوما طول 
نمی شود

گره به اتاق  اختصاص 
میهمان

طراحی اتاق برای میهمان به همراه سرویس 
اختصاصی عدم اختالط 

عرصه خصوصی 
و عمومی خانه

تفکیک اتاق خواب 
گره اتاق میهمان مهمان جانمایی 

در عرصه غیر خصوصی

جانمایی اتاق میهمان بیرون محدوده خواب 
کنین )به عنوان مثال دسترسی از هال  های سا

و فضاهای نیمه خصوصی(

تأثیر ندارد گراف خوانده نمی شود در  عدم دید مستقیم بین اتاق خواب ها

افزایش 
محرمیت هر 

اتاق به تنهایی

کنترل اشراف میان 
اتاق های خواب در 

یک خانه

عدم اشراف 
میان فضاهای 
خصوصی خانه

گراف اضافه  لزوماَ طول 
نمی شود

طراحی خوشه ای اتاق 
خواب ها جانمایی تفکیک شده اتاق والدین

گراف و در  افزایش طول 
نتیجه افزایش سلسله مراتب

گره تقسیم قبل از  وجود 
خواب والدین

گره پیش ورود )داخلی یا خارجی( برای اتاق 
والدین

تأثیر ندارد عایق بندی صوتی میان 
خواب ها کمد در بین خواب ها استفاده از الیه 

گراف و در  افزایش طول 
نتیجه افزایش سلسله مراتب

گره تقسیم قبل از  وجود 
گره فضا استفاده از پیش ورودی در ورودی هر فضا تعریف محدوده 

هر فضا تفکیک دسترسی ها عدم ورود 
بی مقدمه

گراف اضافه  لزوما طول 
نمی شود

کاربری آن  گره با نام  وجود 
گراف در 

جداسازی سرویس و حمام
جدا شدن 

کاربری ها
عدم تلفیق دو یا چند 
کاربری متفاوت فضا با 

تفکیک فضاها بر 
کاربری ایجاد فضای صبحانه خوری، اتاق تلویزیون، اساس 

کتابخانه و ...

گراف و در  افزایش طول 
نتیجه افزایش سلسله مراتب

گره بین آشپزخانه و  وجود 
فضاهای عمومی

اتصال با واسطه به فضاهای عمومی مثل 
غذاخوری با صبحانه خوری

احساس امنیت 
و آرامش در 

آشپزخانه

عدم اتصال بی واسطه 
آشپزخانه به فضاهای 

عمومی خانه

کنترل اشراف به 
آشپزخانه

تأثیر ندارد گراف خوانده نمی شود در 

آشپزخانه هم باز )به نشیمن خصوصی( و هم 
بسته )به فضاهای عمومی(

کرکه در مقابل اپن وجود پرده 

چرخش آشپزخانه نسبت به فضاهای دیگر
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نتیجه
این پژوهش، از شــناخت شــاخص های فرهنگی خانه آغاز شد 
و پس از اعتباربخشــی توســط خبرگان، از میان شــش شاخص، دو 
شــاخص محرمیت و سلســله مراتب دارای بیشــترین وابستگی به 
ارتباطات فضایی خانه شــناخته شــدند. این دو شاخص در طول 
زمان، از دهه پنجاه تا هشتاد در میان نمونه های موردی، بررسی 
شده و سیر تحول آنها با روش نحو فضا مورد مداقه قرارگرفته است. 
مشــاهده تطبیقــی الگوهــا نشــان می دهــد، یکــی از الگوهــای 
دهــه 50 در دهه شــصت، بــه الگوی غالب تبدیل شــده اســت. در 
دهه ۷0، تغییرات فاحشــی در نظام الگوها ایجاد شــده و الگوهای 
غیرغالــب دهه هــای قبل، تبدیل بــه الگوی رایج شــده اند. الگوی 
غالب دهه های 50 و 60، دارای ساختار خوشه ای بوده اما در دهه 
کنترل دید و دسترســی(  گره )فضای مکث جهت  ۷0 بــا ایجــاد یک 
پس از ورود به خانه، محرمیت و سلسله مراتب افزایش یافته و به 
مــرور این الگــو در دهه بعد تثبیت می شــود. از دهــه ۷0، فضاهای 

گــره )پیــش فضــای( مجــزا شــده و از  خدماتی)ســرویس ها( دارای 
گفت خانه  فضاهــای اصلی تفکیک می شــوند. در نتیجــه می توان 
معاصــر ایرانــی در این مدت، محرمیت و سلســله مراتب بیشــتری 
یافته است؛ در جدول ۴، راهکارهای معمارانه برای پژوهشگران و 

گردیده است. طراحان آتی ارائه 
در ایــن جــدول، ابتــدا شــاخص ها بــه زبــان نحــو فضــا )کمــی( 
ترجمــه شــده و پــس از پژوهــش، نتایــج مجــددًا به زبــان معماری 
خانــه )کیفی( ارائه شــده تا راهگشــای طراحان باشــد. ســیر تحول 
کــه در طــول ایــن مــدت، غالبــًا رونــد  محرمیــت و سلســله مراتــب 
صعــودی داشــته، در دو ســتون انتهــای ایــن جدول بــه ایده های 
معماری تبدیل شــده و نتایج حاصل از مطالعات خانه های واجد 
محرمیت و سلسله مراتب، در قالب الگوهای معماری محرمیت و 
که در دهه ۹0 و پس  سلســله مراتــب مطابق نیاز امــروز )خانه هایی 

گردیده است. از آن ساخته خواهند شد( ارائه 
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تحول الگوها طی چهل ســال، نشــان از دو تغییر عمــده در ارتباطات 
فضایی خانه معاصر ایرانی دارد: یکی حذف یا تغییر شکل فضای هال 
و دیگری ثابت شــدن مکان فضاهای خدماتی )ســرویس ها و حمام( 
)تصویر ۹(. در دهه های50 و 60، الگوی خوشه ای در پالن وجود دارد. 

بنابراین سلسله مراتب فضایی و محرمیت در خانه تأمین نشده است. 
گره در فضای ورودی، الگوی غالب خانه از  از دهه ۷0 به بعد، با ایجاد 
محرمیت وسلسله مراتب بیشتری برخوردار شده و در دهه بعد نیز این 

الگو در کنار تغییرات دیگری که ذکر شد، تثبیت می شود.    
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ome architecture, should be a live, coherent, 
sustainable and comfortable one. These are 

qualitative descriptions and needed to be changed 
to patterns. A pattern is a mix of an event and a 
space. Culture creates life style events. Therefore, 
the home architecture contains patterns for space 
connections in it. These patterns are studied with 
the space syntax method. In this method, home 
plans change to graphs. Space syntax method 
has shortages, in which space details as well 
as views, space dimensions and interior details 
are not shown. In this study, these shortages 
are removed and do not effect results, because 
cultural patterns like confidentiality and hierarchy 
are shown in graphs by nodes and spaces. These 
two indices do not depend on method shortages, 
so this method has reliability and validity. Cultural 
patterns are removed from contemporary homes, 
so they become similar to each other in cities all 
over the world. Iranian homes lost cultural values 
like other ones. The main question is that, which 
cultural indices effect on home and how they 
changed during the time. The aim of this research 
is Extracting a home space connection pattern 
for Iranian contemporary homes according to 
culture. The present research studies Iranian 
home typology over past 30 years (from 1970 
to 2000) using space syntax method. These 
studies are based on cultural pattern studies. A 
Delphi method used for identifying more effective 
patterns. It is a research tool for identifying issues 
for decision making in information systems. In this 
research, Delphi multi-round survey procedure is 
used twice. At first six experiences were asked 
for more effective cultural patterns on space 
connections of home. They confirmed that five 
indexes contain confidentiality, hierarchy, security, 

identity, home Interactions with family and home 
Interactions with nature have more effect on space 
connections. For the next time, they selected two 
from five indices. Results show that hierarchy 
and confidentiality are the most effective indices 
on space connections. There are different ways 
for identifying confidentiality and hierarchy. For 
example adding nodes before entrances shows 
more confidentiality and hierarchy. However, for 
home, two ways show more confidentiality and 
hierarchy. A graph having a node or an interface 
space after entrance has confidentiality index. A 
home with confidentiality pattern has entrance 
with view control and access. A graph having a 
node before bedrooms and livings. A home with 
hierarchy has more than three spaces or nods 
between entrance and bedrooms. Plans from 
381 homes from different districts collected and 
changed to graphs. Homes were random selected 
in order to economy and residential rules, do not 
affects results. From each decade, prevalent 
pattern, Dominant pattern and optimized pattern 
graph is detected. According to these graphs, 
during 1970-1980, hall was the main space after 
entrance. After that during last two decades, hall 
space deleted from plans. Nods before entrance 
and bedrooms increased. A node before W.C. 
spaces is confirmed. W.C. space is always 
located beside bedrooms or near entrance by 
adding a node. Homes during last three decades 
have more confidentiality and hierarchy. 

Keywords: Iranian Contemporary Home, Pat-
tern, Home Spatial Connections, Confidentiality, 
Hierarchy.
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