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چکید ه   
ماهیـت، میـزان کمبـود و وجـوه نیازهـای سـکونتی، برحسـب گروه هـای درآمـدی و قشـرهای اجتماعـی متفاوت 
اسـت. بدیهـی اسـت هریـک، بـه تبـع ویژگی هـای خـود، راه حل هـای متفاوتـی را طلـب می کنـد. یکـی از ایـن 
راه حل هـا، مسـکن انعطاف پذیـر می باشـد. واحـد مسـکونی انعطاف پذیـر، ایـن امـکان را بـه سـاکنان می دهـد کـه 
خانـۀ خـود را متناسـب بـا فرهنـگ، شـیوۀ زندگـی، الگوهـای رفتـاری، نیازهـای فضایـی و ... سـاماندهی کنند. از 
آنجـا کـه انسـان ها معمـوالً تنوع طلـب هسـتند و ثابـت  ماندن شـرایط محیطـی، موجـب نارضایتی آنهـا می گردد، 
لـذا وجـود امکاناتـی بـرای ایجـاد تغییـرات فضایـی در محیـط زندگی  خـود را مطلـوب ارزیابـی می کننـد. اهداف 
پژوهـش پیـش  رو، دسـتیابی بـه مؤلفه های مؤثـر بر ارتقاء کیفیت مسـکن، معرفـی انواع روش هـای انعطاف پذیری 
در فضـای مسـکونی و ارائـۀ راهکارهایـی جهـت ارتقـاء کیفیـت محیط زندگـی با اسـتفاده از انعطاف پذیری اسـت. 
روش تحقیـق ایـن مقالـه، توصیفـی - تحلیلـی اسـت. ابتدا بـا مطالعـۀ منابـع و اسـناد کتابخانـه ای و اینترنتی، به 
معرفـی مؤلفه هـای مؤثـر جهـت ارتقـاء کیفیـت محیط مسـکونی پرداخته شـده و مؤلفـۀ انعطاف پذیری بـه عنوان 
اساسـی ترین و مهم تریـن عامـل، یـاد شـده اسـت. در همیـن راسـتا، ابتـدا گونه هـای مختلـف انعطاف پذیـری در 
مسـکن کـه شـامل: تنوع پذیری )فضـای چندعملکـردی(، تطبیق پذیری )جابجایـی فصلی و روزانـه( و تغییرپذیری 
)تفکیـک و تجمیـع( اسـت، مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و مؤلفه هـای مؤثـر در ارتقاء کیفیت مسـکن با اسـتفاده از 
انعطاف پذیـری، راهکارهـا و نتیجـۀ حاصلـه از هرکـدام در قالـب مـدِل مفهومـی پژوهـش اسـتخراج گشـته اند. در 
بخـش دوم پژوهـش، نحـوۀ عملکـرد هریـک از مؤلفه هـا در نمونۀ مـوردی )خانۀ شـریفی ها(، مورد بحـث و تحلیل 

قـرار گرفته اسـت.
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ــۀ  ــک ســرپناه فیزیکــی اســت و کلی ــزی جــدا از ی  مســکن، چی
ــان را  ــتن انس ــرای بهزیس ــی الزم ب ــهیالت عموم ــات و تس خدم
شــامل می  شــود و بایــد حــق تصــرف نســبتاً طوالنــی و مطمئــن 
بــرای اســتفاده  کنندۀ آن فراهــم باشــد )بامــداد و کرم  پــور، 
بیش تریــن  خانــه،  مختلــف،  کاربری  هــای  میــان  از   .)1398
ــه از  ــاری ک ــن انتظ ــذا، مهم  تری ــت و ل ــان اس ــور انس ــل حض مح
آن مــی رود، پاســخگویی بــه نیازهــای مختلــف )و بعضــاً متضــاِد( 
ســاکنان آن اســت. هم چنیــن، تغییــرات نظــام فعالیتــی کاربــران 
خانــه نســبت بــه ســایر کاربری  هــا، آهنــگ ســریع  تری دارد کــه 
ایــن امــر، انطبــاق هرچــه بیش تــر فضــای زندگــی بــا ایــن تنــوع 
ــه  ــۀ چنیــن نگرشــی، این  گون ــر پای ــد. ب ــب می  کن فعالیتــی را طل
بــه نظــر می  رســد کــه مفهــوم انعطاف پذیــری در خانــه، یکــی از 
مهم  تریــن مضامینــی اســت کــه در ایــن خصــوص کاربــرد داشــته 
ــش و  ــدری، 1398، 62(. نق ــلطان  زاده و حی ــی، س ــت )کیای اس
ــوان ســرپناِه انســان، نقشــی حســاس و  ــه عن ــت مســکن ب اهمی
ــا توجــه  ــد. ب ــی را می  طلب ــوده و توجــه جــدی و اصول ــدی ب کلی
بــه مؤلفه  هــای زندگــی مــدرن و تغییــر نامحســوس، ولــی پویــای 
فرهنــگ ســکونت در ایــران و جایــگاه جدیــد مســکن در آن، بــه 
ــه  ــدی ک ــکونی تک بُع ــۀ مس ــک خان ــی ی ــد طراح ــر نمی  رس نظ
ــی  ــازۀ زمان ــک ب ــاص و در ی ــگ خ ــک فرهن ــخگوی ی ــا پاس تنه
ــی  ــر کنون ــوع و متکّث ــای متن ــوی نیازه ــت، جوابگ ــدود اس مح
جامعــۀ مــا باشــد. با تغییــر روش  هــای زندگی، درخواســت نســبت 
ــا چندعملکــردی  ــوع چندمنظــوره ی ــری از ن ــه فضاهــای بیش ت ب
مطــرح می  گــردد )نیکــروان مفــرد و ارفعــی، 1381(. خانه  هایــی 
کــه در طراحــی آنهــا، امــکان بازســازی دائمــی و ارتقــاء کیفیــت، 
ــر  ــته و عم ــری داش ــت بیش ت ــد، مطلوبی ــده باش ــی ش پیش  بین
ــروزه،  ــد )شــبانی، 1398(. ام ــش می  یاب ــز افزای ــا نی ــد خانه  ه مفی
ــکن در  ــی مس ــه طراح ــوط ب ــتۀ مرب ــکالت برجس ــی از مش یک
سراســر جهــان، درک مســکن بــه عنــوان یــک کاالی اســتاتیک بــا 
ــرِی  ــن همــان انعطاف  ناپذی ــت اســت. ای پارامترهــاِی طراحــی ثاب
ــاختمان  های  ــی س ــامل طراح ــه ش ــود ک ــده می  ش ــکن نامی مس
ــته  های  ــدت و خواس ــای کوتاه  م ــه نیازه ــه ب ــا توج ــکونی ب مس
اقتصــادی و  از لحــاظ پیامدهــای اجتماعــی،  بــازار بــوده و 
ــی و حصــاری، 1390،  ــه، اقبال فیزیکــی، مشکل  ســاز اســت )زندی
13(. ضرورت  هــای اقلیمــی و محیطــی و اســتفاده از بهتریــن 
شــرایط طبیعــی، ســاکنین خانــه را بــرای تغییــر خانه  هــای 
امــروزِی قابــل برنامه  ریــزی بــرای جابجایی  هــای محــدود در 
ــد  ــر از قابلیت  هــای دی ــه و اســتفادۀ بیش ت فضاهــای داخلــی خان
ــی  ــک طراح ــه کم ــازد. ب ــا می  س ــی مهی ــط بیرون ــِر محی و منظ
امکانــات  درنظر  گرفتــن  بــا  می  تــوان  خانه  هــا،  انعطاف  پذیــر 
بــرای اعمــال تغییــرات در فصــول مختلــف ســال و نیــز ســاعات 
متفــاوت شــبانه  روز، راه  حل  هایــی بــرای مقابلــه بــا شــرایط 
نامطلــوب اقلیمــی و حرکــت در جهــت معمــارِی پایــدار خانه  هــای 
ــود  ــزان کمب ــت، می ــر، 1382(. ماهی ــه داد )عینی ف مســکونی ارائ

ــدی و  ــای درآم ــب گروه  ه ــکونتی، برحس ــای س ــوه نیازه و وج
ــه  ــک ب ــی اســت هری ــاوت اســت. بدیه ــی متف قشــرهای اجتماع
تبــع ویژگی  هــای خــود، راه  حل  هــای متفاوتــی را طلــب می  کنــد. 
می  باشــد.  انعطاف  پذیــر  مســکن  راه  حل  هــا،  ایــن  از  یکــی 
مســکن انعطاف  پذیــر بایــد بتوانــد بــه ســهولت در برابــر تغییــرات 
دورۀ زندگــی پاســخگو باشــد. سیســتم  های ســاختمانی نویــن در 
ــکان  ــازند و ام ــن می  س ــی را ممک ــری معین ــی، انعطاف پذی طراح
سیســتم  های  حالی کــه  در  می  آورنــد،  بــه  وجــود  را  بهبــود 
ســاختمانی متــداول، بــرای تغییــر طراحــی نشــده  اند و هــر 
ــی آن  ــا گاه تمام ــب بخــش و ی ــا تخری ــا، ب ــکلی در بن ــر ش تغیی
همــراه خواهــد بــود )شــبانی، 1398(. فراهــم  آوردن امــکان 
تغییــر، قابلیــت تطبیــق فضاهــا بــا نیازهــا و تغییــر فضــای زندگــی 
بــر اســاس ســلیقۀ شــخصی، از ویژگی  هــای خانــۀ آرمانــی اســت 
)عینی فــر، 1382(. انعطاف  پذیــری در اصطــالح عــام، قابلیــت 
ــر،  ــا تغیی ــالح ی ــه اص ــاس نبودن ب ــری، حس ــدن، تغییرپذی خم ش
آمادگــی و ظرفیت داشــتن بــرای ســازگاری بــا مقاصــد یــا شــرایط 
مختلــف و آزادی از خشــکی یــا ســفتی، تعریــف می  گــردد. یکــی 
از اصــول اساســی طراحــی انعطاف  پذیــر، جلوگیــری از عــدِم 
ــک  ــات ی ــی قطع ــر، در طراح ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــاف اس انعط
ــی را  ــش حیات ــری، نق ــه انعطاف پذی ــتیابی ب ــاختمان، در دس س
درنظــر گرفتــن معایــب انعطاف  ناپذیــری بــازی می  کنــد )شــبانی، 
1398(. واحــد مســکونی انعطاف  پذیــر بــه ســاکنان ایــن امــکان را 
می  دهــد کــه خانــۀ خــود را متناســب بــا فرهنــگ، شــیوۀ زندگــی، 
ــد. در  ــاماندهی کنن ــی و ... س ــای فضای ــاری، نیازه ــای رفت الگوه
ایــن صــورت، الگــو و طــرح خاصــی از نیازهــا وجــود نــدارد، بلکــه 
ــده می  شــود  ــا دی ــع و فرامحــوری در تمــام زمینه  ه طرحــی جام

ــینی، 139۵(. ــدی و حس ــان، دماون )خضری
از آنجــا کــه انســان  ها معمــوالً تنوع  طلــب هســتند و ثابت مانــدِن 
شــرایط محیطــی، موجــب نارضایتــی آنهــا می  گــردد، لــذا وجــود 
امکاناتــی بــرای ایجــاد تغییــرات فضایــی در محیــط زندگــی خــود 
ــد از  ــوع، می  توان ــاد تن ــن ایج ــد. ای ــی می  کنن ــوب ارزیاب را مطل
ــی  ــرد و حت ــی را دربرگی ــرات اساس ــا تغیی ــک ت ــری کوچ تغیی
ــه، در  ــد. خان ــته   باش ــال داش ــه دنب ــکونی را ب ــۀ مس ــر خان تغیی
ــارِی آن  ــبک معم ــاس س ــر اس ــخص و ب ــی مش ــک دورۀ زمان ی
زمــان  آن  خــاص  تکنیک  هــای  از  می  گــردد.  طراحــی  دوره 
بــه وســیلۀ فرهنــِگ زیســتی مــردم،  اســتفاده می  شــود و 
ــل  ــذرد، عوام ــان می  گ ــه زم ــی ک ــد. هنگام ــدا می کن ــت پی هوی
ــه تاریــخ  ــر ســبک طراحــی، ســاخت و هویــت خانه  هــا ب ــر ب مؤث
ــد و در نتیجــه، پاســخگوی نیازهــای ســاکنان معاصــر  می  پیوندن
خــود نمی  باشــند )علی الحســابی و برهانــی داریــان، 1386(. 
ــکونی  ــای مس ــی مجموعه  ه ــی فضای ــه سامان  بخش ــی ب بی  اعتنای
ــاس واحــد مســکونی و چــه  ــا، چــه در مقی ــی آنه ــل کیف و عوام
در مقیــاس مجموعــه، عمــاًل بــه بهــای اهمیــت بیــش از حــد بــه 
کمیــت انجامیــده اســت. حــال آنکــه رضایــِت نهایــِی متقاضیــان 
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مســکن، نــه در کمیــت بلکــه در کیفیــت نهفتــه اســت )شــبانی، 
ارتقــاء  بازســازی دائمــی و  امــکان  1398(. خانه  هایــی کــه 
ــت  ــد، مطلوبی ــده باش ــی ش ــا پیش  بین ــی آنه ــت، در طراح کیفی
ــد  ــش می  یاب ــز افزای ــا نی ــد خانه  ه ــر مفی ــری داشــته و عم بیش ت
ــت  ــری و صنع ــای انعطاف پذی ــوان مزای ــه عن ــه ب ــان(. آنچ )هم
ــر  ــی یکدیگ ــورت الگوهای ــه ص ــد ب ــد می  توان ــه ش ــوآوری گفت ن
را هم  پوشــانی کنــد و بــه افزایــش کیفیــت و اســتاندارد در 
زندگــی منجــر گــردد. مفهــوم ســاخِت محیــط مصنــوع، بــا توجــه 
ــه افزایــش کیفیــت زندگــی حــال و مرتفــع  ســاختِن نیازهــای  ب
ــا  ــر ب ــر اســت. مســکن انعطاف  پذی ــی انعطاف  پذی ــدگان، فضای آین
ــه  ــت ک ــاختمان  هایی اس ــزء س ــو، ج ــای ن ــت تکنولوژی  ه دخال
ــد آن در  ــدار طراحــی شــده  اند کــه فوای ــر اســاس معمــاری پای ب

ــد: ــر می  باش ــرح زی ــه ش ــا ب ــداری بن ــتای پای راس
الف( افزایش دوام و عمر مفید ساختمان )پایداری اقتصادی(

ــازی آن  ــح و بهینه  س ــرژی و مصال ــی در مصــرف ان ب( صرفه  جوی
ــداری زیســت  محیطی و اقتصــادی( )پای

ــداری  ــا )پای ــده از بن ــت مصرف  کنن ــایش و رضای ــش آس ج( افزای
اجتماعــی( )همــان(.

ــانی  ــف انس ــای مختل ــدۀ نیازه ــد بر  آورن ــکونی، بای ــط مس محی
ــتقالل،  ــات و اس ــتن ثب ــت، داش ــد محافظ ــی مانن ــد. نیازهای باش
احســاس پیوســتگی بــا طبیعــت، تمایــل بــه ابــراز وجــود، نیــاز به 
ــدی از مناظــر و  ــا، بهره  من ــی و هماهنگــی اشــکال و رنگ  ه زیبای
چشــم  اندازهای دلپذیــر، نیازهایــی واقعــی هســتند کــه نمی  تــوان 
بــه آنهــا بی  توجــه بــود و محیــط مســکونی بایــد بتوانــد بــه ایــن 
نیازهــا پاســخی مناســب دهــد )اعتمــادی و فالمکــی، 1399، 4(.

ــت  ــف کیفی ــۀ تعاری ــس از ارائ ــش پ ــن پژوه ــا از ای ــداف م اه
از: انعطاف پذیــری در مســکن، عبــارت اســت  مســکن و 

1( دستیابی به مؤلفه  های مؤثر بر ارتقاء کیفیت مسکن
2( انواع روش  های انعطاف پذیری در فضای مسکونی

3( ارائــۀ راهکارهایــی جهــت ارتقــاء کیفیــت محیــط زندگــی بــا 
ــری ــتفاده از انعطاف پذی اس

در راســتای دســتیابی بــه اهــداف مذکــور، ســؤاالت ذیــل مطــرح 
می  گردنــد:

1( مؤلفه  های مؤثر بر ارتقاء کیفیت مسکن کدام   هستند؟ 
فضــای  در  انعطاف پذیــری  ایجــاد  مختلــِف  گونه  هــای   )2

چیســت؟ مســکونی 
3( جهــت ایجــاد انعطاف پذیــری در مســکن، از چــه راهکارهایــی 

ــوان اســتفاده کــرد؟ می  ت
ــا  ــه، توصیفــی - تحلیلــی اســت. ابتــدا ب روش تحقیــق ایــن مقال
ــی  ــه معرف ــی، ب ــه  ای و اینترنت ــناد کتابخان ــع و اس ــۀ مناب مطالع
مؤلفه  هــای مؤثــر جهــت ارتقــاء کیفیــت محیــط مســکونی 
عنــوان  بــه  انعطاف پذیــری  مؤلفــۀ  از  ســپس  پرداخته  ایــم. 
اساســی  ترین و مهم تریــن عامــل، یــاد شــده اســت. پــس از 
ــه  ــی، ب ــاری داخل ــری در معم ــم انعطاف پذی ــش مه ــی نق بررس

پیشینۀ تحقیق

در ارتبــاط بــا انعطاف پذیــری مســکن، تحقیقــات متعــددی انجــام 
شــده اســت. اعتمــادی و فالمکــی )1399( در مقالــه  ای بــا عنــوان 
»بررســی علــل کاهــش تعامــالت اجتماعــی و انعطاف پذیــری در 
ــری  ــای انعطاف پذی ــه بررســی مؤلفه  ه ــای مســکونی« ب مجتمع  ه
ــر  ــد. دکت ــی پرداخته  ان ــالت اجتماع ــش تعام ــا افزای ــه ب در رابط
ــل  ــرای تحلی ــی ب ــۀ »الگوی ــر )1382( در مقال ــا عینی  ف علیرض
انعطاف پذیــری در مســکن ســنتی ایــران«، بــه ویژگی  هــای 
عملکــردی، ســاختاری و فضایــی عناصــر تثبیت شــده، نیمــه   
تثبیت شــده و متغیــر فضــا در مفهــوم انعطاف پذیــری توجــه 
ــق  ــکان تطبی ــه ام ــد ک ــان می کن ــن بی ــت. هم چنی ــرده اس ک
فضــای واحدهــای مســکونی بــا نیازهــای جدیــد و در   حــال تغییــر 
خانــواده، پاســخ بــه عملکردهــای متنــوع در زمان واحد و اســتفاده 
از فصــل مشــترک فضاهــای مســکن در مقیاس  هــای مختلــف، از 
ــای مســکونی  ــت در طراحــی مجموعه  ه ــل رعای ــِم قاب ــکات مه ن
جدیــد اســت. بــا درکــی بهتــر از مفهــوم انعطاف پذیــری، اســتفادۀ 
ــای طراحی شــده، میســر شــده اســت و  ــه از فضاه ــد و بهین مفی
تفــاوت میــان کیفیــت فضــای واحدهــای مســکونی هــم   مســاحت، 
ــت  ــت و کیفی ــان کمی ــب، می ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــکارتر می  ش آش
ــک، ارتباطــی  ــه  ی ــک  ب ــه جــای رابطــه  ای مســتقیم و ی ــه، ب خان
درونــی و متکــی بــر مفاهیــم عمیــق طراحــی و خالقیــت طــراح، 
برقــرار خواهــد شــد. رابــرت ونتــوری1، معمــار پست  مدرنیســت، 
چندعملکردی بــودِن  بــه  انعطاف پذیــری،  کیفیــت  بیــان  در 
ــاختماِن  ــه س ــت ک ــد اس ــد و معتق ــت می  ده ــا اهمی ــک فض ی
ــک  ــد در ی ــاق می  توان ــک ات ــنی دارد. ی ــردی، محاس چندعملک
زمــان یــا در زمان  هــای مختلــف، عملکردهــای مختلفــی داشــته 
در  همــکاران،  و  بنتلــی2   .)60-49  ،13۵7 )ونتــوری،  باشــد 
تعریــف انعطاف پذیــری، از امــکان انتخاب  پذیــری در گرفتــِن 
کارکــرد از یــک فضــا ســخن می  گوینــد و در کتــاب محیط  هــای 
ــرای  ــد ب ــه بتوانن ــی ک ــه می  نویســند: »مکان  های پاســخ ده این  گون
ــی  ــا مکان  های ــد، در مقایســه ب ــه   کار آین ــی ب ــای متنوع منظوره
ــده  اند،  ــی ش ــدودی طراح ــخص و مح ــری مش ــرای کارب ــه ب ک
ــد.  ــه می  دارن ــران عرض ــه کارب ــتری را ب ــای بیش ــق انتخاب  ه ح
ــی را داشــته  ــن گزینه  های ــت عرضــۀ چنی ــه قابلی ــی ک محیط  های
  باشــند دارای کیفیتــی هســتند کــه آن را »انعطاف پذیــری« 
ــی و دیگــران، 1389، 1۵7(. مهــدی زندیــه،  ــم« )بنتل می  نامی
ســید رحمــان اقبالــی و پــدرام حصــاری )1390( در مقالــۀ 
ــته  اند  ــان داش ــر«، بی ــکن انعطاف  پذی ــی مس ــای طراح »روش  ه

ســاختاری منســجم جهــت دســتیابی بــه انعطاف پذیــری در 
محیــط مســکونی دســت یافتیــم. ســپس آن را روی نمونــۀ 
مــوردِی خانــۀ شــریفی  ها، مــورد تحلیــل و بررســی قــرار داده ایــم.
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ــه  ای انعطاف  پذیــر باشــد  کــه ساخت  وســاز مســکن، بایــد بــه گون
کــه بــا نیازهــای در حــال تغییــر و خواســته  های کاربران متناســب 
ــی  ــای اصل ــه، حوزه  ه ــن مقال ــازد. ای ــرآورده س ــا را ب ــد و آنه باش
ــری و  ــه ســازگاری، تنوع  پذی ــوط ب ــم مرب ــری و مفاهی انعطاف پذی
تغییرپذیــری در زمینــۀ مســکن را تجزیــه و تحلیــل کــرده اســت 
ــان در طراحــی دارد  ــه راهــی بی  پای کــه انعطاف پذیــری، اشــاره ب
ــن  ــند و هم چنی ــان باش ــرات، بی  پای ــد تغیی ــازه می  ده ــه اج ک
ــه  ــروز ارائ ــکِن ام ــری مس ــتای انعطاف پذی ــی در راس توصیه  های
ــتفاده  ــاخته، اس ــای پیش  س ــتفاده از دیتیل  ه ــه اس ــت ک داده اس
ــی و حصــاری  ــن مــوارد اســت. اقبال از رویکــرد مــدوالر و ... از ای
در  پیش  ســاختگی  و  مــدوالر  »رویکــرد  مقالــۀ  در   )1392(
مســکن انعطاف  پذیــر« هم چــون مقــاالت پیشــین بــه ایــن 
ــول  ــد در ط ــد بتوان ــاختمان بای ــه س ــد ک ــاره دارن ــوع اش موض
زمــان تغییــر کنــد و امــکان بازســازی دائمــی و ارتقــاء کیفیــت 
ــی  ــی، الگوی ــور کل ــه  ط ــد. ب ــده   باش ــی ش ــا، پیش  بین در خانه ه
ــا طبیعــت و دوســتدار خواســته  های  تعییــن شــود کــه همــراه ب
متنــوع بشــریت باشــد. ســاختمان  هایی کــه بــر اســاس معمــاری 
پایــدار و انعطاف  پذیــر، طراحــی شــده  اند، فوایــدی از قبیــل 
دارنــد.  زیســت  محیطی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  پایــداری 
هم چنیــن مریــم دربنــدی )139۵( در مقالــۀ »نقــش مبلمــان در 
ــان و  ــواع مبلم ــه ان ــکن«، ب ــی مس ــای داخل ــری فض انعطاف پذی
ــه بیــان شــده  چگونگــی طراحــی آنهــا اشــاره دارد. در ایــن مقال
اســت کــه روش  هــای مختلفــی بــرای ســاخت مبلمــان و عناصــر 
ــیوه  های  ــن ش ــروی از ای ــا پی ــود دارد و ب ــاختمان وج ــی س داخل
ــا مبلمــان  ــوان ب ــی را می  ت ــری فضــای داخل ســاخت، انعطاف پذی

ــش داد.  افزای
یکــی از اصــول اساســِی طراحــی انعطاف  پذیــر، جلوگیــری از 
عــدم انعطــاف اســت. علیرضــا عینی  فــر، در تعریــف ایــن ویژگــی، 
بــه قابلیــت تغییــر در اشــیاء و اجســام اشــاره می کنــد. وی 
ــه طــور خــاص در طراحــی  ــن واژه در معمــاری و ب منظــور از ای
ــرای  ــر آن ب ــازماندهی فضــای انسان ســاخت و تغیی مســکن را س
ــی، 1396،  ــان و آقای ــد )غفوری ــاکنین می  دان ــای س ــع نیازه رف
ــری،  ــوم انعطاف پذی ــن مفه ــرای تبیی ــکاران، ب ــی و هم 43(. بنتل
محیطــی  توانمندی  هــای  ابعــاد  بــر  وابســته  کیفیتــی  بــه 
ــای  ــا نیازه ــازگار ب ــِف س ــتفاده  های مختل ــه اس ــخ  دهنده ب پاس
ــه  ــود ک ــی ســبب می  ش ــن کیفیت ــد. چنی ــد می  کنن ــردم، تأکی م
ــد و  ــه کار آین ــی ب ــای متنوع ــرای منظوره ــد ب ــا بتوانن مکان  ه
ــد )1389، 1۵7(.  ــران بدهن ــه کارب ــری ب ــاب بیش ت ــق انتخ ح
ــت  ــن اس ــا ممک ــی از فض ــه نوع ــت ک ــد اس ــال3 معتق ادوارد ه
بــرای یــک فرهنــگ، مطلــوب و بــرای فرهنــگ دیگــر، نامطلــوب 
باشــد. فراهــم   آوردن امــکان پاســخگویی بــه ایــن کثــرت و تنــوع 
ــه  ــزوم توجــه ب ــکان، ل ــان و م ــف در زم ــران مختل نیازهــای کارب

انعطاف پذیــری اثــر را روشــن می  کنــد )هــال، 1384(. 
احســان شــبانی )1398( در مقالــه  ای بــا عنــوان »بررســی 
ــاد  ــی ایج ــه بررس ــکونی«، ب ــای مس ــری در مجتمع  ه انعطاف پذی
ــق  ــی و عالی ــی، روان ــای روح ــب نیازه ــاز برحس ــای موردنی فض

افــراد بــرای انجــام فعالیت  هــا و کســب آســایش، پرداختــه 
اســت. بــه نظــر نوربــرگ شــولتز4، کیفیــت شــاخص هــر مــکاِن 
انسان ســاخت، عبــارت از محصوربــودن اســت و ویژگی  هــای 
ــخص  ــت آن، مش ــی محصوری ــطۀ چگونگ ــه  واس ــی آن، ب فضای
ــه  ــد ب ــت می  توان ــۀ نخس ــت در درج ــه محصوری ــود. اینک می ش
معنــای گســترۀ مشــخصی باشــد کــه یــک مــرز مصنــوع، آن را 
ــه عقیــدۀ  از محیــط پیرامــون جــدا کــرده   اســت )1388، 10(. ب
ــا  ــکان ب ــان و م ــی زم ــاق و هماهنگ ــورت۵ )1990(، انطب راپاپ
ــت داشــته   اســت و همزمان شــدن نادرســت و  ــر، اهمی ــاز کارب نی

ــد. ــرار می  ده ــر ق ــت   تأثی ــا را تح ــرد فض ــب آن، عملک نامناس
مقــاالت محــدودی در رابطــه بــا کیفیــِت محیــط مســکونی وجــود 
دارد. کراســبی6 )1980( در مقالــه  ای بــا عنــوان »هنــر اطمینان از 
کیفیــت«، بــر ایــن عقیــده اســت کــه کیفیــت، مطابــق بــا معیارها 
و خصوصیــات کالبــدی محیــط مســکونی اســت. راســی7 )1982( 
در مقالــه  ای بــا عنــوان »معمــاری شــهر« بــه ایــن نتیجــه رســیده 
ــتقل  ــدی و مس ــط کالب ــی محی ــت ذات ــت، صف ــه کیفی ــت ک اس
مهدوی پــور  و  نجف آبــادی  جعفــری  اســت.  ناظــر  ادراک  از 
ــی  ــای بوم ــش تکنولوژی  ه ــوان »نق ــا عن ــه  ای ب )1392( در مقال
ــا  ــط روســتا«، ب ــای مســکونی، مســکن و محی ــت فضاه در کیفی
ــن نتیجــه  ــه ای ــت مســکن ب ــوژی در کیفی بررســی نقــش تکنول
ــت مســاکن  ــردن کیفی ــای باالب ــی از راهکاره ــه یک رســیده  اند ک
ــبرد  ــاز و پیش ــای ساخت وس ــر در تکنیک ه ــروزی، تجدیدنظ ام
ــی  ــای بوم ــاری و تکنولوژی ه ــتفاده از معم ــمت اس ــه س ــا ب آنه
اســت. پرتیــوس8 )1971( در مقالــه  ای بــا عنــوان »کیفیــت 
ــر ایــن عقیــده اســت کــه کیفیــت محیطــی،  محیــط شــهری« ب
دربردارنــدۀ ادراک انتزاعــی، طــرز تلقــی و ارزش هایــی اســت کــه 
در بیــن افــراد و گروه هــا متفــاوت اســت. ِکســالهه9 و داداش  پــور 
)2012( در مقالــه  ای بــا عنــوان »ارزیابــی کیفیــِت محیــط زیســت 
مســکونِی محله  هــای ســنتی و جدیــد در شــهری با رشــد ســریع« 
بــه ایــن نتیجــه رســیده  اند کــه کیفیــت محیــط مســکونی، یــک 
ــی اساســی  ــن مفهــوم، شــامل ویژگی های ــی اســت. ای ارزش ذهن

از جملــه رضایــت فــردی از خانــه، محلــه و همســایگان اســت. 
ــر،  ــق حاض ــوآوری تحقی ــده، ن ــاالت بررسی ش ــه مق ــه ب ــا توج ب
ــاء کیفیــت محیــط زندگــی  ــی جهــت ارتق ــی راهکارهای در معرف
ــورد  ــوردِی م ــۀ م ــد. نمون ــری می  باش ــتفاده از انعطاف پذی ــا اس ب
اســتفاده   در ایــن پژوهــش، خانــۀ شــریفی  ها اثــر علیرضــا تغابنــی 

اســت.

مفهوم مسکن
 

ــه  ــا ب ــکاف کوه  ه ــا و ش ــین از غاره ــان غارنش ــه انس ــی ک از زمان
ــوم  ــاد، مفه ــا نه ــش پ ــِت خوی ــاختۀ دس ــِن س ــای ام پناهگاه  ه
مســکن آفریــده   شــد. از قضــا، در ایــن خصــوص، ابتــکار انســان، 
ــه  ــا ک ــه بس ــود و چ ــرات ب ــدگان و حش ــر پرن ــر ب ــیار مؤخ بس
ــد.  ــه   باش ــام گرفت ــدگان اله ــکن، از پرن ــاخت مس ــی در س آدم
گرچــه شــکل و عملکــرد مســکِن دست ســاخِت انســان، از دوران 
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ــا یــک  ــه، ام ــا امــروز تحــول بســیار یافت تمدن  هــای نخســتین ت
مفهــوم در همــۀ ایــن دوران  هــا ثابــت  مانــده کــه حتــی پرنــدگان 
ــت اســت.  ــوم امنی ــز در آن مشــترک  اند و آن، مفه و حشــرات نی
مســکن، نمایشــگر وضــع »درون« بــرای مــا اســت. بدیــن ترتیــب، 
اصــِل خانــه در مفهــوم معمــاری، فضــای اندرونی اســت. در شــهر، 
ــاز خودمــان  ــی ب ــم، ول ــه وجــود آورده  ای اگرچــه منظــرۀ آزاد را ب
ــۀ  ــا در خان ــی، م ــور کل ــه ط ــم. ب ــس می  کنی ــرون« ح را در »بی
ــۀ  خودمــان تنهــا بــوده و خلــوت گزیده  ایــم. موقعــی کــه دِر خان
خودمــان را بــه روی ســایرین بــاز کنیــم، در این  صــورت، آن 
ــم،  ــردم را می  پذیری ــردد، م ــا می  گ ــخصی م ــزء ارادۀ آزاد ش ج
ــب  زاده،  ــم )ادی ــام دهی ــرون انج ــن کار را در بی ــه ای ــر از آنک بهت

.)122  ،1381
ــد  ــد بتوان ــکونی بای ــای مس ــکن، فض ــف مس ــه تعری ــه ب ــا توج ب
ــم  ــواده اع ــراد خان ــک از اف ــردی هری ــرای رشــد ف شــرایط الزم ب
ــه،  ــراد خان ــک از اف ــی هری ــم آورد. یعن ــزرگ را فراه از خــرد و ب
بایــد قــادر باشــند برحســب نیازهــای روحــی و روانــی و عالیــق 
ــا  ــرای انجــام فعالیت  ه ــم الزم را ب خــود، فضــای مناســب و حری
ــکن  ــبانی، 1398(. مس ــد )ش ــش بیابن ــایش و آرام ــب آس و کس
موضــوع  انســانی  ترین  به عنــوان  مســکونی،  محیط  هــای  و 
ــاز  ــان و زمینه  س ــوع انس ــای متن ــدۀ نیازه ــاری، تأمین  کنن معم
انسان  هاســت  خودشــکوفایی  و  پــرورش  ســالمت،  آرامــش، 
ــه  ــکونی ب ــای مس ــی، 1399، 4(. مجتمع  ه ــادی و فالمک )اعتم
عرصــۀ  در  عملکــرد  اساســی  ترین  و  پیچیده  تریــن  عنــوان 
معمــارِی دو قــرن اخیــر بــه   حســاب آمــده و می تواننــد تأثیــرات 
بســیار زیــادی بــر رفتــار ســاکنین و روابــط آنهــا داشــته باشــند. 
ایــن مجتمع  هــا، ترکیــب فضاهــای بــاز و بســتۀ متعــددی 
هســتند کــه بــه   هــم مرتبــط بــوده و در هــم تنیده  انــد. فضاهــای 
ــکونی،  ــای مس ــِر مجتمع  ه ــش جدایی  ناپذی ــوان بخ ــه   عن ــاز ب ب
ــر  ــاختار و منظ ــِر س ــم از نظ ــی و ه ــط اجتماع ــر رواب ــم از نظ ه

ــان، 3(. ــتند )هم ــت هس ــز اهمی ــهری، حائ ش

معضالت مسکن

امــروزه، جدایــِی آشــکار میــاِن ذهنیــت ســاکنین و کالبــد بناهــا، 

ــته  ــال داش ــه   دنب ــکونی را ب ــای مس ــت در محیط  ه ــزل کیفی تن
  اســت. ایــن مشــکل، می  توانــد ناشــی از ایــن موضــوع باشــد کــه 
ــدگان  ــردم، مصرف  کنن ــوِم م ــده و عم ــرادی برگزی ــاران، اف معم
روحی  فــر،  و  )قره بگلــو  فــرض   گردیده  انــد  چــرا  و  بی  چــون 
1397، 68(. همــۀ انســان  ها، بــه حــد متعادلــی از ثبــات و 
ــد. همان طورکــه تنــوِع بیــش  تنــوع در زندگــی روزمــره نیازمندن
ــد،  ــاد می  نمای ــامانی را ایج ــاش و نابس ــات اغتش ــدازه  ، موجب از ان
یکنواختــِی مــدام فضــا و عــدم وجــود امــکان تغییــر و تنــوع در 
آن، موجــب کســالتبار شــدن فضــا می  گــردد )قدیــری سردشــت، 
ــم  ــش اعظ ــک، بخ ــته، 1396، 4(. بی  ش ــی و بایس ــی بایگ خالق
انبــوه و  تولیــد  امــروز، در راســتای  مجتمع  هــای مســکونی 
ــه احــداث شــده  اند  ــه درک معنــای وجــودی خان ــدون توجــه ب ب
گنجانده انــد  خــود  در  را  خانواده  هــا  از  کثیــری  جمعیــت  و 

ــی، 1399، 4(. ــادی و فالمک )اعتم

کیفیت محیط مسکونی

اولیــن گام بــرای بررســِی کیفیــت یــک ســکونتگاه، ارائــۀ تعریفــی 
ــل  ــت حاص ــناختی درس ــا ش ــت، ت ــع از آن اس ــب و جام مناس
  گــردد. در واقــع، منابــِع اصلــِی ایــن شــناخت اســت کــه بــه  عنوان 
ــک مســأله، مطــرح شــده  ــه ی ــای نظــری ب ریشــه  های رویکرده
ــروت و  ــی دارد )گ ــری اساس ــای آن، تأثی ــایی مؤلفه  ه و در شناس
وانــگ10، 1386، 24(. براســاس رویکــرد عینــی ذهنــی، حرکــِت 
ــان  ــی و در زم ــت ذهن ــا حرک ــان ب ــط، همزم ــی در محی فیزیک
همــراه اســت کــه تجربــۀ کنونــی را بــه تجــارب پیشــین فیزیکــی، 
تجــارب مجــازی و ذهنیت  هــا متصل  کــرده و ســبب واکنش هــای 
رفتــاری می  شــود )فکوهــی، 1383، 232(. کیفیــت محیــط 
ــت  ــله  مراتبی اس ــی و سلس ــی ذهن ــوع عین ــک موض ــکونی، ی مس
ــل11،  ــود )پ ــح داده می  ش ــاس، توضی ــن مقی ــط چندی ــه توس ک
ــای  ــاکنین واحده ــای س ــرای نیازه ــزی ب 1390، 48(. برنامه  ری
ــر  ــان را ناگزی ــه طراح ــت ک ــی ای   اس ــداف اساس ــکونی، از اه مس
ــای آن  ــکونی و قابلیت  ه ــای مس ــات فض ــه کیفی ــن ب ــه پرداخت ب
می  نمایــد )غفوریــان، 1397، 64(. بــرای دســتیابی بــه ایــن 
منظــور، بایــد ابتــدا مؤلفه  هــای مؤثــر در ارتقــاء کیفیــت مســکن 

ــیم )شــکل 1(. را بشناس

شکل 1. مؤلفه  های مؤثر در ارتقاء کیفیت مسکن )نگارندگان(.
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انعطاف پذیری در ساختمان

 انعطاف پذیــری در مســکن، از دو منظــر کاربــر و ساخت  وســازهای 
ــار  ــی، دارای چه ــرد. طراح ــرار می  گی ــی ق ــورد بررس ــه م نوآوران

موضــوع اصلــی اســت:
 الف( سیستم سازه  ای

 ب( فضاهــای خدماتــی از جملــه فضاهــای مرطــوب و واحدهــای 
دسترســی

ــد و  ــف واح ــات مختل ــه تنظیم ــاری از جمل ــی معم  پ( طراح
ــی ــازمان فضای س

 ت( تجهیزات مربوط به انعطاف پذیری فضا. 

الف( سیستم سازه ای 
ــی  ــت و دائم ــات ثاب ــی از قطع ــوان یک ــه عن ــازه  ای ب ــتم س سیس
ــر  ــاری انعطاف  پذی ــرِح معم ــا ط ــه آی ــن اینک ــاختمان، در تعیی س
ــری  ــال، تصمیم  گی ــوان مث ــه عن ــر، اهمیــت دارد. ب ــا خی اســت ی
ــای  ــتفاده از دیواره ــاختاری و اس ــر س ــورد عناص ــت در م درس
غیرباربــر، امــکان تغییــرات در آینــده را ایجــاد می  کنــد. در 
اینجــا، اســتفاده از دال تخــت بــرای عملکردهــای معمــاری 
ــه  ــد، توصی ــتون  گذاری دارن ــول س ــه فضــای غیرمعم ــاز ب ــه نی ک
می  گــردد )مــور، 1386، 10(. در شــکل )2( بــا ســاختار سیســتم 

ــویم. ــنا می  ش ــاختمان آش ــطح در س ــات مس صفح

ب( فضاهای خدماتی
 موقعیــت فضاهــای خدماتــی و ســرویس  ها را می  تــوان بــه 
ــای  ــدی فضاه ــرای پیکربن ــده ب ــل تعیین  کنن ــک عام ــوان ی عن
ــوان بخشــی  ــای ســرویس را می  ت ــت. واحده ــی درنظــر گرف اصل
از سیســتم ســازه  اِی ثابــت محســوب کــرد یــا آنهــا را بــه 
ــس در  ــای خی ــراردادن فضاه ــود. ق ــی نم ــه طراح ــور جداگان ط
ــا آشــپزخانه،  ــد ت ــازه می  ده ــر اج ــاره شــدۀ زی ــای اش محدوده  ه
حمــام و ســرویس  ها در درون مناطــق خــاص، بــدون ثابــت  شــدن، 
جانمایــی شــوند )شــکل 3(. در ایــن صــورت، بــا تجمــع فضاهــای 
خدماتــی در یــک محــدوده، فضاهــای اصلــی بــه صــورت خالــص 
Raberneck, Sheppard & Town, 1974, 86).( ــد ــی می  مانن باق

ج( طراحی معماری
از  درجــه  ای  نشــان  دهندۀ  دائمــی،  اجــزاء  پیکربنــدی   
انعطاف پذیــری در مســکن اســت. انعطاف پذیــری طرح  هــای 
ــاختمان  ها  ــی س ــزاء دائم ــدی اج ــه پیکربن ــتگی ب ــاری، بس معم
ــاکنان  ــر س ــال تغیی ــای در   ح ــخگوی نیازه ــد پاس ــا بتوان دارد ت
باشــد. در مثــال زیــر طراحــی معمــاری می توانــد در مقیاس  هــای 
ــخگو  ــی پاس ــته  های جمعیت ــه خواس ــه ب ــا توج ــخت ب ــرم و س ن

باشــد )فالمکــی و اعتمــادی، 1399، 12(.

شکل 2. سیستم صفحات مسطح )مور، 1386، 10(.

شکل 3.  فضاهای خدماتی در مناطقی قرار دارند که در طراحی فضاهای اصلی، کم ترین دخالت را دارند )زندیه، اقبالی و حصاری، 1390(.
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د( تجهیزات مربوط به انعطاف پذیری فضا
یــا  و  جداکننده  هــا  عنــوان  بــه    اســتفاده  مــورد  عناصــر   
ــد. عناصــر  ــر بســزایی دارن ــی تأثی پارتیشــن  ها، در ســازمان فضای
ــز،  ــر تجهی ــوان عناص ــه عن ــو ب ــوار تاش ــی و دی ــویی، انتقال کش
ــا«  ــری فض ــه انعطاف پذی ــوط ب ــزات مرب ــوان »تجهی ــت   عن تح
و  عناصــر  ایــن  توســط  جداســازی  شــده اند.  دســته  بندی 
ــران  ــرای کارب ــه عنــوان یــک فرصــت ب پارتیشــن  ها را می  تــوان ب

در نظــر گرفــت )شــکل 4(. اســتفاده از مبلمــان را می  تــوان 
ــردی  ــد عملک ــک واح ــوان ی ــه   عن ــا ب ــک ســطح ی ــوان ی ــه   عن ب
ــح  ــه ترجی ــاد پای ــکن دارای ابع ــو در مس ــان تاش ــمرد. مبلم برش
ــه    داده می  شــود )شــکل ۵(. از ســوی دیگــر، مبلمــان می  توانــد ب
عنــوان یــک واحــد عملکــردی باشــد کــه اتــاق را در طــول شــب 

ــان(. ــد )هم ــرار ده ــتفاده ق ــورد اس و روز م

.)1 Url( شکل 4. تجهیزات مربوط به انعطاف پذیری فضا

.)2 Url( ... شکل ۵. استفاده از مبلمان تاشو و کشویی و
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مسکن انعطاف  پذیر

ــه میــزان مداخلــۀ قابــل   انجــام در داخــل یــا خــارج  ــا توجــه ب ب
خانــۀ مســکونی و نیــز مقــدار تغییراتــی کــه در کل و یــا جزییــات 
ــکن  ــک مس ــی از ی ــف متفاوت ــوان تعاری ــود، می  ت آن داده می  ش
ــی، مســکن  ــف کل ــک تعری ــی در ی ــود. ول ــه نم ــر ارائ انعطاف  پذی
ــه تمامــی نیازهــای ســاکنان  ــه  ای اســت کــه ب ــر، خان انعطاف  پذی
خــود بــه صــورت بالفعــل پاســخ داده و نیــز پتانســیل پاســخگویی 
ــل   پیش  بینــی را نیــز در خــود  ــه نیازهــای آتــی و بعضــاً غیرقاب ب
ــا توجــه بــه پتانســیل  ها و راه  حل  هــای متفاوتــی  داشــته   باشــد. ب
ــا و  ــه نیازه ــخگویی ب ــرای پاس ــکونی ب ــد مس ــک واح ــه در ی ک
ــود،  ــده می  ش ــه گنجان ــی خان ــی و آت ــاکنان فعل ــته  های س خواس
میــزان انعطاف پذیــری مســکن نیــز متفــاوت خواهــد   بــود 

.)1382 )عینی  فــر، 
متفــاوت  مفهــوم  دو  مســکن،  انعطاف پذیــری  مبحــث  در 
قابل  تشــخیص اســت کــه بعضــاً بــه   غلــط بــه   جــای یکدیگــر نیــز 
مورد  اســتفاده قــرار می گیرنــد: تغییرپذیــری و تطبیق  پذیــری. 
تفــاوت بیــن ایــن دو مفهــوم در میــزان تغییراتــی اســت کــه افــراد 

می  تواننــد در فضایــی کــه در آن ســاکن هســتند، ایجــاد نماینــد. 
خانــۀ تطبیق  پذیــر، مداخله  هایــی کمــی فراتــر از جابجایــی مبلمان 
را بــرای اعمــال تغییــرات الزم دارد، در حالی کــه خانــۀ تغییرپذیــر، 
آمــادۀ پذیــرش مداخالتــی اســت کــه دگرگونــی قابل  توجهــی را 
ــه بیــان   دیگــر،  در یــک ســاختمان مســکونی ایجــاد می  کننــد. ب
عملکــردی  و  عملکــردی  انعطاف پذیــری  در  تطبیق  پذیــری، 
تغییر  پذیــری،  حالی کــه  در  می  گــردد؛  خالصــه  فضایــی 
ــی  ــاختاری - فضای ــاختاری و س ــری س ــدۀ انعطاف پذی بازگوکنن
ــی  ــرات فیزیک ــرای تغیی ــر، پذی ــای تطبیق  پذی ــت. طراحی  ه اس
قابل  توجهــی نیســتند. در ایــن شــیوه، مســاحت واحــد مســکونی، 
ــات  ــدون عملی ــرات ب ــی تغیی ــده و تمام ــته   ش ــگاه داش ــت ن ثاب

 .)2002 ,Friedman( ــود ــاد می  ش ــی ایج بنای
ــط  ــری در محی ــاد انعطاف پذی ــیوه  های ایج ــناخت ش ــس از ش پ
ــوب، الزم  ــر مطل ــکن انعطاف  پذی ــی مس ــت طراح ــکونی جه مس
ــت  ــاء کیفی ــر در ارتق ــای مؤث ــه مؤلفه  ه ــژه ای ب ــه وی ــت توج اس
ــی  ــا معرف ــکل )6( ب ــیم. در ش ــته باش ــر داش ــکن انعطاف  پذی مس
ایــن مؤلفه  هــا بــه ارائــۀ راهکارهایــی جهــت نمــود آنهــا در 
مســکن و ســپس حاصــل اســتفاده از ایــن راهکارهــا می  پردازیــم.

آسایش اقلیمی

امکانات و تجهیزات

جایگذاری صحیح 
فضاها

چند عملکردی 
بودن

سکن 
ت م

مؤلفه های مؤثر در ارتقاء کیفی
ف پذیری

با استفاده از انعطا

نتیجهراهکار معماریمؤلفه

می  تــوان  فــرم،  از  بخشــی  بــا چرخــش 
میــزان و موقعیــت بازشــوها را بــا توجــه 
ــه اقلیــم، در فصــول مختلــف یــا زمــان در  ب

ــود. ــرل نم ــبانه  روز کنت ــول ش ط

ــد  ــا مانن ــر در فض ــر متغی ــتفاده از عناص  اس
ــتفاده از  ــو، اس ــای تاش ــن  ها، دیواره پارتیش
ــا امــکان تحــرک آســان در فضــا،  مبلمــان ب

ــر شــکل و عملکــرد. ــا امــکان تغیی ب

توجــه بــه محــل ســتون  ها، توجــه بــه 
ــا  ــی ی ــری فضاهــای خدمات موقعیــت قرارگی
ــای  ــاد فضاه ــر، ایج ــار یکدیگ ــس در کن خی
ــوان  ــه عن ــا ب چندمنظــوره، طراحــی راهروه

ــاف. ــل انعط ــای قاب فضاه

بــا  فضاهــا  دیگــر  و  اتاق هــا  طراحــی 
ــق  ــکان تحق ــه ام ــا و نســبت هایی ک اندازه ه

چندیــن عملکــرد را دارا هســتند.

ــه و  ــوع خان ــای متن ــزوای فضاه ــدم ان ع
ــرآوردن  حداکثــر اســتفاده از آن جهــت ب
اوقــات  در  ســاکنان  نیازهــای  انــواع 

ــال. ــف س مختل

قســمت های  تقســیم بندی  امــکان 
مختلــف خانــه، اســتفادۀ بهینــه از تمامــی 
ــری در فضــا. ــا و ایجــاد انعطاف پذی فضاه

بــه تغییــر زون هــا،  نیــاز  در صــورت 
ــه جایگزینــی فضاهــا نمی باشــد  ــازی ب نی
و هم چنیــن، امــکان انعطاف پذیــری را 

در محیــط فراهــم می کنــد.

ــف از  ــتفاده های مختل ــت اس ــاد قابلی ایج
ــرای  ــد ب ــا می توان ــن فض ــا، هم چنی فضاه
چنــد عملکــرد بــه طــور همزمــان و بــرای 

عملکردهــای مختلــف اســتفاده شــود.

شکل 6. مدل مفهومی پژوهش: مؤلفه  های مؤثر در ارتقاء کیفیت مسکن با استفاده از انعطاف پذیری )نگارندگان(.
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نمونۀ موردی: خانۀ شریفی  ها

ایــدۀ ســاختمانی کــه هــم درونگــرا باشــد هــم برونگــرا، هم  چنیــن 
مطالعــۀ اقلیــم تابســتانی شــمال تهــران )معتــدل( و اقلیــم 
ــوق داد  ــوی آن س ــه سمت وس ــراح را ب ــرد(، ط ــتانی آن )س زمس
کــه چگونــه می شــود در زمســتان، حجمــی بســته بــدون تــراس 
ــی کوچــک داشــته  باشــیم و در تابســتان، حجمــی  ــا پنجره های ب
ــی  ــق و پنجره های ــیع و عمی ــی وس ــا تراس های ــاز ب ــفاف و ب ش
ــای  ــم و فض ــری در حج ــا تغیی ــردان ب ــِب گ ــرح مکع ــزرگ. ط ب
ــه  ــه ب ــی آورد ک ــه وجــود م ــی ب ــاری غیرقطع ــی معم ــه، نوع خان
خواســته های مــا در زمســتان و تابســتان پاســخ مناســبی مــی داد 

ــی، 1378(. )تغابن

ــه در آب  ــود دارد ک ــواب وج ــاق خ ــه ات ــاختمان، س ــن س در ای
ــال،  ــن ح ــا ای ــدن را دارد. ب ــته ش ــت بس ــرد، قابلی ــوای س و ه
ــا  ــد ب ــاق میتوان ــر ات ــد، ه ــرون میآی ــید بی ــه خورش ــی ک هنگام
ــه ســمت خــارج بچرخــد و در  لمــس یــک دکمــه، 90 درجــه ب
حالی کــه ایــن اتاقهــا در حالــت بــاز قــرار داشــته باشــند، امــکان 
ــد داشــت )شــکل 7(. در  ــه وجــود خواه ــور و تهوی اســتفاده از ن
ــم تغییــر  ــه، توانایــی دائ یــک کالم میتــوان گفــت کــه ایــن خان
ــر  ــه بیش ت ــور و ... را دارد ک ــا، ن ــه از فضاه ــتفادۀ بهین ــرای اس ب
ایــن تواناییهــا بــا هوشمندســازی ســاختمان)BMS(  فراهــم شــده 

اســت.

.)2 Url( شکل 7. تصاویر نمای خانۀ شریفی  ها در حاالت مختلف

بررســی مؤلفه  هــای مؤثــر در ارتقــاء کیفیــت در 
ــریفی  ها ــۀ ش خان

1( آسایش اقلیمی
ــه آن اشــاره کردیــم، جهــت همراهــی  همان طــور کــه پیش تــر ب
اقلیمــی در ایــن پــروژه، از معمــاری خانه  هــای ســنتی ایــران الهام 
گرفتــه شــده اســت. اســتخراج ایــدۀ اقلیمــی خانه هــای ســنتی و 
ــاز و بسته شــدن نمــا  ــه چرخش هــای نمــا، جهــت ب تبدیــل آن ب
ــا  ــی اســت )شــکل 8(. منته ــد و عمل ــی کار می کن ــه  خوب ــز ب نی
ــه  ــی ب ــق اقلیم ــنتی، تطاب ــای س ــت در خانه ه ــه داش ــد توج بای
ــه خورشــید صــورت می گیــرد.   ســبب تغییــر موقعیــت نســبت ب
ــا نورگیــری از جنــوب، گرمــای  ــه  عنــوان مثــال، در زمســتان ب ب
ــری از شــمال، ســایۀ  ــا نورگی ــر و بالعکــس، در تابســتان ب بیش ت
بیش تــر انتخــاب می شــود. امــا در خانــۀ شــریفی ها، هنــگام 
ــقفی  ــر س ــه نورگی ــاً ب ــم تقریب ــری ه ــا، نورگی ــدن نم ــته ش بس
محــدود می شــود. یعنــی خانــۀ شــریفی ها بــرای همراهــی 
ــی(  ــۀ ایران ــژۀ خان ــت وی ــتان )خصوصی ــتان و تابس ــی زمس اقلیم
در عــوض روش ســنتی )تغییــر جهــت نورگیــری(، از روش تغییــر 

ــی، 1378(.    ــد )تغابن ــتفاده می کن ــری اس ــدازۀ نورگی شکل 8. ایدۀ همراهی اقلیمی خانه  های سنتی )Url 2(.ان
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2( امکانات و تجهیزات 
ــی  ــمت اصل ــار قس ــریفی ها، از چه ــۀ ش ــالن خان ــازماندهی پ س
تشــکیل شــده  اســت کــه بــه ترتیــب عبارت انــد از: قســمت ثابــت 
ــمت  ــت )Fix( و قس ــمت ثاب ــی )Void(، قس ــمت خال )Fix(، قس
ــان،  ــای چرخ ــودِن باکس ه ــگام بســته ب متحــرک )Mobile(. هن
ــاِی  ــه در فض ــق ک ــی معل ــا پل های ــمت ب ــن دو قس ــاط بی ارتب
ــرد. در شــکل )9(  ــد، صــورت می گی ــزی وجــود  دارن ــِی مرک خال
ــه، نمایــش داده شــده اســت. عملکــرد بخش  هــای متحــرِک خان

3( جایگذاری صحیح فضاها
ــن  ــود در ای ــواب موج ــاق خ ــه ات ــم، س ــه گفتی ــور ک  همان ط
ــد.  ســاختمان، در آب و هــوای ســرد، قابلیــت بســته  شــدن دارن
ایــن در حالــی اســت کــه در زمــان تابــش شــدید نــور خورشــید، 
هــر اتــاق می توانــد بــا لمــس یــک دکمــه، 90 درجــه بــه ســمت 
خــارج بچرخــد و در حالــت بــاز قــرار بگیــرد. در چنیــن شــرایطی، 
امــکان اســتفاده از حداکثــر میــزان نــور و تهویــه وجــود خواهــد 
داشــت. امــا ایــن ایــده در عیــن جذابیــت، چالش هایــی را هــم بــا 
خــود بــه همــراه داشــت. محدودیــت نــور طبیعــی در هنگام بســته  
ــن  ــران ای ــرای جب ــود. ب ــا ب ــن آنه ــی از مهم تری ــا، یک ــودن نم ب
نقیصــه، در مرکــز بنــا، قســمت خالــی بزرگــی تعبیــه شــده  اســت 
کــه نــور مــورد نیــاز اتاق هــای خــواب و فضاهــای دیگــر را تأمیــن 
ــه  ــر ســاختمان ب می کنــد )شــکل 10(. در نتیجــه، جبهــۀ نورگی
کاربری هایــی مثــل اتــاق مهمــان، کار و صبحانه خــوری اختصــاص 
ــرویس ها و  ــواب، س ــای خ ــوض، اتاق ه ــت. در ع ــده  اس داده  ش
ــده اند  ــذاری ش ــه جایگ ــای خان ــا در انته ــی آنه ــای ارتباط فضاه

)شــکل 11(.

 .)2 Url( شکل 9. عملکرد بخش  های متحرک خانۀ شریفی  ها

شکل 10. جایگذاری قسمت خالی )وید( )نگارندگان(.

.)2 Url( شکل 11. جایگذاری فضاها

4(چندعملکردی بودن
ــاز  ــم، در صــورت ب ــه آن اشــاره کردی ــدا ب ــه در ابت همان طــور ک
ــر  ــا تغیی ــدازۀ تراس  ه ــرک، ان ــای متح ــدن حجم  ه ــته ش و بس
ــتفاده  های  ــر اس ــالوه ب ــا ع ــن تراس  ه ــتان، ای ــد. در تابس می  کن
ــیار  ــۀ بس ــری و تهوی ــد، نورگی ــر دارن ــرای کارب ــه ب ــددی ک متع
مناســبی را فراهــم می  کننــد )شــکل 12(، ایــن در حالــی اســت 
ــکان اســتفادۀ  ــوا، ام ــه ســرمای ه ــا توجــه ب ــه در زمســتان، ب ک
زیــادی از تراس  هــا وجــود نــدارد و همین طــور نورگیــری و 
تهویــه بــا اســتفاده از تــراس هــم بســیار کاهــش می  یابــد )شــکل 

.)13

.)2 Url( شکل 12. حجم باز در تابستان

.)2 Url(  شکل 13. حجم بسته در زمستان
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ــرای  ــات مختلــف ب ــه امکان ــزون بشــر ب ــاز روزاف ــه نی ــا توجــه ب ب
زندگــی، ســعی بــر ایــن داشــتیم کــه بــا معرفــی مســکن 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــدد ب ــای متع ــۀ راهکاره ــر و ارائ انعطاف  پذی
ــط مســکونی  ــاء کیفیــت محی ــر آن در ارتق آن و همین  طــور تأثی

ــت  ــاء کیفی ــر در ارتق ــای مؤث ــیم و مؤلفه  ه ــدل برس ــک م ــه ی ب
ــه وســیلۀ انعطاف پذیــری را معرفــی کنیــم. ســپس آن  مســکن ب
ــم  ــل کنی ــریفی  ها تحلی ــۀ ش ــوردی خان ــۀ م ــا را در نمون مؤلفه  ه

ــدول 2(. )ج

مؤلفه  های مؤثر در ارتقاء کیفیت 
مسکن انعطاف  پذیر

آیتم استفاده شده در خانۀ 
شریفی  ها

عملکردتصویر

اتاق چرخانآسایش اقلیمی

بــا تغییــرات آب و هوایــی، ایــن امــکان وجــود دارد 
ــری و  ــوند و نورگی ــته ش ــاز و بس ــا ب ــن حجم ه ــه ای ک
تهویــۀ هــوا بــا توجــه بــه فصــول مختلــف ســال تغییــر 

می کنــد. 

پل  های متحرکامکانات و تجهیزات

ایــن پل هــا ایــن قابلیــت را دارا هســتند کــه در صــورت 
نیــاز، ارتبــاط بیــن طبقــات و فضاهــای مختلــف را 

ــد. ــم کنن فراه

قسمت خالیجایگذاری صحیح فضاها

ــور  ــرض ن ــه در مع ــی ک ــرای فضاهای ــمت، ب ــن قس ای
خورشــید قــرار ندارنــد، نــور مــورد نیــاز را فراهــم 

. می کنــد

تراسچندعملکردی بودن

ــن  ــان، ای ــم چرخ ــدن حج ــاز ش ــا ب ــدن ی ــته ش ــا بس ب
ــه  ــا توج ــوند و ب ــزرگ می ش ــا ب ــک ی ــا، کوچ تراس ه
ــر  ــز تغیی ــا نی ــرد آنه ــال، عملک ــف س ــول مختل ــه فص ب

می کنــد.  

نتیجه  گیری

ــد  ــه معنــای ایــن اســت کــه یــک محیــط بتوان انعطاف پذیــری ب
در طــول زمــان بــا شــرایط مختلــف و تغییــرات ســطح زندگــی، 
تغییــر کنــد و بــدون محدودیــت بتــوان فعالیت  هــای مختلــف را 
در آن محیــط انجــام داد و ســازگاری و تنوع پذیــری را در محیــط 
کاربری  هــای  مهم تریــن  از  مســکونی  فضــای  نمــود.  ایجــاد 
نیازمنــد بــه انعطاف پذیــری اســت. بــا توجــه بــه میــزان مداخلــۀ 
ــز  ــکونی و نی ــای مس ــارج واحده ــا خ ــل ی ــام در داخ ــل انج قاب
ــات آن داده می  شــود،  ــا جزیی ــت ی ــه در کلی ــی ک ــدار تغییرات مق
می  تــوان تعاریــف متفاوتــی را از یــک مســکن انعطاف  پذیــر ارائــه 
ــت  ــی اس ــر، فضای ــکن انعطاف  پذی ــی، مس ــی کل ــود. در تعریف نم
ــل  ــورت بالفع ــه ص ــود ب ــاکنان خ ــای س ــی نیازه ــه تمام ــه ب ک
ــی و گاه  ــای آت ــه نیازه ــخ دهی ب ــت پاس ــز قابلی ــخ داده و نی پاس
ــری در  ــن، انعطاف پذی ــز دارد. بنابرای ــی را نی ــل پیش  بین غیرقاب
ــط مســکونی منجــر  ــت محی ــاء کیفی ــه ارتق فضــای مســکونی، ب
ــی  ــای متفاوت ــا و راه  حل  ه ــه قابلیت  ه ــا توجــه ب خواهــد شــد و ب
ــا و  ــه نیازه ــخ  دهی ب ــرای پاس ــکونی، ب ــد مس ــک واح ــه در ی ک

ــود،  ــده می  ش ــه گنجان ــی خان ــی و آت ــاکنان فعل ــته  های س خواس
ــن  ــدف ای ــود. ه ــد ب ــاوت خواه ــز متف ــری نی ــزان انعطاف پذی می
ــت  ــاء کیفی ــری، در جهــت ارتق پژوهــش، اســتفاده از انعطاف پذی
مســکن اســت. در همیــن راســتا، ابتــدا گونه  هــای مختلــف 
تنوع پذیــری  از:  عبارت انــد  کــه  مســکن  در  انعطاف پذیــری 
فصلــی  )جابجایــی  تطبیق پذیــری  چندعملکــردی(،  )فضــای 
ــی  ــورد بررس ــع(، م ــک و تجمی ــری )تفکی ــه( و تغییرپذی و روزان
قــرار گرفتــه و مؤلفه هــای مؤثــر در ارتقــاء کیفیــت مســکن 
ــه از  ــۀ حاصل ــا و نتیج ــری، راهکاره ــتفاده از انعطاف پذی ــا اس ب
هریــک، در قالــب مــدل مفهومــی پژوهــش اســتخراج گشــته  اند. 
ــا  ــدام از مؤلفه  ه ــر ک ــرد ه در بخــش دوم پژوهــش، نحــوۀ عملک
ــورد بحــث و  ــوردی، م ــۀ م ــوان نمون ــه عن ــۀ شــریفی  ها ب در خان
ــی در  ــایش اقلیم ــود آس ــرای نم ــت. ب ــه   اس ــرار گرفت ــل ق تحلی
ــای متحــرک اســتفاده شــده  ــۀ شــریفی  ها، از حجم  ه ــروژۀ خان پ
اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه بــا تغییــرات آب و هوایــی، ایــن امکان 
ــری  ــاز و بســته شــوند و نورگی ــا، ب ــن حجم ه ــه ای وجــود دارد ک

جدول 2. جمع  بندی مؤلفه  های مؤثر در ارتقاء کیفیت مسکن انعطاف  پذیر )نگارندگان(.
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و تهویــۀ هــوا بــا توجــه بــه فصــول مختلــف ســال، تغییــر کنــد. 
ــات و تجهیــزات  ــزوم اســتفاده از امکان ــه ل ــا توجــه ب هم چنیــن ب
بــه عنــوان یکــی از مؤلفه  هــای مهــم ارتقــاء کیفیــت؛ از پل  هــای 
ــاز  ــا ب ــاز، ب ــورت نی ــه در ص ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــی اس متحرک
ــا  ــد. ب ــر می  کنن ــات را میس ــن طبق ــاط بی ــدن، ارتب ــته ش و بس
ــۀ  ــه، برخــی از فضاهــای خان ــه تحقیقــات صــورت گرفت توجــه ب
ــن  ــرای حــل ای ــی هســتند، ب ــری طبیع ــد نورگی ــریفی  ها، فاق ش
ــده  ــه ش ــی تعبی ــزِی بزرگ ــد( مرک ــی )وی ــمت خال ــأله، قس مس
ــه  ــد. ب ــن مشــکل را حــل کن ــی توانســته ای ــه خوب ــه ب اســت ک
ــن  ــم در ای ــا ه ــح فضاه ــذاری صحی ــۀ جایگ ــورت، مؤلف ــن ص ای
پــروژه مشــهود اســت. بــرای دســتیابی بــه دیگــر مؤلفــۀ مؤثــر در 
ــودن  ــر کــه چندعملکــردی ب ارتقــاء کیفیــت مســکن انعطاف  پذی
ــت  ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــد، از تراس  های ــا می  باش ــی فضاه بعض
ــدازه  ــر ان ــای متحــرک، تغیی ــاز و بســته شــدن حجم  ه ــا ب ــه ب ک

ــد. ــر می  کن ــا تغیی ــرد آنه ــد و عملک می  دهن
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