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 چکیده
بهوارهتریناندامزورخانهجزئیازمردمی میراثمعنویهایشهر تعلیمی، مثابۀمکانیفراورزشیو

آموزه و ایرانی، معماری و وفرهنگ فردی روابط در پسندیده منشی متضمن آن، تربیتی های

این از است. اجتماعی موضوعرو زورخانه، معماری در فضایی کالبدی ساختار و کارکرد تناسب

پژوهشحاضراستکهباهدفبازپژوهیدرآداباجتماعیموجوددرآنوارتقایتجربۀتعامالت

دهندۀآدابوکارکردها،ونیزرویکردهایهایشکلهایمعاصربهارزیابیمؤلفهاجتماعیدرنمونه

انجام بر مؤثر نمونهکالبدی در آداب این میپذیری مطالعاتی پرسشهای اینپردازد. در که هایی

شودایناستکهعناصرسازمانکالبدیفضاییزورخانهچهنقشیدرانگیزهوپژوهشمطرحمی

ویژگی کدام دارد. آن اجتماعی آداب اجرای تسهیلشیوۀ در فضایی کالبدی رویکردهای و ها

صورتزورخانهاثرگذارند.روشتحقیقشاملترکیبیازرویکردکیفیبهدهیبهآداباجتماعیشکل

تفسیراطالعاتکتابخانه رویکردکمیتحلیلو نیز تعاملاجتماعیو -ایپیراموننظریۀمحیطو

نرم بهکیفیو شبیهافزاریبرمبناینمونۀموردیاستکه تحلیلبا و رایانهصورتمشاهده ایساز

ایدپت بهگرامپو بررسیچیدمانفضاییزورخانهف، هایتاریخیایرانانجامگرفتهاست.منظور

هاشاملهشتزورخانۀشاخصازسهدورۀتاریخیصفوی،قاجاروپهلویدرشهرهایتهران،نمونه

آباداست.عواملمؤثربرشیوۀاجرایآداباجتماعیدریزد،اصفهان،قزوین،آرانوبیدگل،وخرم

هابهروشاستداللمنطقیوقیاسیارزیابیوهایتاریخی،ازطریقبررسیتطبیقینمونههزورخان

دهدموقعیتوارتباطعناصردرسازمانکالبدیفضاییاستنتاجشدهاست.نتایجپژوهشنشانمی

کهجایابیسردمدرمسیرطوریزورخانهنقشمؤثریدرتسهیلاجرایآداباجتماعیآندارد؛به

عمیقز در گود موقعیت ورودی، فضاهای الیهنجیروار غرفهترین چیدمان و پیکربندی هایهای

دهیبهآداباجتماعیزورخانهپیرامونیگودورابطبصری/فیزیکیعناصربایکدیگر،برشیوۀشکل

اثرگذاراست.

 فضا.آداباجتماعی،تعاملاجتماعی،زورخانه،ساختارکالبدی،نحوهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه
فعالیت عرصۀ میانورزش روابط و اجتماعی ساختارهای الگومند، وهای است نهادی

فرهنگایرانیبودهزورخانه مؤثرتریننهادهایاجتماعیو طولتاریخ، در زورخانهها هااند.

دورانقلبپرتپشمحله در و بوده محله پاکانهر کانونتربیتجوانمردانو و هایشهر

عنوانمربیمردمی،درجریانروزانۀزندگیجمعیحضورداشتهازونشیبتاریخایرانبهپرفر

دهیبهاست.ایننهادباکارکرداجتماعیخود،نقشمهمیدرحفظهویت،وحدتوشکل

محله مشترک فرهنگی بهعقاید و همکاران،ها و )حیاتی است کرده ایفا شهرها آن، تبع

بنابراینفهمور۱399 بافتارغنیولحاظجهانایوپهلوانیبهزشزورخانه(؛ بینیخاصو

درهم ضروریاست)باصولی، بسیار دینیآن، اخالقیو اجتماعیفرهنگیو (.۱400تنیدۀ

کارکردیبنیادیاستکهدرکارکرداجتماعیایننوعورزشدرتحکیمروابطمیان فردی،

س کل و اجتماعی اقشار بین موجود برجایتعامالت چشمگیری تأثیرات جامعه اختار

هایمرتبطایوآداباجتماعیوپژوهشدرآیینگذارد؛بنابراینتوجهبهورزشزورخانهمی

جامعۀ میان در آن احیای و ایران باستانی ارزشمند فرهنگ پاسداشت جنبۀ از آن با

رفتاریاخالقیگذشتهتوجهبهالگوهایایمعاصرکههمچنانبیکنشگرانورزشزورخانه

به است. مهم دارد تکرار و آدابتداوم معماریو درخصوصارتباطکالبد مطالعه بر عالوه

جهتتأکیدشدهاستکهبخشیازدانشمیراثمعماریگذشتهرافراترازایازآنزورخانه

کارکردیابیهویتغنیآنراذیلشناختابعادکالبدیومادیروشنکردهوعواملشکل

کند.براینمبنا،پژوهشایکنکاشودربارۀآنبحثمیاجتماعیورزشومعماریزورخانه

دنبالبررسینقشعواملکالبدیفضاییزورخانهبرشیوۀاجرایآداباجتماعیوحاضربه

گونهمعماریاست.مطالعهبااینفرضیهآغازشدهکهسازمانعناصرتجربۀتعامالتدراین

هایتاریخیایرانبرشیوۀاجرایآداباجتماعیموجوددردیوکیفیتفضاییزورخانهکالب

انجام اثرگذاربودهو عالوهبنا تسهیلکردهاست. تناسبمیانکارکردوپذیریآنرا براین،

کالبدیفضاییزورخانهمی واقعشود.ساختار توجه مورد طراحیالگوهایمعاصر توانددر

هایسنتمعماریها،کاربردنتایجرهیافتنبۀدیگراهمیتایندستپژوهشترتیبجبدین

زورخانه افول به رو معماری در دیرین هویت احیای و است.گذشته ایران معاصر های

انداز:عناصرسازمانکالبدیفضاییزورخانهچهنقشیدرهایتحقیقحاضرعبارتپرسش

هاورویکردهایکالبدیفضاییبرندارد؟کدامویژگیانگیزهوشیوۀاجرایآداباجتماعیآ

دهیبهآداباجتماعیزورخانهاثرگذارند؟تسهیلشکل
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 پیشینۀ تحقیق

است. آداباجتماعیآنصورتگرفته و معماریزورخانه محدودیدرمورد تحقیقاتنسبتاً

امونپیدایشآن،(ضمنبررسیمنظرینزورخانه،بابیاننظریاتمتفاوتپیر۱400باصولی)

نهبه را اینبنا کارکردهایآنپرداختو و بلکهمنظردالیلایجاد فقطیکمکانتاریخی،

میراثناملموسشهرفردیمعرفیکردکهآدابفرهنگیمنحصربه ورسومموردتوجهدرآن،

فرهنگایرانی بینشبه موجبتوسعۀ همکاران)-ایرانیو موتابو ب۱400اسالمیاست. ه(

ایدرسهخوشۀمعناییگیریورزشزورخانهتبیینفراینداجتماعیفرهنگیعیاریوشکل

برهم شامل که کنشکنشپرداختند بر اثرگذار شرایط زورخانه، فضای در جاری وهای ها

آن آثار و ورزشیپیامدها محیط بر حاکم فضای زورخانه، بر حاکم فضای حوزۀ سه در ها

جامعهبهعنوانیکمحیطبیبه حیاتیوهمکاران)نابینو (۱399عنوانمحیطکالناست.

تجلیتوصیه آموزهنحوۀ از متأثر معماریزورخانههایاخالقی بررسیهایاسالمیدر را ای

کردندودرنهایتاینتأثیراترادرقالبرعایتتواضعوفروتنی،فتوتوجوانمردی،تقدسو

)درون محرمیت بیگرایی(معنویت، و سادگی معماری، کالبد بر طهارت و تعادل آالیشی،

هاونمادهایموجوددرمعماری(نشانه۱398زورخانهمتجلیدانستند.مسعودیوهمکاران)

برخیازصفاتپهلوانی ایننگاه، در پهلوانیبررسیکردند. رفتار درموردآدابو زورخانهرا

کهصفتتواضعدرورودیزورخانه،طوریانهاست؛بهبرگرفتهازنمادهاوعالئمکالبدیزورخ

مهمان و گود وحدتدر تواضعو سردم، سادگیدر و بازتاباحترام زورخانۀ غرفه نوازیدر

منتظرالقائموحقی)می »۱397یابد. مذهبیزورخانه( زیربخش«مفاهیمملیو درچهار را

 مفاهیم و باستانی ورزش امتزاج جسم، و روح قهرمانپرورش مذهبی، و وملی دوستی

ارزشقهرمان ورزشبهپروری، همچنینهایمتعالیدر مکتب»عنوانفرهنگبررسیکردند.

زورخانه تربیتی و« فتوت و زندگی سبک اخالق، فروتنی، و تواضع زیربخش چهار در را

زور تربیتی مکتب سازندۀ را مذکور مذهبی و ملی مفاهیم و کردند معرفی خانهجوانمردی

دانایی توتونچی)دانستند. و اخالقاسالمیبهجهتساخت۱396نیا و پیوندهندسه نحوۀ )

اندوازاینبررسیبهچهارمؤلفۀرفتاراخالقیانسانرادرمعماریزورخانهبهبحثگذاشته

انداز:هندسۀقلب،عقل،حواسیافتندکهعبارتمحوردستدهیفضاییهندسیاخالقسازمان

(معتقدبوددرمقایسۀمعماریوموسیقی۱395گانهوتکرارالگوهایهندسی.افسریان)پنج

اندواریراازاهدافسازندگانزورخانهدانستهزورخانه،سهویژگینفوذپذیری،سادگیومردم

کهدارایکارکردتعلیمیاست.درمقالۀحاضر،شیوۀاجرایآداباجتماعیزورخانهوانگیزۀ

آنلشک به بهدهی معماری فضای و کالبد بر تمرکز با دقیقها میطور بررسی شود.تر
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بدین تکیه با سنجشمنظور، برای فضا روشتحلیل از اجتماعی تعامل و محیط نظریۀ بر

کارکردپذیریساختارفضاییبناهایاصیلموجوداستفادهشدهاست.

 مبانی نظری

 آداب اجتماعی

تمطالعۀفرهنگی،درنگدرآداباجتماعیاستوازاینمنظرنگریستنترینموضوعاازمهم

بهاینصورتکهچگونگیآداببرخوردومالقاتبرساختوبرمعمارینیزمهممی شود؛

(.آداباجتماعیبارۀکنشمتقابل،درمحور۱۱395:۱87گذارد)راپاپورت،شکلبناتأثیرمی

گیردوازاینراهفضایمعماریرامتأثرزندگیروزمرهوتحتالگوهایتکراریزمانیقرارمی

ترتیبرسموآیینبرخاستهازشیوۀبرقراریارتباطوتعاملمیاناعضایقومیاسازد.بدینمی

آداب سویدیگر، از است. عواملشکلورگروه از درسوم جامعه افراد هویتاست. بخشیبه

آموزهکنش برمبنای جمعی بههای مناسکرا و آداب فرهنگی، میهای بنابراینجای آورند؛

ورسوممبتنیبرباورهایاجتماعیاستونشانازتوافقجمعیدرهنجاریداردکهبهآداب

امیلدو۱393:8۱2شود)گیدنز،نمادبدلمی جوششیمیآیین2رکیم(. داندکهشدتهارا

همچونسیمانیبههمپیوندمی زند)محمدیآنگروهوقومرا ۱398اصل، آیین۱28: ها(.

پیوندهاینامرئیبینانسان مناسباتو حفظ،نمایانگر را پیوندهایاعضایجامعه استو ها

آیینتقویت،بازسازیوتجدیدمی احیاهاوآدابیکهتجدیکند. دیهستند،فرهنگقومیرا

میمی قومی هویت و فرهنگ تقویت و تحکیم و انسجام همبستگی، سبب و شوندکنند

)عسکری کمالی، و ۱392خانقاه آیین484: واقعیت(. از میها تأثیر بههایاجتماعی پذیرند.

چگونگیمناسباتهایاجتماعیوایدانستکهدرآن،وضعیتهارابایدمکالمهتعبیردیگرآن

می تعیین )دووینیو،گروه 3۱400شود :97 میان درونی رابطۀ این آداب»(. » تعامل»و

اجتماعی گروه« مکاندر و میها ماهیتآیینی آن تعامالتدر آیینیکه یابدهایفرهنگی

درهایآندارایاهمیتبیشتریاست؛بنابراینبررسینظریاتتعاملاجتماعیواتکابهمؤلفه

تحقیقحاضرموردتوجهواقعشدهاست.

 تعامل اجتماعی
ترینعنصربرایتشکیلهرگروهاست؛زیراگروهشاملمجموعهافرادیاستکهایتعامل،پایه

مستمرقراردارند)برهانی بایکدیگرارتباطوتعاملنسبتاً ارتباط۱400:93فروهمکاران، .)

                                                           
1.Rapoport 
2.Emile Durkheim 

3. Duvignaad 
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احساساتورفتارهایانسانیازفردیبهفردها،دیدگاهایدهمعنایمهارتمبادلۀبه افکار، ها،

می انجام تعامل رویداد طی استکه )موسویدیگر پذیرد ۱399نیا، اجتماعی47: تعامل .)

هااست.موضوعبرقراریارتباطدوسویهبیندویاچندنفرمنتهیبهواکنشیشناختهمیانآن

کنشگرا میان تعامالت میاین کهن باشد افراد بین مشترک فعالیت و مکالمه دیدار، تواند

نقش گروهپذیریآنمستلزم عضویتدر و فضا در تعریفرویدادها و هایاجتماعیاست.ها

فعالیتجمعی،تعاملاجتماعیدرونمحیطشکلمی به اقدام و افراد کهطیحضور گیرد

شد.میانجریاناینتعاملوحددلبستگیبهپویاییوحیاتدرکالبدآنمکانالقاخواهد

رابطه مکانمحیط، در اجتماعی تعامالت به توجه است. تنگاتنگبرقرار آنای از جهتها

لبستگی(،امنیت،د۱400:690اهمیتداردکهبهارتقایاعتماداجتماعی)غیبیوهمکاران،

(خواهدانجامید.۱399:86بهمکانوافزایشمنزلتاجتماعی)بهزادیوجلیلی،

 پذیر فضای معماری تعامل
رابطهدرفضایمعماریتعامل ایمستحکممیانفردواجتماعموجوددرمحیطبرقرارپذیر،

به شکلطوریاست؛ درنتیجۀ گردهماییو معاشرت، کالمی، ارتباطدیداریو امکان یابیکه

تعلق و حستعاون فراهممیهویتجمعیو چیدمانشود.خاطر کالبدیفضاییو ساختار

طورکلیمحیطازبرخیهابرایارتباطاست.بهمجموعهعملکردهادراینفضاگشایندۀفرصت

می حمایت میرفتارها محدود را دیگر برخی و )لنگکند ۱سازد ،۱397 به۱27: عبارتی(.

تفکیکدرهم یکدیگر از رفتار محیطو است)بارکرتنیدگی 2ناپذیر قابلیت۱968، بنابراین (؛

دهیبهآندرارتقایتعامالتاجتماعیمؤثراست.فضایمعماریوشیوۀشکل

پذیرفضاییسرزندهتوأمباحضورهمیشگیوداوطلبانۀکاربرانآنفضایمعماریتعامل

وگویکنشگرانوهمچنینهایدیدن،شنیدنوگفت(کهفرصت۱393:257است)جیکوبز،

(.متغیرهای۱397:۱۱0کند)گل،کنندهفراهممیهایاستفادهبیاترابرایگروهتنوعیازتجر

شکل بر اینمتعدد، به اولدنبرگدهی است. شده دانسته مؤثر فضا و3گونه راحتی امنیت،

(و2020:92پذیریفضا)امیروهمکاران،تحرک4(،آلتمن۱999آسایشمحیطی)اولدنبرگ،

تعیینقل5گئورگیکپس ۱398مرو)پاکزاد، نظارتآسانبر37۱-375: ذکرکردهاست. را )

به آسایشمحیط و امنیت بر تأثیر با که است عواملی محیط در حرکت سهولت و فضا

                                                           
1.Lang 

2.Barker 

3.Oldenburg 

4.Altman 

5.Gyorgy Kepes 
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پذیریوپذیریآنمنجرخواهدشد.پاکزادچهارعاملایمنی،سرزندگیفضایی،انعطافتعامل

داند.پذیرمیایاجتماعهایفض(راویژگی۱398نفوذپذیری)پاکزاد،

به۱تیبالدز آزادیافراد ایجادوضوحو قابلیتدسترسیبرایهمگان، هایعنوانمؤلفهبه

(.تسهیالتمناسبدرفضا۱396:85ساختاریتعامالتاجتماعیاشارهکردهاست)تیبالدز،

بهمکانو(ونیزکاهشمحدودیتدسترسی2،۱394منظوربرقراریامنیتفضایی)نیومنبه

3ها)ژانگقابلیتاجرایتنوعیازفعالیت (بهارتقایتعامالتاجتماعی2022:2وهمکاران،

وایتمی ویلیام تعامل4انجامد. کوچکشرط فضاهای لذتپذیری را شهری بخشی،مقیاس

مجاورت میامنیت، معرفی طوالنی حضور نیز و افراد دیگر مشاهدۀ امکان مکانی، کندهای

استون2020:۱۱2وهمکاران،5ماکی)لتی درهمینزمینه،موقعیتکاربرانفضارانسبت6(.

درصورتیکهامکاننظارۀفعالیت وصحنۀبهیکدیگرمؤثردانستهاست. فضا هایجاریدر

عرفاتدرحال و )سیدیکا باشد 7حرکتفراهم و20۱9، فواصلکوتاه دیداری، حذفموانع ،)

دیگجهت به رو چپگیری است. قابلیتی چنین برآورندۀ فضاران، درخصوصمطلوبیت من

پذیری،سهالیۀدسترسیفیزیکی)حذفموانعفیزیکیوتسهیلگردشدرلحاظدسترسبه

هایمتنوعاجتماعی(ودسترسیبصری)قابلیتمشاهدهفضا(،دسترسیاجتماعی)حضورگروه

ا احساس همچنین است. کرده مطرح را فضا( بهکلیت اقدام تسهیلگر عوامل از را منیت

براینفعالیت و گروهی تعامالت و اشتراکی میهای اجتماعی ثبات بر مؤثر عاملی داندمبنا

(.2020:3وهمکاران،8)لوریا

درکاست.خوانایی،پاسخیپذیر،فضاییخوانا،ساده،منسجموقابلفضایمعماریتعامل

ما و مسیریابی، ایمنیو نیاز تواندپیوندهایاجتماعیرانعسردرگمیذهنیاستکهمیبه

بنتلی دهد. ارتقا تعامالترا قدرتانتخاب9مستحکمکندو متضمنحدیاز نفوذپذیریرا

جابه در تحرککاربر و میجایی مکانی شاخصپذیری از که بهداند دستیابی محوری های

 ۱398پاسخگوییاست)بنتلی، اینتحرک۱80: گزینهپذیر(. کمکعرضۀ هایمتعددیبه

جایی،ودسترسیبهفضاهاتأمینشدهاستوکنشگرانرابههایجابهانتخابمسیروفرصت

نسبتبهفضاهایهمجوارپیرامونی ازشرایطانزوا ادامۀحرکتدرونمحیطترغیبوآنرا

                                                           
1.Tibbalds 

2.Newman 

3.Zhang 

4.William whyte 

5.Lehtimäki 

6.Stone 

7.Siddika & Arafat 

8.Luria 

9.Bentley 
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طریقافزایشمیدانانجامدکهازسازد.نفوذپذیری،بهتسهیلحرکتدرمحیطمیخارجمی

دیددرونفضا،کاهشتسلطتودهبرفضا،حذفموانعکالبدی،قابلیتتغییرجهاتدرگردش

(.ازدیگر49-۱399:48نیا،فضاییونفیعواملالزاممکثوسکونتأمینخواهدشد)موسوی

یطپیرامونیآنفضابامحتبعآنخوانایی،تأمینارتباطهرجزءعواملایجادنفوذپذیریوبه

گسترشراه طریق از عرصهاستکه عملکردی وابستگی ایجاد فضا، درون عبوری هایهای

قابل مجاوروپرهیزازانقطاعفضاها همچنینوجود۱89-۱398:۱87حصولاست)بنتلی، .)

به ارتباطاتفضاییمناسبوفضاهایکانونی فضا، درون هدایتمردم و افراد تجمع منظور

(.بهگفتۀ۱397:6۱دهد)قدسوهمکاران،پذیریمحیطراافزایشمیفضایی،تعاملوضوح

(،در2022:3ویلیاموایت،آمیختگیفضاهاونفوذپذیریکالبدیوبصری)ژانگوهمکاران،

(وبهعقیدۀپاول۱397:54پذیری)لنگ،پذیری،شفافیتونیزفعالیتنظرجانلنگرؤیت

همه آستانهشمولی،زوکر وجود )پاکزاد، مقیاسانسانی ۱398هایمناسبو افزایش4۱0: )

دعوتفرصت همچنین داشت. خواهد پی در را مطلوب اجتماعی تعامل وهای کنندگی

تعامل تشدید و تقویتحضور بر سویفضا، از اجتماعیافراد تأثیرپذیرابودنحضور پذیری،

بسزاییدارد.

 پذیر عاملهای نحوی سنجش فضای ت شاخص
هانسن و فضایی۱هیلیر ساختار میان رابطۀ بررسی به فضا، نحو نظریۀ ارائۀ و-با کالبدی

نقش فضایی، کیفیات بنابر کالبدی محیط نظریه، این مطابق پرداختند. اجتماعی تعامالت

 هانسن، و )هیلیر است دارا کاربران رفتاری الگوهای در روان۱987مهمی نظریۀ شناسی(.

دهیمناسبفضا،سطحمطلوبیازارتباطاتجمعیمتناسببادهدسازمانیزنشانمیمحیطن

(.2020دستخواهدداد)لتیماکیوهمکاران،هایموردانتظاررابهفعالیت

انطباقوکالبدیقابل-لحاظشکلیهایتعاملاجتماعیدرفضایزورخانهبههریکازمؤلفه

شاخص نظرسنجشبا عواملتسهیلهایموجوددر است. گرتعاملاجتماعیدریۀنحوفضا

فضایی دسترسی،-سازمان ادراک، قابلیت شامل موضوع ادبیات بنابر زورخانه، کالبدی

.نفوذپذیری،۱شود:بندیمیترتیبدرچهارگروهدستهرویدادپذیریوحسامنیتاستکهبه

سهولتدید،تنوعزوایایدیدووضوح.خوانایی،نظم،2پیوستگی،مسیریابیوسهولتحرکت؛

 انعطاف3فضایی؛ چندگانه، ارتباط دید، گسترۀ رؤیت. فضاها، آمیختگی وپذیری، پذیری

همه سلسله4شمولی؛ محصوریت، ایمنی، آستانه. طریقمراتب، سپساز فضا. نظارتبر و ها

قابلهم عوامل معرفسنجی با فضا نحو نظریۀ در وتحلیل انگیزه آدابهای اجرای شیوۀ

                                                           
1. Hillier & Hanson 



 ۱400،پاییزوزمستان22پیاپی،شماره۱۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش234

 

 به گرفت. صورت منطقی استنباط زورخانه، شاخصاجتماعی که صورت این گروه ۱های

ادراک» قابلیت شاخص« از استفاده محوری»با دید شاخص« و فضا نحو در گروه 2های

3هایموجوددرگروهگیریشد.همچنینشاخصاندازه«ترددفضایی»باکاربرد«دسترسی»

حس»4ودرنهایتگروه«پیوندیهم»و«اتصال»هاینحویفضاباشاخص«ریرویدادپذی»

سنجششد.«عمق»ازطریقشاخص«امنیت

دادنکلفضادرذهنوچیدمانقطعاتمجاوریکدیگررابطۀقابلیتادراکبامفهومشکل

 هانسن، و )هیلیر دارد ادراک۱987مستقیم با فضا بنابراین (؛ برای باال، استقرارپذیری

نشان دهندۀعملکردهاییمناسباستکهبایددردیدمخاطبقرارگیرند.خطدیدمحوری،

ترینخطدیددریکفضاوبیانگرراهیاستکهناظردرآنخطوط،درونفضاگامطوالنی

۱دارد)هیلیروووگانبرمی به2007، همچنینترددفضایی، و(. فضا معنایالگویحرکتدر

احتمال فضاییاست. هردروازۀ از خودبه»گذر پیکربندی، نظریۀحرکتطبیعی، تنهاییدر

«هایفضایینیزاثربگذاردتواندبرالگویپخشایشجاذبعاملاصلیهدایتکاربراستومی

(.اتصال،همانپیوندوارتباطمیانفضاهااست.اینشاخصدر۱993:30)هیلیروهمکاران،

تعدادهمسایگانبالفصل»کهمعنااینتباطمستقیممیاندوفضااشارهدارد.بهنحوفضا،بهار

(.از۱400:59)امینیویظهری،«نمایدگیریمیکهمستقیماًبهیکفضاارتباطدارندرااندازه

دیگرفضاهااین با ارتباطاتبیشترآنفضا بهمفهومتعداد اتصالباالتربرایهرفضا عدد رو

تواننتیجهگرفتچنینفضاییبافضاهایمجاورخود،ازگشودگیوادغامست؛بنابراینمیا

توالیآن و قابلیتتداوم میانفضاها، ارتباطدر درواقعوجود است. رابیشتریبرخوردار ها

تداومدرجهاتبیشتریفراهمخواهدبه اینتوالیو دنبالداردوهرچهاتصالبیشترباشد،

شودوهرچهمقدارآنتعیینمی[R.R.A=R.A/Dk]پیوندینسبی،ازرابطۀمچنینهمشد.ه

شود.تروهرچهازآندورترشود،تفکیکفضاییبیشترمیترباشد،فضایکپارچهبهصفرنزدیک

 اینرابطه، نشانمیمیزانحلقویDkدر طریقشاخصبودنگرافرا از حسامنیت، دهد.

هایالزمبرایرسیدنازیکنقطهبهعنوانتعدادگامخواهدشد.عمقبهعمقفضاییسنجیده

عمقزیادبهسایرنقاطخواندهمی یامراحلبیشتربیننقاطاستومعنایتعدادگامشود. ها

براینمبنافضاهایکمعمقکمتربهتعدادکمترگام عمقبهمفهومهایفضاییاشارهدارد.

عمقفضاییکمتر،بیانگرارزشادغام»اهشتفکیکوجداسازیاست.یکپارچگیفضاییوک

هایموردتأکیدتحقیق،درقالب(.شاخص2،200۱:4)هاک«پذیریفضااستباالترودسترس

 ارائهشدهاست.۱مدلمفهومیپژوهشدرشکل

                                                           
1.Vaughan 

2.Haq 
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های نحوی  شاخصگر تعامل اجتماعی بنابر ادبیات تحقیق و بندی عوامل تسهیل . دسته1شکل 

 ها متناظر با آن

 روش تحقیق
به است؛ گرفته کیفیبهره راهبردکمیو دو از -هایتوصیفیکهروشطوریپژوهشحاضر

کتابخانه مطالعات همچنین و منطقی، و قیاسی استدالل و بهتحلیلی، اسنادی و منظورای

ابتهاونیزتحلیلآنگردآوریداده بهکارگرفتهشدهاست. انگیزهوشیوۀاجرایآدابها دا

طریقمطالعاتکتابخانه از زورخانه اتکایاجتماعی سپسبه و بازپژوهیشد اسنادی ایو

شاخص اجتماعی، تعامالت در محیط نقش با مرتبط درنظریات و استنباط تحقیق های

ظریۀهایموجوددرنهایتاریخیسنجیدهشد.اینسنجشازطریقتناظرمیانشاخصنمونه

منظورانجامهاینظریۀنحوفضاصورتپذیرفتهاست.بهمحیطوتعامالتاجتماعیباشاخص

استفادهشد.درنهایتپسازطیفرایند3واکسل2گرافوای۱مپافزارهایدپتتحلیل،ازنرم

بهارزیابینمونه بنا هر سهم شاخصهایتحلیلی، از تأثیرپذیری مشخصلحاظ هایتحقیق،

عواملشکلشده دالیلو پیکربندیپالننمونهاستو استنتاجدهیبهآندر تحلیلو ها،

کهابتداازطریقطوریتوصیفیانجامشدهاست؛به-شود.گاماولپژوهشبهروشتحلیلیمی

دهیبهکاراندرشکلبررسیمتون،شیوۀاجرایآداباجتماعیزورخانهونیزانگیزۀباستانی

                                                           
1.Depthmap 

2.AGraph 

3.Excel 
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بندیشد.ویوبرحسبعناصرکالبدیزورخانهوجزءفضاهایمرتبطباآندستههاواکاآن

شاخص دریافت برای شد.سپس مطالعه اجتماعی تعامل و محیط نظریۀ تحقیق، های

مؤلفهبراین ادراک،اساس، قابلیت بخش چهار در زورخانه، فضای و کالبد با متناسب های

هایکالبدی/فضاییمرتبطباهرمؤلفهنوشاخصدسترسی،رویدادپذیریوحسامنیتتدوی

روشنظریۀ مؤلفۀتحقیق، گروه برایارزیابیمعماریزورخانهبرحسبچهار فهرستشدند.

هایارزیابیدرنظریۀنحوفضا،پنجشاخصدیدکهازمیانشاخصطورینحوفضااتخاذشد؛به

هاینظریۀمحیطومتناظربامؤلفهپیوندیوعمقفضاییمحوری،گردشدرفضا،اتصال،هم

-هایتاریخیایرانتعاملبرگزیدهشدند.ازآنجاکهبازپژوهیدرسازماناصیلفضایزورخانه

اصالتدارد فضا و طراحیفرم دامنۀتحقیق-کهدر از بناهایمعاصر موضوعتحقیقاست،

حذفشدند.

موردازقدمتتاریخیبرخوردارند25زورخانهاحداثشدهکهازاینمیان،720درایران

(URL1آن تعدادیاز پهلوی(. دورۀ از عمدتاً و هستند قاجاریه و صفویه دورۀ متعلقبه ها

آنماندهبرجای از برخی فعالاند. برخیهنوز متروکو باستانیها استفادۀ مورد و کاراناند

د،هشتزورخانهانتخابشدهکهدرهایتاریخیموجوهستند.دراینتحقیق،ازمیاننمونه

هاآبادقراردارند.مالکانتخابنمونهشهرهایتهران،یزد،کاشان،آرانوبیدگل،قزوینوخرم

اصیلتاریخی دومورددربودنوتمایزشکلیوهندسیمیانآنبودن، اینمیان، از است. ها

اند.دورۀپهلویاحداثشدهدورۀصفویه،دومورددردورۀقاجاروچهارنمونهدر

ازنرممنظورتحلیلدادهبه )دپتها استفادهمپوایافزارهایتخصصیتحلیلفضا گراف(

ترتیبمپبهافزاردپتشد؛بهاینصورتکهدوشاخصدیدمحوریوگردشدرفضادرنرم

وعمقفضاییپیوندیپذیری،وهمچنینسهشاخصاتصال،همبرایارزیابیادراکودسترس

هایموردمنظورسنجشرویدادپذیربودنوحسامنیتفضاییدرنمونهگرافبهافزارایدرنرم

افزار،ازروشهاینرممطالعهبررسیشدند.دراینمرحلهازپژوهش،برایتحلیلخروجیداده

ایبناهایسهمنظورتکمیلتحلیلمقااستداللمنطقیوقیاسیاستفادهشد.درمرحلۀنهاییبه

میلهبرحسبشاخص نمودار بهروشاستداللهایتحقیق، فضایاکسلترسیمشدو ایدر

قیاسیارزیابیصورتگرفت.

 آداب و تعامالت در سازمان فضایی کالبدی زورخانه
پذیری،دستیابیبههدفازطریقنهادهایجمعیوپیوستگیاجتماعی،پویاییگروهی،جامعه

مؤلفه جاز محیطامعههای موفقیت مطالعۀ در انکارناپذیر استشناختی ورزشی های

 حقی، و نوع۱397)منتظرالقائم پایۀ بر زورخانه فرهنگی و ارزشی ساختار و(. دوستی
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بهگراییاجتماعیبهآرمان کارکردهایعنوانفراورزش، ورزشی، مراتببیشازیکنهادصرفاً

هایفرهنگی،اخالقیوگاهیاجتماعیوسرشارازآموزهجمعیسازندهداشتهاست.زورخانهپای

مؤلفه به پیوند با استو مقبولیتاجتماعیبرخوردار از ملی،معنویاستکه هایدینیو

بخشیازفرهنگوهویتمامحسوبمی ۱400شود)موتابوهمکاران، (کهبررسیو42:

هایملیومذهبیاست.شناساییآن،وابستهبهآگاهی

مردم ارزشویژگیاصحابزورخانه، به اعتقاد نظم،داری، حسمشارکت، هایاجتماعی،

گراییاجتماعیوهمبستگی،دوستیویکرنگیاست.آیینمهرورزیدرزورخانهبرنوعیآرمان

نوع همکاران، و )مسعودی است استوار ۱398دوستی زورخانه۱00: ورزش برخالف(. ای

دهیورسومخاص،برتصمیماتفردیواجتماعیوشکلتگیبهآدابهایدیگرباوابسورزش

آیندهایمکتبزورخانه(.پی۱399:3بهصفاتممتازانسانیاثرگذاراست)حیاتیوهمکاران،

و اجتماعی تعلق و اعتماد جلب اجتماعی، امنیت و عمومی اخالقیات اشاعۀ جامعه، بر

ساده در است. خودانضباطی روایت، گروهترین انواع از سنتی گردهمایی مرکز هایزورخانه

توسطمردمخرده شد)موتابوپاوطبقاتمیانیجامعهاحداثمیاجتماعیاستکهعمدتاً

 ۱400همکاران، به55: و ظرفیت( از آدابمرور در وهایمذهبینیز برده بهره خود ورسوم

اشتهاست.هایاجتماعیدسببنقشمؤثریدرجامعهوحرکتبدین

به افراد جایگاه و است نظم دارای زورخانه ومحیط بزرگان به احترام سنت از تبعیت

شود.میانداردرمیانگود،مرشدباالترازدیگرانمراتبیمنظممعینمیپیشکسوتاندرسلسله

)سردم(وسالمندترینپهلوان)پیشکسوت(درپایسردمجایدارد.سردم)سکوییبهارتفاع

برآوردنوشعرخوانیمرشداستکهدودیکمترجنبگود(محلمحترمومتبرکیبرایدمح

مرشدعاملانسانیمهمی گیرد. آنقرار نبایدکسیدر جزمرشد)شخصنخستزورخانه(

استکهباضربتنبکخود،برکارکردتربیتیوارشادیورهبریورزشتمرکزدارد.میاندار

ایستدوورزشکارانازت،درگود،میانحلقۀورزشکاران،روبهمرشدمیکهگردانندۀورزشاس

هماورداست.دراینسلسلهپسازمرشدکنند.پهلوانبسیارآزمودهوچابکوبیاوپیرویمی

نوخاسته وی، نوچهو و ها حقی، و )منتظرالقائم دارند قرار ۱397ها دانایی88-92: و؛ نیا

 فضا۱396توتونچی، روابطحاکمبرآن،(. یزورخانهجوحمایتگریاجتماعیجاریاستو

شکلمی اعتماد دارایحولمحور جمعو حضور در نیز حتیحرکاتفردیزورخانه گیرد.

بخش خلقهویتپهلوانیماهیتیجمعیاست. به یکدیگر هماهنگبا هایمختلفزورخانه

هویتیکهبرایجامعهکارکردهایاجتممی اعیمتنوعیازقبیلیاریگری،دستگیری،پردازد؛

بهارمغانمی احترام،انسجاموتعلقاجتماعیرا نظم، زورخانهآداباجتماعیافتادگی، آورد.

آموزشمی دهدوتنهاورزشیاستکهبادعاشروعوبهدعاختمایثار،ادبوبخشندگیرا
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لوطیانپاک۱398:93شود)مسعودیوهمکاران،می شتوجوانمردهرمحلهازسلکسر(.

پهلوانانوارستهوخوشنامزورخانهباکرداریشایستهبودندکهدرراهکسبخصایلاهلفتوت

رومورداعتماداهلمحلکردند.ازاینرویینظیرپوریایولیتالشمیوپهلواناناصیلوافتاده

(.۱400:97بودند)باصولی،

کوچه در عمدتاً عمقپایینکوچهپسزورخانه در جایداشت.هایشهر سطحمعبر از تر

مراتبورود،پسازدرببلندبیرونی،روبهراهروباریکمنتهیبهدربکوتاهورودیدرسلسله

گوشبابامگنبدیبرمتربهشکلگرد،چهار،ششیاهشتسانتی72سردمبود.گودباعمق

م ساخته نورگیر( روزن با )گاه آن زورخانه،یفراز مقدس گود گودی و در کوتاهی شد.

خوبی برابر در تعظیم سنت به را تواضعواردشوندگان و افتادگی به تذکر و فضایل ها،

ترینبوسیبهساحتزورخانهازمحلروبهسردم)پایینخواند.همۀافرادبایدبارسمقدمفرامی

بود.سردمبهجهتادایآدابوتعارفاتشدندونشستنبرلبۀگودممنوعمرتبه(واردگودمی

خارج غرفهمرشددرحقواردانو درونیکیاز نزدیکپلکانشوندگان، یا راهرو هایمجاور

غرفه گود، گرداگرد داشت. جای زورخانه جامهورودی و تماشاگران )سکوهای هایدانها

هایسقفاصلیقرارداشتند.غرفهترازپهلوانانونیزجایگاهابزارهایورزشی(باسقفیکوتاه

زورخانۀطاقچه )مانند نصبآینه گاه و عکسپهلوانان براینگهداریوسایلورزشی، مانند،

غرفه و یزد( کسنویه و کاشان )مانندنیرومند تماشاگران نشیمن جایگاه مانند محراب های

)انصاف بود قزوین( شاهوردی زورخانۀ ۱387پور، افسریان،245-255: ۱395؛ ؛82-84:

 ۱400باصولی، ساده95-97: تواضع، نظیر اخالقی آموختنخصایل گود، فلسفۀ و(. زیستی

(.همچنین۱397:90نوازیاست)منتظرالقائموحقی،وحدتاجتماعوغرفه،وتمجیدمهمان

بی کالبد )افسریان، است سادگی و تواضع یادآور بیرونی، و درونی ۱395تزئین :87.)

واری،عملکردگرایی،ریزفضاهایاندک،تزئیناتاندکوگرایی،محصوریت،سادگیومردمدرون

هشت کاربرد داخلی، مجاور،فضاهای فضاهای از گود تمایز برای ارتفاع اختالف و ضلعی

ساختنمکانمرشد)سردم(بهکمکتزئین،زنگوزنجیربرفرازآنازجملهالگوهایشاخص

هایتاریخیایراناست.اریزورخانهکالبدیرایجدرمعم

های مطالعاتی معرفی نمونه
قدیمی خضر خواجه امامزورخانۀ خیابان در صفوی دورۀ به متعلق ایران زورخانۀ ترین

دورۀصفویشهریزدجنببازارچهوآبخمینی کاربردآناز و خواجهخضرواقعشده انبار

تاکنونتنهابرایورزشباستانیبودهاست.زورخانۀشاهوردی)دژم(درمیانبازارسنتیشهر

صورتدوطبقهاحداثشدو(توسطپهلوانباباشاهوردیبه۱3۱7پهلویدوم)قزویندردورۀ
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زورخانۀکسنویهدرخیابانانقالبجنبحسینیهوآبهم انبارتاریخیاکنوننیزفعالاست.

آبادکسنویهواقعشدهومتعلقبهدورهقاجاریهاست.زورخانهطیبدربخشمرکزیشهرخرم

 خیابانباستانو در احداثمجاورتبناهایعامو قاجار دورۀ اواخر در ابتداالمنفعه که شده

اینبنادارایدوگنبد،یکیرویحوضخانهودیگریرویفضای کاربریحمامداشتهاست.

( پهلویدوم دورۀ طالچیمتعلقبه زورخانۀ است. بافتبه۱320گود در محلۀهم(، فشردۀ

بامبنادرابتداعودالجانشهرتهرانودرمجاورتچ نارنهصدسالۀامامزادهیحییقراردارد.

شکلبود،اماپسازتخریب،بهشکلشیروانیساختهشد.زورخانۀخانقاهدرشهرآرانگنبدی

آبادواقعشدهومتعلقدختراندرکویدربمختصوبیدگلجنبحسینیۀخانقاهوبقعۀچهل

اقعدرضلعشرقیمیدانتاریخیسنگ)میرعماد(دربهدورۀصفویاست.زورخانۀنیرومندو

(،جنببازاربزرگکاشانودرجوارمسجدتاریخیمیرعماداحداث۱305دورۀپهلویاول)

زورخانه است. پهلوانانبزرگیمدیریتمیشده نیرومندوطالچیرا کردندوهایشاهوردی،

(۱325بانکملیکهدردورۀپهلویدوم)پهلوانانیبزرگبهجامعهتحویلدادهاست.زورخانۀ

پیرامونگود احداثشده،درونمحوطۀوسیعبانکملیدرمیدانفردوسیتهرانقراردارد.

هفت اسامیچهاردهمعصوم)ع(مزینزورخانه، خانشاهنامهبهتصویردرآمدهوسقفآنبا

کند.هایمطالعاتیرامعرفیمی،نمونه۱شدهاست.جدول

 های مطالعاتی . پالن، مقطع و توصیف نمونه1 جدول
 خانقاه/آران و بیدگل خواجه خضر/یزد کسنویه/یزد بانک ملی/تهران زورخانه

الن
پ

 

 

 

 

 

طع
مق

 

 

 

 

 

 دوره
پهلویدوم/کاظم

 کاظمینی
 قاجار/وقفی

صفوی/مالکیت

 خصوصی
 صفوی/وقفی

 ساختار
-هندسۀمستطیل

 گرادرون
 گرادرون-هندسۀمربع

-هندسۀمستطیل

 گرادرون

-هندسۀمستطیل

 گرادرون

 پنجرۀدیواری نورگیر
روزنۀگنبدوپنجره

 دیواری
 بدوننورگیریطبیعی روزنۀگنبد
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 خانقاه/آران و بیدگل خواجه خضر/یزد کسنویه/یزد بانک ملی/تهران زورخانه

 سادهومرتفع ورودی
سادهبادربفلزی

 عریض

کوتاهوسادهباسردر

 آجری

سادهباداالنتاقو

 تویزه

 گود
ضلعیسقفهشت

 گنبدی

ضلعیباسقفهشت

 گنبدی

دوازدهضلعیباسقف

 گنبدی

ضلعیباسقفهشت

 گنبدی

 سردم
مثلثهماهنگبا

 پالن
- 

پالنمستطیلباارتفاع

 کم

پالنمستطیلباارتفاع

 کم

 غرفه
تزئینسادهوبی

 حولگود
 تزئینسادهوبی

تزئینحاویقابوبی

 تصویر

تزئینحولسادهوبی

 گود

 آبادطیب/خرم طالچی/تهران شاهوردی/قزوین نیرومند/کاشان زورخانه

الن
پ

 

 

 

 

 

طع
مق

 

 

 

 

 

 دوره
پهلوی

 الحسینیاول/خادم

پهلویدوم/محمود

 باباشاهوردی

پهلویدوم/حسین

 انصاری
 قاجار/مالکیتخصوصی

 ساختار
-هندسۀمستطیل

 گرادرون
Lگرادرون-شکل 

-هندسۀمستطیل

 گرادرون

-هندسۀمستطیل

 گرادرون

 پنجرۀدیواری پنجرۀدیواری نورگیر
پنجرۀدیواریوروزنه

 بام

پنجرۀدیواریوروزنۀ

 گنبد

 ورودی
سادهبادربفلزی

 مرتفع

دربسادهوداالن

 طاقدار
 نمایسادهوآجری

سادهبادروازۀبدون

 تاق

 مدور گود
ضلعیباسقفهشت

 گنبدی

ضلعیباسقفهشت

 گنبدی

ضلعیباسقفهشت

 گنبدی

 - سردم
ضلعیهشت4/۱

 هماهنگباپالن
 چهارگوشمقابلگود

مستطیلکشیدهو

 پرتزئین

 غرفه
مستطیلطویل

 حولگود

مزینباپالننیم

 ضلعیشش
 تزئینسادهوبی سادهدرابعادمتفاوت
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 ها یافته
درگاماولتحلیلدادهیافته مراتبها،مقاطعفضاییدرسلسلههاشاملدوبخشکلیاست:

هایشود.شاخصلحاظارتفاعوعمقفضا،ورابطۀمیانایندوموردتوجهواقعمیحرکتی،به

هاوهمچنینمراتب،نظارتبرفضا،وجودآستانهانداز:محصوریت،سلسلهتحلیلکیفیعبارت

داده تحلیل دوم گام در دید. زوایای تنوع و فضایی برحسبمؤلفهوضوح چهارگانۀها، های

شاخص و حسامنیت( رویدادپذیریو دسترسی، آن،تحقیق)قابلیتادراک، هایمرتبطبا

شود.هاپیکربندیمیپالننمونه

 تحلیل کیفی مقاطع فضایی
هابرحسبشاخصمحصوریت،اهتماممعماربنارادرالیهتحلیلساختارکالبدیفضایینمونه

کندکهدرسههایمتعددآشکارمید،درپردهبندیحجمدرونیفضاازبدوورودتامرکزگو

دروازۀفضایی)درگاهورود،مکانسردمولبۀگود(ویکیاچندمقطعجزئیتعبیهشدهاست.

تفکیکمقاطعالف(به-2امتدادطویلزنجیرۀفضاهادرزورخانۀخانقاهوخواجهخضر)شکل

هاانجامیدهاست.درب(بهادغامآن-2مذکورودرفضایمرکزگرایزورخانهکسنویه)شکل

ج(موجبافزایش-2اینساختار،توالیمکررانبساطوانقباضحجمدرونیوکالبدبنا)شکل

شودکهتأثیرآن،تسهیلدررخدادآداباجتماعیمراتبوعمقفضاییمقصدنهاییمیسلسله

انستبافضااست.مقایسۀعنصرهاییمانندحسامنیتومؤزورخانهازطریقافزایششاخص

گیری،سطحوعمقدهدتعداد،جهتد(نشانمی-2آستانهدردوبنایطالچیوطیب)شکل

عرصه رؤیتاین نفوذپذیری، میزان بر تأثیر با کیفیتها انفکاکفضا، یا آمیختگی و پذیری

زورخانه میآمادگی معین مقدس گود به ورود مراحل در را معکار که آدابکند به طوف

هاییمانندتنوعزوایایدید،وضوحومنظورارزیابیموردی،شاخصاجتماعیزورخانهاست.به

مقاطعتحلیلیدوبنایخواجهخضروشاهوردی)تصویر ترسیمشده-2سهولتدیداری، ه(

تفاعمراتبی،اراست.تصاویرتحلیلی،انبساطتدریجیفضادرمحورقائمازطریقافزایشسلسله

تشریحمی مقصدمرکزگرایگود تا عمقرا طریقشکلو از اینکندکه دهیبهوحدتدر

همبستگی، خصلت همچنین و فضایی مقصد این نمادین جمعی کارکرد بر فضایی، مقطع

طریق از درون، بر تمرکز مرکزگراییو دارد. تأکید تعلقجمعیاصحابزورخانه یکرنگیو

گونهتأکیدشودوبازتابحمایتگریاجتماعیاست.ازطرفیاینمیبخشیبهفضاتشدیدعمق

مراتباجتماعیدرآدابوتعامالتجمعیزورخانهدهندۀسلسلهبرمراتبارتفاعیفضا،بازتاب

هایگراییاجتماعی،آموزههایینظیرتعالی،آرمانگیریگنبدخانهبرفرازگود،ارزشاست.اوج
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جلوهمعنویوخصایلاصیلپ دادنبهساختارکالبدیکندکهازطریقشکلگرمیهلوانیرا

فضاییوتناسبباکارکردوآدابجمعیمحققشدهاست.


 . تحلیل کیفی ساختار کالبدی و مقاطع فضایی2شکل 

 تحلیل کمی پیکربندی شکلی
دریافتنتایجهایتحقیقوهابرحسبشاخصهایبخشدومشاملتحلیلساختارپالننمونهیافته

به پذیریمنظورسنجشمؤلفۀدسترسدرخصوصکارکردپذیریاجتماعیمعماریزورخانهاست.

هایمطالعاتیازتحلیلاحتمالترددفضاییدرواحدزمان،درنظریۀنحودرساختارفضایی،نمونه

نرم و دپتفضا تحافزار کاربرد قابلیتادراکبا همچنینمؤلفۀ لیلخطوطدیدمپاستفادهشد.

ایننرم اندازهمحوریدر جدولافزار در سازمانفضاییزورخانه2گیریشد. مطالعه،، هایمورد

لحاظشاخصاحتمالگردشدرفضادرواحدزمانبررسیشدهاست.به
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 سازی گردش در فضا در سازمان فضایی . مقادیر خروجی و پالن شبیه2جدول 

 های مورد مطالعه زورخانه 
 خانقاه خواجه خضر کسنویه بانک ملی خانهزور

یه
شب


ی
ساز

 

 

 

 

 

 09/2۱ 26۱/0 7207/۱4 0072/0 ۱89۱/24 384/0 5389/۱4 0 میانگین

 ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - کمینه

 ۱88 0384/0 ۱89 483/0 283 ۱ ۱0۱ 0 بیشینه

 طیب طالچی شاهوردی نیرومند زورخانه

یه
شب


ی
ساز

 
 

 

 

 

 6343/39 ۱ 888/۱6 0936/0 3۱83/22 309/0 837۱/۱7 ۱3۱/0 میانگین

 ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - کمینه

 254 84/0 28۱ 989/0 276 96۱/0 ۱86 467/0 بیشینه

میانگینشاخص زمان»کمترینمقدار واحد در فضا هر از گذر بانکملی« زورخانۀ به

بنایطیب)5389/۱4) به آن، بیشترینمقدار و علتاینامر،6343/39( اختصاصدارد. )

عرضپیرامونیگوددرنمونۀاول،وهایکمپذیریاندکوغرفهتفکیکقاطعفضاها،دسترسی

توالی و مسیرها سهعرصهتعدد در است. دوم پیکربندینمونۀ کل مکثدر هایحرکتو

)زورخانه نیرومند و شاهوردی طالچی، وزورخانۀ گذر احتمال بیشترین پهلوی(، دورۀ های

وگو(،ودردوها)فضاینشستن،تماشاوگفتحضور)طیفرنگیقرمزوزرد(درمحلغرفه

بهمحورعریضوطویلدرهایصفبنایخواجهخضروخانقاه)زورخانه بیشترینگذر، وی(

هاازکمتریناحتمالگذردرمراتبورودیاختصاصدارد.فضایسردمدرهمۀنمونهسلسله

نیز و ورودی به نسبت موقعیت و فاصله برحسب گود، فضای است. برخوردار زمان واحد
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نمونهمساحتدانه بین در بهبندیپالن، وضعیتمتغیریدارد؛ گستردگیسایرطوریها که

هاموجبترددفضاییبیشترریزفضاهاسبباحتمالترددنسبیکمتردرگودوریزدانگیآن

ترینعرصۀفضاییبیشترینمثال،گودزورخانۀکسنویهوسیعفضاخواهدشد؛برایدراینجزء

درحالی دارد؛ طالچیوشاهوکهگودزورخانهاحتمالگذررا نسبتردیبههایخواجهخضر،

طورکلی،هایموجوددرکلپیکربندی،دارایاحتمالکمترگذردرواحدزماناست.بهعرصه

عرصه تسلسل و توالی پالن، ریزفضاهای مساحت ارتباطهمسانی و پیوستگی و ها

فراهممی امکانتعاملگروهیرا باالتریاز افزایشفیزیکی/پیمایشیحد با متناظر کندکه

پذیریبیشترفضااست؛هرچندمقادیرخروجیدرفضاییودرنتیجه،دسترسیشاخصگردش

غرفهخصوصنشانمیاین اتصالآندهدتعدد نقشمهمهایعمیقپیرامونیو تریدرها،

هایموردمطالعهرا،سازمانفضایی،زورخانه3قیاسباوسعتوتعدادریزفضاهادارد.جدول

کند.بررسیمیلحاظخطوطدیدمحوریبه

سازی خطوط دید محوری در سازمان فضایی  . مقادیر خروجی و پالن شبیه3جدول 

 های مورد مطالعه زورخانه

 خانقاه خواجه خضر کسنویه بانک ملی زورخانه

یه
شب


ی
ساز

 

 

 

 
 

 965/209 574/0 549/۱05 ۱79/0 ۱32۱/58 0 453/322 ۱ میانگین

 54 ۱ 34 574/0 ۱2 ۱06/0 22 3۱9/0 بیشینه

 333 494/0 ۱49 ۱34/0 80 0 592 ۱ کمینه

 طیب طالچی شاهوردی نیرومند زورخانه

یه
شب


ی
ساز

 

 

 

 

 

 286/۱58 378/0 424/23۱ 655/0 838/۱60 388/0 3/59 0044/0 میانگین

 7 0 ۱4 ۱48/0 ۱6 ۱9۱/0 ۱8 234/0 بیشینه

 335 498/0 386 597/0 243 3۱8/0 8۱ 00۱9/0 کمینه
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مراتبورودترینمحورهایدید)خطوطقرمزرنگ(درامتدادسلسلههاطوالنیدرهمۀنمونه

بندیفضاازدرگاهورودیتامعناکهموانعدیداری،درمرتبهاینبهبناتشکیلشدهاست؛به

میزان ورودی، محور در شاخص این باالی مقدار همچنین و نداشته وجود گود عرصۀ

وحسامنیتفضاراکاستهاست؛هرچندافزایشمقدارکلیشاخصدیدمحصوریت،سکون

می منجر گروهیفضا کارکرد تسهیلتعاملو پایینمحوریبه دیدشود. تراکم ترینمیزان

زورخانه به فضایی وضوح کمترینخواناییو درنتیجه )محوریو و۱32۱/58هایکسنویه )

( مقابل3/59نیرومند در دارد. اختصاص پالن( ،( ملی بانک طالچی453/322های و )

ازحداکثرتراکموتنوعزوایایطوالنیدید424/23۱) (باعرصۀدرونیوسیعوبدونمانع،

طیب زورخانۀ به شاخص این میانی مقدار است. برخوردار زرد( و نارنجی قرمز، )طیف

(286/۱58 و سبز )طیف کوتاه و متقاطع اما متراکم، دید خطوط با که( دارد تعلق آبی(

اینمعنایحوزهبه با هایخرددیداریونداشتنتسلطکاملبصریبرکلپیکربندیاست.

ایمهمدرارزیابیمطلوبیتکارکرداجتماعیزورخانهاستوصف،شاخصدیدمحوریسنجه

کهبایدهماهنگباشاخصعمقنسبیفضابهآنتوجهشود.مقایسۀجایگاهسردمدرمیان

میمونهن نشان موقعیتها بهترین خانقاه( طالچی، خضر، )خواجه بنا سه در فضا این دهد

به بودهودردوبنا)شاهوردیوطیب(کمتریندیداریکلپالنرا تناسبکارکردخوددارا

مقداراینشاخصدرمحلسردمبرقراراست.علتامردربنایطیبتغییرکارکردازگرمابهبه

نداشتنتناسبهندسۀپالنباکارکردوآدابرفتاریزورخانهودربنایشاهوردیزورخانهو

شکلپالنمربوطاست.Lیابیسردمدرساختاربهضعفمکان

هم شاخصاتصال، مقادیرسه توجیهیو نمودار طریقترسیم عمقفضاییاز پیوندیو

شود.دراینینحوفضابررسیمیگرافوهمچنینمحاسباتوروابطریاضافزارایخروجینرم

مثابۀیکفضاوهرخطنشانۀاتصالآنبافضاینمودارهردایرهباشمارۀمشخص)گره(به

به است. طویلاینهمجوار اتصال زنجیرۀ تشدیدترتیب و بیشتر فضایی عمق نشانۀ تر

تریندرطیفتاعمیقپذیرترینبندیاست.دراینگراف،فضاهاازدسترسمراتبعرصهسلسله

اند.فضایورودیباشمارۀصفررنگیقرمزتابنفشتیره)طیفرنگیگرمبهسرد(چیدهشده

دهدوسایرفضاهابهنسبتفاصلهترینرنگ(اولینعرصهراتشکیلمیودرعمقصفر)گرم

5و4هایتاورودیازدسترسیکمتروعمقبیشتربرخوردارند.نتایجاینبررسیدرجدول

ارائهشدهاست.
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 هر بنا های مورد مطالعه و مقادیر خروجی فضاهای پالن . نمودار توجیهی پالن زورخانه4جدول 
 خانقاه خواجه خضر کسنویه بانک ملی
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شمارۀگود:
3 

تعداداتصال:
۱ 

شمارۀگود:
9 

تعداد
 ۱اتصال:

شمارۀگود:
۱2 

تعداد
 ۱اتصال:

شمارۀگود:
۱5 

تعداد
 ۱اتصال:

شمارۀ
 -سردم:

اتصال:تعداد
- 

شمارۀ
 8سردم:

تعداد
 2اتصال:

شمارۀ
 6سردم:

تعداد
 3اتصال:

شمارۀ
 2۱سردم:

تعداد
 2اتصال:

 ۱4و۱3و۱0شمارۀغرفه: 6و5و4شمارۀغرفه:
۱4و۱3و۱۱شمارۀغرفه:
 ۱5و

 20و۱7و۱6شمارۀغرفه:

 24تعدادکلفضا: ۱6تعدادکلفضا: ۱6تعدادکلفضا: ۱3تعدادکلفضا:

 3مراحلورودی: 5مراحلورودی: 5مراحلورودی: 3مراحلورودی:

 های مورد مطالعه پیوندی و اتصال در ساختار فضایی زورخانه . مقادیر عمق، هم5جدول 
 مقادیراتصال پیوندیفضاهامقادیرهم مقادیرعمقفضایی 

 MD TD Max زورخانه
Ds 

Ma
x D i R. A R. R. 

A Dk Max 
C Ave C NC 

 68 3۱/2 4 249/0 ۱36/۱ 283/0 532/3 ۱3 5 ۱35 82۱/4 بانکملی

 20 2 5 468/0 886/0 4۱5/0 409/2 6 5 24 666/2 کسنویه

خواجه
 خضر

 36 769/2 6 409/0 735/0 30۱/0 3۱3/3 7 6و4 32 666/2
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 8و
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 60 458/2 7 282/0 769/0 2۱7/0 6/4 8 6و4 78 39۱/3 طیب

(،iپیوندی)(.همMax D(،بیشینۀعمق)Max Dsعمقبیشترینتراکمفضایی)(،TD(،عمقکلی)MDمیانگینعمقنسبی)
(،NC(،تعدادکلاتصال)Ave C(،میانگیناتصال)Max C(،بیشینۀاتصال)R. R. Aپیوندینسبی)(،همR. Aتقارننسبی)

 (.Dkبودنگراف)میزانحلقوی
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زورخانه بیشترین وجود با طالچی و شاهوردی )سلسلههای ورودی مرحله(،5مراتب

به اینتناقض، و دارند پیکربندیرا عمق ورودیتا محور از دید علتزنجیرۀبیشترینحد

عرصهمستقیم در دید زوایای شکست عدم و فضایی اماالخط است، بنا به ورود بندی

سلسلهزورخانه با نیرومند و )بههایکسنویه 4ترتیبمراتبکمتر 3و شکستمرحله( بنابر

زوایایدیدورودی،ازمحصوریتمطلوبفضاییبرخوردارند.همچنینافزایشیاکاهشتعداد

وبههماننسبتآستانه میزانعمقومحصوریتفضاییراکلفضا هایورودبههرعرصه،

دهدمقدارحداکثر(نشانمیMDدهد.بررسیارقاممیانگینعمقنسبی)کاهشیاافزایشمی

 نهبه82۱/4زورخانۀبانکملی)در بلکهنتیجۀتکثرریزفضاهای( معنایمحصوریتمطلوب،

جانبیغیرمرتبطباکارکرداصلیزورخانهاستوباوجودتنهادومرحلهدرمراتبورودبهبنا،

حداکثرتعداداتصال) ازسویی، دارد. بهافزایشنسبی68حتیکمترینتسلسلفضاییرا ،)

انسجام-شودکهانسجامساختارشکلی(منجرمی532/3پیوندی)مقدارهم فضاییونهلزوماً

(ودرعین20ها)همراهداشتهاست.درکسنویهحداقلعدداتصالدربیننمونهکارکردیرابه

هم می409/2پیوندی)حداقلمقدار آشکار شاخصرا ایندو نسبتمستقیم مقایسۀ( کند.

هایچندگانهدهدعدداتصالباالوارتباطنشانمی5یبباارقامجدولگرافتوجیهیبنایط

هممیانگره مقدار حداکثر با آمیختگیفضاها، درنتیجه و بینهاینمودار پیوندیپالندر

)نمونه انعطاف6/4ها و ساختار انسجام به و هماهنگبوده طیب( پذیریپیکربندیزورخانه

انعطاف این است. تعاملانجامیده امکان و زورخانه اجتماعی کارکرد تسهیل به هم پذیری

پذیریتغییرکارکردازگرمابهبهزورخانهکمککردهاست.گروهیوهمبهامکان

باوجودتعدادکمریزفضا)همۀنمونه تا8(،ازعددعمقباالییبرخوردارند)29تا۱0ها

الخطبرقرارمورد(تسلسلزنجیروارومستقیم8ازبنا6ها)درصدآن75وجوداین،در(؛با۱3

هایفضاییمتنوع،امادریکراستایمستقیماست.همچنینمعنایورودبهعرصهاستکهبه

(دلیلبرپیوستگیوانسجامبیشترپالناین2۱7/0مقدارپایینتقارننسبیدربنایطیب)

( تقارننسبیباال کسنویه، در استو کاهشهم4۱5/0بنا به ارتباطاتفضایی(، پیوندیو

دراینبناعلی هایعمیق،محورعریضورودیومساحتزیادگودرغمغرفهانجامیدهاست.

برحسب قیاسبناها عاملکاهشسهولتحرکتیاست. درنتیجه و اتصاالتچندگانه بدون

ارائهشدهاست.3هایتحقیق،درشکلشاخص
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 های تحقیق های مورد مطالعه برحسب مقادیر خروجی شاخص زورخانه. مقایسۀ 3شکل 

نمونه سایر با طیبرا بنایبانکملیو دو تفاوتزیاد خروجی، مقادیر آشکارمقایسۀ ها

کهسهشاخصدیدطوریشود؛بههادرایندوبنامشاهدهمیکند؛زیرابیشینۀمقادیرشاخصمی

پیوندیدرزورخانۀنکملیودوشاخصگردشدرفضاوهممحوری،عمقفضاییواتصالدربا

 به دارند؛ را مقدار حداکثر طیب بهاین ملی بانک زورخانۀ که دیداری،معنا ارتباط لحاظ

هایجانبیپذیریوگسترۀدیددرتناسبباکارکردتعاملگروهیاست،اماوجودکاربریرؤیت

ایندارد،بهافزایشتعدادفضاودرنتیجهجمعیزورخانه)اداری(هرچندنقشیدربهبودکارکرد

مرکزگرا فضای دو وجود طیب زورخانۀ در همچنین است. شده منجر عمق و اتصال عدد

عرصه سایر و عرصه ایندو بین ارتباطی فضاهایچندگانۀ و گود( و هایجانبی،)حوضخانه

نیزمسیریابیشدهاست.ازسویی،موجبافزایشدسترسیفیزیکی/حرکتیوآمیختگیفضاییو

پیوندی،اتصالمیانهمهارادارند.دراینهایکسنویهونیرومند،کمترینمقادیرشاخصزورخانه

هایعمیقعبارتیوجودغرفهودیدمحوریدرکسنویه،کمترینمقداردربینسایربناهااست.به

هاوتفکیکفضاییرتباطضعیفاینعرصهدهیمرکزگرایپالنبنابراوگودعریضوسازمان

ها،نقشمؤثریدروضوحفضایی،خواناییوانسجامکارکردینداشتهاست.آن

گیری نتیجه
هایمطالعاتیدرپاسخبهسؤالاولتحقیقنشاندادموقعیتوارتباطعناصردربررسینمونه

دارد؛ آن اجتماعی آداب اجرای تسهیل در مؤثری نقش زورخانه فضایی کالبدی سازمان

عمیقطوریبه در گود موقعیت ورودی، فضاهای زنجیروار مسیر در سردم جایابی ترینکه

هایپیرامونیگودونحوۀارتباطبصری/فیزیکیاینعناصروچیدمانغرفههایپیکربندیالیه

دهیبهآدابوکارکردهایاجتماعیزورخانهازطریقکالبدیفضاییبایکدیگر،برشیوۀشکل

محصورسردمیابیفضاینیمهمثال،مکانهایموردمطالعهاثرگذاراست؛برایتغییردرشاخص

0

0.5

1

1.5

خواجه  کسنویه بانک ملی

 خضر

 طیب طالچی شاهوردی نیرومند خانقاه

 مقایسۀ بناها برحسب شاخص های نحوی مورد مطالعه

 عدد اتصال همپیوندی عمق فضایی دید محوری گردش در فضا
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هایخواجهخضر،طالچیوخانقاهوتاحدیبانکملی،تبورودیزورخانهمرادرامتدادسلسله

کارکردبه با اینفضا، افزایششاخصدیدمحوریدر لحاظکنترلشاخصگردشفضاییو

ایوجانبیسردمسردموآداباجتماعیمرتبطباآناثریهماهنگدارد،اماموقعیتحاشیه

درمجاورتامتدادورودی،تسلطبصریآنرابرکلعرصۀرغماستقرارزورخانۀشاهوردیعلی

درونیکاهشدادهوکارکردآنراتاحدیمختلکردهاست.همچنینسردمزورخانۀطیبدر

کنجفضاوبسیاردورازورودی،باعملکردتعلیمی/اجتماعیسردمزورخانهتطابقنداردوحد

شدۀفضاساختهاست.تقعرگودوکنترلجایگاهینتعیمطلوبیتکارکردآنراتابعفرمازپیش

افزایشمقدارشاخصگردشفضاییدرونگودودرعین در کاهشورودبهاینعرصه، حال،

پیوندیموجوددراینمقداردردخولبهآناثرگذاراست.تعدادغرفه،عدداتصالومقدارهم

بامیزانتعاباهمهادرقیاسغرفه دهیبهپذیردرفضاوپاسخملگروهیانجامپیوندیکلی،

ای،فضاهاوعناصرسازهعالوهبرخیجزءاینسبتمستقیمدارد.بهاجرایآدابرفتاریزورخانه

گونهبناازاهمیتزیادیبرخورداراست؛براینمونهپهنایزیاددرمیزانمطلوبیتفضاییاین

هایطیبوخانقاه،درکنترلیاکاهشزورخانههادرهاوجرزهایمیانیوموقعیتآنستون

است. بوده مؤثر فیزیکی/حرکتی دسترسی تعدیل و فضایی انتظام و محوری دید خطوط

مقادیرشاخصهمچنینبررسیتطبیقیهندسۀپالننمونه با هایتحقیقنشاندادشکلها

هایتحقیقوشاخصداردرافزایشیاکاهششکلوکنجLهندسیاعمازمربع،مستطیل،

نقشتعیین زورخانه پیکربندی کارکردپذیری وکنندهدرنتیجه شکلی نظم بلکه نداشته، ای

مهم عامل هندسیمرکزگرا، فیزیکیسازمانپیوستگیواحدهای مطلوبیتبصریو تریدر

فضاییدرراستایکارکردجمعیموردانتظاراست.

پاسخبهسؤالبراساسنتایجتحلیل در عواملیمانندقابلیتادراکفضا،ها تحقیق، دوم

هایپذیری،آمیختگیفضاهاوارتباطخواناییووضوحفضاییازجنبۀبصریوویژگیدسترسی

سلسله همچنینحدود و جزءفضاها میان محصوریتحوزهچندگانه درمراتبو هایدرونی،

سادگیطرحکنندهیینارتقایانگیزهوشیوۀاجرایآداباجتماعیزورخانهنقشتع ایدارد.

سازیآنبهچندینفرموزورخانهبااستفادۀحداقلیازتنوعوترکیبشکلیوقابلیتساده

هرچهبیشتربهرویدادجمعیدرونگودمتمرکزمی سازدوشکلتکرارشونده،چشمناظررا

المان کالبدیبصری، عناصر بهمرکحضور را دقتناظر نیز احجام و گودسوقمیها دهد.ز

کالبدیویژگی درکمعنای با فضا، پیوستگی تمامیتو انسانی، ابعاد مقیاسو مانند هایی

انگیزۀ اینتداعیذهنیدرهربارورودبهزورخانه، تکرار محیطزورخانههمخوانیداردوبا

.شودکاربدلمیگیردوبهخصلتباستانیاجرایآداباجتماعیزورخانهشکلمی
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