


 
 



 راهنماي نویسندگان
 هاي علمی و پژوهشی به نشریه علمی معماري و شهرسازي ایران:هراهنماي تهیه و شرایط ارسال نوشت

 اصول کلی
هاي نویسنده (نویسندگان) بوده و مقاله داراي شوند، باید حاصل پژوهشمعماري و شهرسازي ایران ارائه میمقاالتی که براي چاپ در نشریه علمی  .1

 ساختار علمی کامل و روشی نو باشد.
مقاله چاپ نشده و همزمان به مجالت دیگر ارسال نشده باشند. در صورت ارسال ها ارسالی قبالً در نشریه دیگر و مجموعه مقاالت همایشهاي مقاله .2

 درصد مورد نیاز است. 70مشابه، تغییر به میزان 
ت تحریریه أت تحریریه نشریه است و نظر هیأبراي چاپ، پس از داوري و با تأیید هی آزاد است. پذیرش مقالهها نشریه در قبول، رد و یا ویرایش مقاله .3

 به معناي یک داوري است که قابل مذاکره نخواهد بود.
ت علمی أ(نویسندگان) مقاله باید کارشناسی ارشد و یا باالتر باشد. همچنین در گروه نویسندگان مقاله حداقل یک عضو هیمدرك تحصیلی نویسنده  .4

 به عنوان نویسنده مسئول باید حضور داشته باشد.
 نظر گرفته خواهد شد.عنوان مرتبه علمی نویسنده (نویسندگان) مقاله در نشریه، براساس مرتبه علمی ایشان در زمان ارسال مقاله در  .5
ن ارسال نویسنده (نویسندگان) مقاله نباید تا زمان تعیین تکلیف نهایی مقاله قبلی خود، مقاالت جدیدي را به نشریه علمی معماري و شهرسازي ایرا .6

 کرده باشد.
 ست.ممنوع اها و کتابها منتشر شده در این نشریه بدون ذکر منبع در سایر نشریههاي استفاده از مقاله .7
 مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله به عهده نویسنده (نویسندگان) است. .8
 نامه نویسنده باشد، مجوز و ذکر نام استاد راهنما الزامی است.در صورتی که مقاله برگرفته از پایان .9

 شود.مقاالت رسیده به دفتر نشریه به نویسنده (نویسندگان) عودت داده نمی .10
و پس از تأیید مدیر تحریریه و سردبیر، مقاالت به داوران ارسال خواهند شد. در صورت نظر مشترك حداقل دو داور در صورت رعایت همه اصول  .11

رسد. در غیر این صورت، مقاله به داور سوم یا چهارم ارسال خواهد شد و در نهایت مقاله با می مبنی بر پذیرش، رد و یا اصالح، فرآیند داوري به اتمام
 ت تحریریه و سردبیر محترم تعیین تکلیف نهایی خواهد شد.أتجمیع نظرات هی

 
 راهنماي نگارش

 متن مقاله باید به زبان فارسی باشد. .1
شناسی تحقیق، تحلیل مقاله علمی و پژوهشی به ترتیب داراي چکیده فارسی، کلید واژه، مقدمه (شامل طرح مسئله و فرضیه)، مرور ادبیات، روش .2

 گیري، فهرست منابع و چکیده انگلیسی بوده و روش ارجاع نویسی آن مطابق روش مصوب این نشریه باشد.ها، بحث و نتیجههداد
 عنوان مقاله باید کامل، کوتاه و جامع بوده و در باال و وسط صفحه اول نوشته شود.  .3
طور مجزا و مستقل در زیر کلمه نباشد و به 300از االمکان بیش از ده سطر و یا بیش هاي علمی، موجز و حتیچکیده باید حاوي مطالب مهم از یافته .4

 هاي فارسی و انگلیسی آورده شود.هاي کلیدي در پایان چکیدهعنوان مقاله در صفحه اول تایپ گردد. متن آن به زبان انگلیسی نیز تهیه و ارائه گردد. واژه
 مقاله بیش از سایر واژه بوده است.واژگان کلیدي شامل چهار تا شش واژه تخصصی که بسامد و اهمیت آن در متن  .5
ال مقدمـه شـامل طـرح مسـئله اصلـی اسـت کـه مـورد پذیـرش و هـدف پژوهشـگر از بررسـی و انتشـار آن اسـت؛ در ایـن بخـش بایـد بـه اجمـ .6

 هاي اصلـی مشـخص گـردد کـه در طـی بررسـی بـه آن پرداختـه شـود.پیشـینه و فرضیـات پژوهشـی و پرسـش
 اصلی مقاله است که از نظر کیفیت و کمیت منابع باید چشمگیر و تا حد امکان به روز باشد.هاي مرور ادبیات شامل بررسی منابع مرتبط با حوزه .7
 تواند با ارجاعات همراه باشد.می روش تحقیق شامل ذکر بسیار مختصر روش علمی و ابداعات نویسنده در پژوهش در این زمینه است که .8
 به صورت جامع و عمیق صورت پذیرد.ها گیري ارائه شود و تحلیلهقبل از بحث و نتیجها دادهتحلیل  .9

   بـا روش منطقـی و مفیـد و روشـنگر مسـئله مـورد پژوهـش اسـت وها گیـري برگرفته از متـن اصلـی مقالـه و بحـث روي یافتهبحـث و نتیجه .10
 صیه و پیشنهادات و... همـراه باشـد.توانـد بـا جـدول، تصویـر و نمـودار، تومی

ا چکیده انگلیسی الزم نیست ترجمه کلمه به کلمه چکیده فارسی مقاله باشد و باید مسائل مهم تحقیق (شامل روش تحقیق، هدف، نتیجه و ...) ر .11
 جداگانه ارائه شود.هاي شامل شود و در صفحه

نوشته شوند. فهرست منابع در پایان مقاله بر اساس  APAطور کامل و صحیح به روش بهتمام منابع علمی ذکر شده باید در مقاله استفاده شده و  .12
 گردد. می ارائه APAگردد، ابتدا منابع فارسی، سپس منابع التین و منابع اینترنتی به روش می حروف الفبا تنظیم

ها با ذکر شماره، توضیحات و ذکر منابع در پایین ضروري است. در صورتی ها و نمودارها، طرحارائه عناوین جداول با ذکر شماره در باال و تصاویر، نقشه .13
ها، تصاویر و نمودارهاي مقاله عالوه بر ذکر منبع، باید در ارتباط گان) خودداري شود. عکس(گان) است، از ذکر منبع نگارنده(که منبع خود نویسنده

ها و نمودارها از ها، طرحارائه گردیده و تصاویر اضافی حذف خواهد شد. تصاویر، نقشه مستقیم با محتویات مقاله و اسنادي باشد که توسط نگارنده
فارسی و شوند. تمامی جداول، تصاویر و نمودارها باید داراي عنوان و محتواي گذاري میلحاظ عنوان همه از نوع تصویر هستند و با عنوان تصویر شماره

 شوند.می انگلیسی باشند که به صورت جداگانه ارائه
نازنین و کلمات التین با فونت بی 12به صورت دو ستونی، کلمات فارسی با فونت  A4در قطع  Wordباید تایپ شده با نرم افزار ها نوشتارها و مقاله .14

11 Times New Roman .باشد 
 .بیشتر نباشد کلمه 0007حداکثر و یا  4A صفحه 61عداد صفحات مقاله از ت .15
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بندي آنها با در دروازه شهر و اولویت هاي محیطیسنجش کیفیت
 ايیند تحلیل شبکهآاستفاده از فر

Assessing Environmental Qualities in City Gateway and their 
Prioritization by Means of Analysis Network Process 
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 چکیده
اي ساختار فضایی و کالبدي شهر اسـت کـه از کارکردهـا و عملکردهـاي ویـژه     دروازه شهر یکی از اصلی ترین اجزاء 

باشد. دروازه شهر حد واسط و مفصل ارتباط دهنده محیط پیرامونی شهر و محیط انسان ساخت داخلی آن برخوردار می
-رديباشد و به عنوان یک فضاي شـهري روابـط و مناسـبات مختلـف فضـایی و کـارک      است که به حالت یک عرصه می

فرد، مطالعه آنها از نظر ابعـاد  هاي منحصربهعملکردي در آن جاري است. هر یک از فضاهاي شهري با دارا بودن کیفیت
ـ اي میهظمبانی علمی و اجرایی در شهرسازي، داراي اهمیت قابل مالح ه بـه مـاهیتی کـه دارد در    باشد. کیفیت با توج

گیري نیست. این مقاله که بـه لحـاظ هـدف از نـوع     ستقیم هم قابل اندازههاي گوناگونی است و به طور ملفهؤبردارنده م
هاي محیطی، در فضاي باشد با روش تحلیل محتواي علمی موضوع، انجام شده و به تبیین و سنجش کیفیتبنیادي می

اسـت. براسـاس   اي پرداختـه  بندي آنها با استفاده از مدل فرایند تحلیـل شـبکه  دروازه ورودي و خروجی شهر، و اولویت
درصـد   99صورت گرفته است، مشـخص شـد کـه بـا فاصـله اطمینـان        Qنتایج بدست آمده که با روش دلفی و آزمون 

توان گفت که استفاده از اصطالح ورودي شهر به لحاظ مفهومی درست نیست و الزم است در مطالعات شهرسازي از می
مبانی علمی موضوع مورد مطالعه، براي سـنجش نمایانگرهـاي    اصطالح دروازه شهر استفاده شود. در این مقاله براساس

هاي تخصصی تعریف شده است و نتایج بدست آمده از تعیین هاي محیطی در دروازه شهر عنصر، هنجار و سنجهکیفیت
زیسـت   -1هاي محیطی در فرایند ساماندهی دروازه شهر به ترتیـب شـامل:   بندي نمایانگرهاي کیفیتاهمیت و اولویت

 -10ریخـت شناسـی.    -9فضـایی.   -8مـدیریت.   -7منظـر.   -6اجتمـاعی.   -5ادراکی.  -4زمان.  -3کارکردي.  -2م. بو
 باشد.تنی، مییگانه

 :هاي کلیديواژه
 .هاي محیطیدروازه شهر، سنجش، کیفیت
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 مقدمه -1

وجود ماهیت ارتباطی شهر با فضاي بیرون از خود عاملی 
اي کـه هـر   است براي تبدیل آن به یک سامانه باز بـه گونـه  

شهري در سلسه مراتب نظام سـکونتگاهی داراي ارتبـاط بـا    
برقـراري ایـن    هاي شهري و روستایی دیگـر اسـت.  سکونتگاه

هاي شهر از دیرباز به اشکال گونـاگون  ارتباط از طریق دروازه
صورت گرفته و دروازه شـهر عرصـه اتصـال دهنـده محـیط      
انســان ســاخت داخــل شــهر بــا محــیط طبیعــی بیــرون آن 

هـاي محیطـی   باشد. این عرصه الزم است داراي کیفیـت می
نماید  هاي مخاطبان خود را برآوردهخاصی باشد تا نیازمندي

و از پاسخدهندگی کافی برخوردار باشد. دروازه شهر، فضایی 
مـدنی و مناسـبات مختلـف     -است با انواع روابـط اجتمـاعی  

ه به موقعیتی که مردم که در آن جاري است. این فضا با توج
دارد براي پاسخدهی به توقعات مخاطبـان خـود بایـد داراي    

بـدي باشـد.   هاي مختلـف در ابعـاد کالبـدي و غیرکال   کیفیت
هـاي متنـوع در دروازه شـهر الزم اسـت     براي تمهید کیفیت

ابتدا به سنجش وضع موجـود براسـاس یـک روش و الگـوي     
مشخص اقدام شود تا براساس سنجش صورت گرفته تـدقیق  

ها و تدوین برنامه و طـرح عملیـاتی مشـخص بـراي     سیاست
ــت  ــاء کیفی ــاي محیطــی در دروازه شــهر در راســتاي ارتق ه

 هاي ساماندهی قرار گیرد.ها و طرحبرنامه دستورکار
دروازه ورودي و خروجی شهر اولین فضایی است که فرد 

گـردد و  مسافر هنگام وارد شدن به شـهر بـا آن مواجـه مـی    
همچنین آخرین فضایی از شهر است که مخاطب بعد از طی 

شود. دروازه شـهر بـا توجـه بـه     نمودن آن، از شهر خارج می
فضایی شهر و استخوانبندي شـهر ارتبـاط و   اینکه با ساختار 

پیوستگی مستقیمی دارد در گذر زمان و با گسترش کالبدي 
گـردد. بـا   هاي فضـایی و عملکـردي مـی   شهر دچار دگرگونی

هـا و شـرایط   استناد به این مهم که دروازه شهر در موقعیـت 
گیـرد، از آن  متنوع مـورد اسـتفاده افـراد مختلـف قـرار مـی      

رود ایـن در حـالی   اي انتظار مـی دي ویژههاي عملکرکیفیت
هاي شهرهاي کشور از وضعیت مناسـب  است که اکثر دروازه

و مطلوبِ عملکردي برخـوردار نیسـتند. از طرفـی در مبـانی     
علمی شهرسازي موجود بیان اصطالح ورودي شهر بـه جـاي   
دروازه شهر یک نوع ابهـام مفهـومی را بـه وجـود آورده و از     

هاي محیطـی در مطالعـات   ش کیفیتطرف دیگر براي سنج
شهرسازي رویکردهـاي متنـوعی از سـوي دانشـمندان ارائـه      
گردیده است که الزم است براساس اشتراك آنها یـک رویـه   

هـاي محیطـی   روشمند و واحد براي سـنجش ابعـاد کیفیـت   
 جهت ساماندهی دروازه شهرها تدوین شود.  

این مقاله در پـی آن اسـت کـه بـه بررسـی درسـتی یـا        
ه به مفهوم علمـی و  با توج "ورودي شهر"نادرستی اصطالح 

هاي موجود کاربردي آن بپردازد و همچنین براساس اشتراك
در بیان ابعاد کیفیات محیطی در دانش شهرسازي و شـرایط  
حــاکم بــر دروازه شــهرها، بــه ایــن نتیجــه برســد کــه چــه  
نمایانگرهایی دربردارنده کیفیات محیطی دروازه شهر هستند 

ه میزان اهمیت و اولویت آنها در مطالعات شهرسازي با توج و
 باشد.به روابطی که میان آنها برقرار است، چگونه می

 شناسیروش -2
ـ  ه بـه هـدفی کـه دارد، از نـوع بنیـادي      این مقاله با توج

باشد و با روش تحلیل محتواي ادبیات علمـی و اسـتنباط   می
است. با اسـتفاده از  مفاهیم موضوع مورد مطالعه، انجام شده 

آوري و بـا  اي مبانی علمـی موضـوع جمـع   مطالعات کتابخانه
و فراینـد تحلیـل    )Q )Cochran’s Qتکنیک دلفـی، آزمـون   

) به تدقیق اصطالح دروازه شهر، تعیین ابعاد ANPاي (شبکه
هـاي  بندي انواع کیفیـت هاي محیطی و رتبهسنجش کیفیت

شـهرها پرداختـه   محیطی براي سنجش و سـاماندهی دروازه  
شد. بدین منظور ابتدا براي تـدقیق اصـطالح دروازه شـهر و    

پرسشـنامه و چـک    30هـاي محیطـی،   تعیین ابعاد کیفیـت 
لیست بر مبناي روش گلوله برفی مورد استفاده قرار گرفـت.  
در این روش از نظرات کارشناسی پژوهشگرانی استفاده شـد  

ش داشته و به که در زمینه موضوع مورد مطالعه سابقه پژوه
اي تا حدودي نسبت به مطالعات انجـام شـده   رهیصورت زنج

در این حوزه شناخت داشتند و معرف همدیگر بودند. پس از 
هاي مربوطه، جریان ادامـه  به اشباع رسیدن مفاهیم و جواب

پرسش متوقف شـد. سـپس بـراي بیـان میـزان اطمینـان و       
بـراي   هـاي بدسـت آمـده   داري تفاوت فراوانـی بررسی معنی

و 0,05داري بـا سـطح معنـی    Qهاي مختلف، از آزمون گویه
بنـدي و بیـان   نهایت بـراي رتبـه   استفاده گردید. و در 0,01

هاي محیطی در سنجش و سـاماندهی  میزان اهمیت کیفیت
اي استفاده شـده کـه در   تحلیل شبکه فرآینددروازه شهر، از 

ن هـاي محیطـی بـه عنـوا    نمایانگرهـاي کیفیـت   فرآینـد این 
هاي تحلیل و هنجارهاي عناصر نمایانگرهـا نیـز بـراي    خوشه

 ها تعریف شده است.زیر خوشه

 مبانی علمی موضوع -3

 مفهوم کیفیت -3-1
معناي لغوي واژه کیفیت در فرهنگ زبان فارسی عمیـد،  
چگونگی، چونی، صفت و حالـت چیـزي عنـوان شـده اسـت      

  وجبم انسان مراتبی سلسله ). ادراك1027: 1363(عمید، 
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بندي در دروازه شهر و اولویت هاي محیطیسنجش کیفیت
 ايآنها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه

ASSESSING ENVIRONMENTAL QUALITIES IN 
CITY GATEWAY AND THEIR PRIORITIZATION BY 

MEANS OF ANALYSIS NETWORK PROCESS 
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 و عینـی  عرصه منبع دو از شده است که درك کیفیت اشیاء

گیـرد و در شـرایط مختلـف ادراك     سرچشـمه  ذهنی عرصه
 کـه  هـایی کیفیـت  اسـاس،  این متنوعی را احساس نماید. بر

 شـمار  بـه  هـایی کیفیـت  هسـتند،  "ذهنی عرصه" به متعلق
 متقـابالً  و هسـتند  سـاکن  فـرد  "ضـمیر " درون کـه  روندمی

 متعلـق  هايکیفیت که "عینی عرصه" با مرتبط هايکیفیت
 معـرض  در "خـارجی  موجودیتی" شکل به هستند، شیء به

. دارنـد  سـروکار  خـارج  جهـان  حقـایق  بـا  و گرفته قرار ذهن
 بـه  کـه  هاییارزش عنوان به توانمی را ضمیري هايکیفیت

 را آنها توانمی سختی به و هستند شدن یکم قابل دشواري
 بیـان  بـا  مـرتبط  هـاي کیفیت. کرد معرفی نمود، گیرياندازه

 ایـن  از معموالً اشیاء بودن زیبا و زشت و نامطلوب یا مطلوب
 هـاي کیفیـت " ضمیري، هايکیفیت خالف بر. هستند دسته

 قابل ماهیتی که کیفیاتی عنوان به توانمی را اشیاء "حقیقی
 وزن، نظیـر  سنجشی قابل هايظرفیت به و دارند گیرياندازه
-ذهنی هايارزش. نمود معرفی دارند، ارتباط سرعت و ارتفاع
 "مطلوبیت هايکیفیت" عنوان به آنها از که شیء یک روانی
 در گیـرد می نشأت "فرد" از) زیبایی نظیر( برندمی نام شیء
 بـه  آن از کـه  اشـیاء  عینی گیرياندازه هايمقیاس که حالی
 شـیء  خـود  از برنـد، مـی  نـام  "ظرفیتی هايکیفیت" عنوان

ــمه ــی سرچش ــردم ــار،( گی ــه ). 1380 گلک ــت مجموع کیفی
خصوصیات یا صفات مشخصی است که باعث متمایز کـردن  

سـازد کـه   شود و انسان را قادر مییک شئ از اشیاء دیگر می
در مورد برتري، مشابهت یـا فروتـري چیـزي در مقایسـه بـا      

ختی در چیزي دیگر قضاوت کند و در ارتباط با بعد زیباشـنا 
مورد زیبا یا زشت بودن، خوب یا بد بودن و از نظر عملکردي 
در مورد بهتر بودن یا بدتر بودن و کارآمد و یا ناکارآمد بودن 

 ).Billings, 1993آن داوري و اظهار نظر نماید (

 هاي فضاي شهري و سنجش آنهاکیفیت -3-2
مبحث کیفیت در شهرسازي از نظر ابعاد عملی و تئوري 

باشـد. کیفیـت محیطـی،    اي مـی اهمیت قابل مالحضهواجد 
است و ارائه تعریفی واحد براي  مفهومی فراگیر و چند بعدي

ــان ــت ( آن امک ــذیر نیس ). Irene van et al., 2003: 6پ
، 1گرایی طراحی شـهري همچـون لیـنچ   پردازان تجربهنظریه
کیفیت محـیط شـهري را بـه عنـوان      4و نسر 3، لنگ2اپلیارد

دانند که در جریان دادوستدي میـان  رویدادي می پدیده و یا
خصوصیات کالبدي و محسوس محیط از یک سو و الگوهـا و  

هاي ذهنـی فـرد از سـوي دیگـر،     رمزهاي فرهنگی و توانایی
نمایـد؛  گیرد. بنابر تعریفی که جک نسـر ارائـه مـی   شکل می

کیفیت محیط شهري به عنوان نوعی مفهـوم، از یـک سـو از    

گذاشته شدن خصوصیات محسوس از طرف طریق به عرضه 
محیط کالبـدي و از سـوي دیگـر، مـورد درك و شـناخت و      

شـود  هـا بـه وسـیله نـاظر ایجـاد مـی      ارزیابی قرار گرفتن آن
 تــأثیر). کــوین لیــنچ کیفیــت مکــان را تــابع 1380(گلکـار،  

دانـد کـه آن را اشـغال کـرده     اي مـی مشترك مکان و جامعه
هـا و فضـاهاي   نیز معتقد اسـت کـه مکـان    5است و چپ من

هاي مختلفی برخوردار هستند (چپ مـن،  متفاوت از کیفیت
). فضاي شهري، مکانی است براي جاري شـدن  131: 1386

ــدنی  ــاي م ــبات   -رفتاره ــط و مناس ــی از رواب ــاعی ناش اجتم
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی موجود در بطن جامعه شهري 

ي متنوعی برخوردار اسـت.  ) که از عملکردها1379(حبیبی، 
هـاي  هاي کالبدي و فعالیتفضاي شهري به طور ذاتی جنبه

هـاي  گیرد که هر کدام از آنها واجد کیفیتانسانی را دربر می
 ).Carmona et al., 2008: 178(باشد اي میمحیطی ویژه

ــراي ســنجش کیفیــت هــاي فضــاي شــهري از ســوي  ب
تعـددي ارائـه   هـاي م دانشمندان شهرسازي معیارهـا و روش 

گردیــده اســت. کــوین لیــنچ مــدلی شــامل چنــدین محــور  
عملکردي که از نظر او کلیه محورهاي اصـلی، کیفیـت یـک    

دهد به عنـوان معیارهـاي جـامع کیفیـت     شهر را تشکیل می
کند که عبارتنـد از: سـرزندگی، دسترسـی،    شهر پیشنهاد می

ــار، معنــی ــرم و فضــا، تناســب و  نظــارت و اختی ــودن ف دار ب
: 1376گاري با الگوهاي رفتاري، کارآیی و عدالت (لیـنچ،  ساز

بررسی و سـنجش کیفیـت محـیط     6). هیلدر براندزفري307
خـاص عنـوان کـرده اسـت. از      شهري را در گرو چند ویژگی

نظر او یک شهر خوب و با کیفیت باید قادر به رفـع نیازهـاي   
ســاکنین خــود، داراي ایمنــی و امنیــت، و از نظــر بصــري و 

نظم باشـد، یـک محـیط    دي محیطی سامان یافته و باعملکر
کننده باشد و حس مکـان را تقویـت نمایـد،    اجتماعی هدایت

داراي یک تصویر ذهنی مناسب همراه با القاي حس اعتمـاد  
به نفس به ساکنان، فرصت بودن براي مردم، شکل دادن بـه  

شناسـی مطبـوع   فضاي شخصی را فراهم سازد، از نظر زیبایی
: 1383از نظر کالبدي نیز قابل تصور باشد (براندفري، بوده و 

 8هاي پاسخده، و همکاران در کتاب محیط 7). ایان بنتلی30
هـاي شـهري عنـوان    معیار را براي ارزیـابی کیفیـت محـیط   

کنند که عبارتند از: نفوذپـذیري، تنـوع، خوانـایی، غنـاي     می
ــاف ــی، انعط ــري   حس ــبات بص ــق و تناس ــگ تعل ــذیري، رن پ

)Bentley et al., 1985.( 
در کتاب شهرسـازي شـهروندگرا ده    8فرانسیس تیبالدز

هاي خوانا و واضـح، قابلیـت دسترسـی    اصلِ ساخت محیط
 هاي شهري براي همگان، ارتقاي آزادي عابران پیاده، محیط
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هـاي  سـازها، محـیط  وها براي سـاخت اولویت طراحی مکان

انی، کنتـرل  پذیر، طراحـی در مقیـاس انسـ   ماندگار و انعطاف
ها تغییر مقیاس، ارتقا پیچیدگی بصري محیط، ادغام کاربري

ها، آموختن از گذشته و احتـرام بـه آینـده را بـراي     و فعالیت
ریـزي و طراحـی   ارزیابی و سنجش مولفه کیفیـت در برنامـه  

هـا  اي و مطالعات الگوها و نمونهشهري براساس فعالیت حرفه
ـ  ,2004Tibbaldsکند (بیان می در کتـاب   9انتر و کارمونـا ). پ

هـاي  ریزي شهري بـراي سـنجش کیفیـت   بعد طراحی برنامه
محیطـی،  محیطی شش نوع کیفیت کالبديِ پایداري زیسـت 

عرصـه همگــانی، منظــر شــهري، فـرم شــهر و کیفیــت فــرم   
ــابی   ــاالترین درصــد در ارزی ســاختمان را براســاس کســب ب

 & Punterهـاي مـورد بررسـی، بیـان نمـوده اسـت (      طـرح 

Carmona, 1997    مصطفی بهزادفر معتقد اسـت کـه بـراي .(
تـوان شـاخص   درك و سنجش کیفیات محیطی مکـان نمـی  

مستقیمی پیدا کرد زیرا به طور اصولی موضوعات کیفـی بـه   
گیري نیستند. بنابراین الزم اسـت  صورت مستقیم قابل اندازه

ــه طــور غیرمســتقیم   از نمایانگرهــایی اســتفاده شــود کــه ب
یات محیطی (مخصوصـاً هنجارهـاي کیفیـت    هاي کیفویژگی

اي نمایـانگر مجموعـه   10محیطی) را حمل نماینـد. حـدود   
هنجار کیفیت محیطی را حمـل نمـوده و نشـان     50باالتر از

دهنـد. هـر نمایـانگر خـود از عناصـر و اجـزاء مشخصـی        می
تشکیل شده و هر عنصر نیـز هنجارهـاي مختلفـی را شـامل     

هاي مشخصی باید بـه  از سنجهشود. پژوهشگر با استفاده می
هـا و  گیري هنجارهـاي مربوطـه بپـردازد. در موقعیـت    اندازه
هاي شـهري گونـاگون الزم اسـت محقـق متناسـب بـا       مکان

هـاي  شرایط محیطی و مکان مورد مطالعه هنجارها و سـنجه 
). بــه طــور کلــی 1396اي را تعریــف نمایــد (بهزادفــر، ویــژه

 طیمحـ  اتیـ فیو سـنجش ک  بررسـی  در گانهده يانگرهاینما
 باشند:ي به قرار زیر میشهر

: نمایانگري است که کیفیات محیطی ملحـوظ  کارکردي
هـا،  در کارکردهاي شهري نظیـر کـاربري زمـین، زیرسـاخت    

 نماید.می ترافیک و اقتصاد شهر را حمل
: نمایانگري است که کیفیات محیطی بر آمـده  اجتماعی

 کند.مردم را نمودار می از اجتماع یا بر هم کنش اجتماعی
: نمایانگري است که کیفیت محیطی بـر آمـده از   فضایی

سازد. کیفیات محیطی نمایـانگر فضـایی در   فضا را نمودار می
چـارچوب تجریــدات هندســی نقطـه، خــط، ســطح و حجــم   

 دهند.هنجارهاي شرایط حضور را نشان می
: تصویر ذهنی مـردم و سـاکنین از محـدوده مـورد     ادراکی

 ساکنینه در حوزه نمایانگر ادراك قرار دارد. نقشه ذهنی مطالع

از محدوده مورد نظر و بررسی عناصر خوانایی (لبه، راه، گره، 
نشانه و حوزه) در زمینه مطالعات ادراك قـرار دارد. بنـابراین   
ادارك نمایانگري است که تصـویر ذهنـی هنجارهـاي نظیـر     

 دهد.خوانایی و تعلق خاطر را نشان می
بعدي از شرایط محیط است که کیفیات محیطـی   :منظر

 دهد.متبلور در شهودات عینی را نشان می
این نمایـانگر حامـل کیفیـاتی اسـت کـه از      بوم: زیست

پـذیري، آسـایش اقلیمـی،    آینـد نظیـر زیسـت   طبیعت بر می
محیطی و غناي طبیعی محیط. براي مثـال  یکپارچگی زیست

، میزان باد، جریـان  شرایط اقلیمی که از ترکیب دما، رطوبت
کنـد  آید شرایطی را ایجاد میتابش، فشار هوا و ... حاصل می

 گویند.که به آن راحتی اقلیمی می
اي از محـیط اسـت کـه کیفیـات     : جنبهشناسیریخت

محیطی متبلور در فرم (ریخت) نظیر تناسبات بصري، اجزا و 
 دهد.عناصر کالبدي تشکیل دهنده محیط را نشان می

فیتی است که بر بود و نبـود، حرکـت فضـا در    : کیزمان
زمان و زمان در فضا، تاریخ، شـب و روز، گذشـته و تحـوالت    

 مشابه آن در محیط شهري داللت دارد.
حامل کیفیاتی است کـه براسـاس آن سـامانه    مدیریت: 

مدیریتی یک باهمستان یا واحد شهري دربردارنده تنـوعی از  
باشد. براي مثال غیره مینظام اداري، مردم نهاد، اجتماعی و 

مــدیریت یکپارچــه، مــدیریت صــادقانه، صــداقت عملیــاتی و 
 دهند.اي از طریق مدیریت خود را نشان میوجدان حرفه

     تنی خـود از دو وجـه برخـودار اسـت:    یگانهتنی: یگانه
وجه یکپارچگی عوامل محیطی.  -2وجه شعور یکتایی.  -1

و حیـات روحـانی،   در قسمت اول کیفیات زنـدگی عارفانـه   
مکـانی مطـرح اسـت کـه از طریـق شـهود و       زمانی و بیبی

اشراق مهارت، قابلیت و مقبولیـت انسـانیِ خـاص را طلـب     
آیـد. پژوهشـگر در ایـن حالـت تـالش      کند، حاصل مـی می
کند از منِ ذهنی خود زاییده شـود و در شـعور یکتـایی    می

او فهمنـد  غرق شود در آن صورت آنچه را که دیگران نمـی 
ي) تمـامی  حظـه ي (مالفهمد. وجه دوم متضمن شاهدهمی

نمایانگرها به صورت یکپارچه و یک کاسه است. به طـوري  
توان آنها را از همدیگر متمایز نمود. حس یکپارچگی که می

ــه و همــین هــایی از طــور شاخصــی از حــس وحــدت نمون
باید از چنـد طریـق   هنجارهاي این نمایانگر هستند که می

تــرین شــیوه بــرهم نهــادن منطقــی تمــامی ادهفهمیــد. ســ
باشـد و  هنجارهاي وابسته به تمامی نمایانگرهاي دیگر مـی 

 هاي پدیـدار شـناختی اسـت   گیري از شیوهشیوه دیگر بهره
 ).1392(بهزادفر، 
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بندي در دروازه شهر و اولویت هاي محیطیسنجش کیفیت
 ايآنها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه

ASSESSING ENVIRONMENTAL QUALITIES IN 
CITY GATEWAY AND THEIR PRIORITIZATION BY 

MEANS OF ANALYSIS NETWORK PROCESS 
9 

 

 
 دروازه شهر و توقعات مترتب بر آن -3-3

در اکثر پژوهش انجام شده از اصطالح محـور، مبـادي و   
مطالعات مربوط بـه دروازه شـهر اسـتفاده    ورودي شهر براي 

 برگیرنـده  در شـهر  کند که وروديشده است. ابلقی بیان می
 از شهر به ورود است. در این مسیر جریان حرکتی مسیر یک

 بسـتر  فاصـل  حـد  کـه  عرصـه  این. شودمی میسر آن طریق
 باشـد، مـی  شـهر  درون مصـنوع  محیط و شهر بیرون طبیعی
 اسـت،  برده بهره محیط دو هر نسبی مختصات از آنکه ضمن

 ابلقـی، ( باشـد می برخوردار نیز مستقلی هویت و شخصیت از
 بـه  کـه  گویند شهر از بخش آن به شهر ورودي). 68: 1385
 گیـرد مـی  قـرار  اسـتفاده  مـورد  شهر از خروج یا ورود جهت

 بصري نشانه اولین گذشته در ).77: 1388 مغاره، و داودپور(
 سوار، بارو، حصار، دروازه،(شهرها  ورودي ناظر، ذهن در شهر

کـه بـه حالـت     )141: 1372 زاده،سـلطان ( بود... )  و خندق
 ضـمن  کـه  داشـت  را آن قابلیـت  عرصه یک عرصه بود و این

 بدرقـه  نیـز  شهر از خروج هنگام به را وي مسافر، از استقبال
 بیـرون  و شـهر  داخـل ( ورودي دروازه طـرف  دو در زیرا کند

حالــت ). 9: 1386 پــاکزاد،( بــود کــرده پیــدا بســط)  شــهر
 اینکـه  به هتوج اي بودن مبادي ورود و خروج شهرها وعرصه

 و حــوزه بلکـه  نبـوده  حرکتـی  کریـدور  تنهـا  شـهرها  ورودي
جـاي   خـود  میـان  در را حرکتی کریدور که هستند ايعرصه

داده و به همین سبب است که یکی از فضاهاي مهم شهر به 
 مکـانی  ورودي). 85: 1388 جـوزم،  و خادمی( آیندشمار می

 بـه  بیـرون  از خصوصـی،  بـه  عمـومی  از روانی گذار که است
ــی میســر آن در درون ــاکزاد،( شــودم ــی). 2: 1386 پ  از یک

 شهر آن ورودي مناظر شهر، هر نقاط ترینجذاب و ثرترینؤم
 از گرفتـه  نشـات  نیز شهر هر خاطره ثیرگذارترینأت که است

 براي شهر، ورودي تمهید با). 5: 1380 ظاهري،( باشدمی آن
 یابـد، مـی  هویـت  سـاکنان و مخاطبـانش   براي فضاي ورودي

 ,Alexander( گـردد نمایـان مـی   تـر زنـده  شود ومی تقویت

ــاي ورودي277 :1977 ــت  ). در فض ــهر الزم اس ــس ش  و ح
 و مسافر قرار مخاطب اختیار در به صورت کلی شهر اطالعات

 ).1385 پور، قوام( گیرد
 سـاختار  اجـزا  تـرین اصـلی  از یکـی  شـهر  ورودي مبادي

 لحـاظ  بـه  کـه  شـود مـی  محسـوب  شـهر  فضـایی  و کالبدي
 برخـوردار  شهرسازي در خاصی اهمیت از متعدد کارکردهاي

 امتـداد  عمـده  طور و به ).Dixon & Wolf, 2007: 78( است
 و فعالیت و کار عمده هايکانون با شهر ورودي مبادي محور
 در مهـم  نقشـی  و خـورد می شهر پیوند ارتباطی اصلی شبکه

کنـد  مـی  ایفـا  شـهري  هـاي کاربري انواع فضایی یابیسازمان
 حرکتــی نــوع ســامانه ).87-85: 1388 رفیعــی، و خــادمی(

 مکـانی  هـاي حـوزه  حـدود  در ارائـه  زمینی، هوایی و دریایی
بـه ایـن   ). 1382 بحرینی،( باشدمی ثرؤورودي شهر م مبادي

 از پدیـده  ایـن  بـه  نفـود  اسـت و  پدیـده  یک صورت که شهر
 ایـن  پـذیرد مـی  صـورت  مشخصـی  و معین مجراهاي طریق

ـ  بـا . شـوند مـی  خوانده شهر ورودي مبادي مجراها بـه  هتوج 
 مبـادي  جابجایی، ابزار و حرکت سیستم جغرافیایی موقعیت
         :از عبارتنـد  که گردندمی تقسیم دسته سه در شهرها ورودي

ــادي -1 ــی ورودي مبـ ــادي -2 .زمینـ ــوایی ورودي مبـ            .هـ
 از ).86: 1393 ســیما، و ترابــی( دریــایی ورودي مبــادي -3

 طـی  محصـول  شـهر  بـه  ورود کامل حس پیدایش که جاآن
 انتهـاي  و ابتـدا  روایـن  از باشـد، مـی  ورودي مفهومی مراحل

 پـاکزاد، ( نمـود  تصـور  تواننمی ورودي مبادي براي قطعی را
 مخاطـب  در را شهر به ورود احساس باید ورودي ).4: 1391

 ورود و بصـري  ورود روانی، ورود مفهوم سه تعامل با متحرك
 عرصـه  از بخشـی  در یک هر مفاهیم این. کند ایجاد فیزیکی
 مکـانی  موقعیـت  لحـاظ  از و شـود مـی  محقق ورودي مبادي
 از پرهیز منظور به. باشدنمی دقیق مرزهاي تابع و بوده سیال
 و طبیعــی ســیر اســت الزم شــهر بــه ورود در مرتبگــییــک

 جـوهري، پـور  و ابلقـی ( پـذیرد  صورت شهر به ورود متعارف
1385 :68.( 

 ورود احسـاس  آفرینش ورودي، مبادي کارکرد مهمترین
: 1392 سـیما،  و ترابی(باشد می متحرك مخاطب در شهر به

 شـهر،  سـاختار  در کالبدي ورودي شهر جزئی از عناصر ).88
 این آید.آن به شمار می هویت و نمادین کیفیت تقویت براي

 و شـهر  از ذهنـی  خـاطره  ایجـاد  در هـویتی  و اصـلی  عناصر
 ). مبـادي 19: 1385 (شـعله،  آینـد مـی  کـار  بـه  آن خوانایی
 فضایی و کالبدي ساختار اصلی اجزاي عنوان به شهر ورودي

 شهر مورد در واردین تازه قضاوت ثر درؤم متغیرهاي از شهر،
 شهرسازي برخوردار در خاصی اهمیت از و شودمی محسوب
 شـهر  ورودي محـور  ). Dixon & et al., 2007: 78اسـت ( 
 بـه  ورورد حـس  القـاي  بـراي  بصري کیدهايأت ایجاد فرصت
 و کـرده  کمـک  یـابی جهـت  حـس  به که است جدید محیط
 شــودمــی شــهر فضــایی و انســجام ســازمان خوانــایی ســبب

ــاوت، ــدگی،35: 1385 (ذکـ ــایی، ). پذیرنـ تشـــخص،  خوانـ
 از کـه  هسـتند  کیفی هايویژگی پذیري و نفوذپذیريتبدیل
 انتظـار  پذیرندگی از منظور رود.می انتظار شهري هر ورودي
 در داشـتن  خوشـایند  احسـاس  و شـدن  پذیرفتـه  از شخص
 بـه  شـهر،  ورودي وضوح لزوم بر خوانایی و است ورود هنگام

 تشـخص  و دارد کیـد أت سـواره  حاکمیـت  دلیـل  بـه  خصوص
 بایـد  شـهر،  هر ورودي آن، تحقق منظور به که است کیفیتی

باشـد.   شهر همان هویتی شاخص عناصر و خصوصیات معرف
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بـه  ( شـهر در مسـیر ورودي   هاي بیرون و درونمکانتبدیل 

تالقی  پذیري وهمدیگر بر کیفیت تبدیل به )آرامی و ظرافت
هـاي دو طـرف   داشتن و در دل هم نفوذ پیـدا کـردن حـوزه   

 . )1391 ورودي داللت دارد (پاکزاد،

 ايتحلیل شبکه فرآیند -3-4
گیري چنـد معیـاره در علـوم    هاي ارزیابی و تصمیمروش

مختلف به طور گسترده کاربرد پیـدا کـرده اسـت. در حـوزه     
بنـدي عوامـل   گیري و اولیـت مسائل شهرسازي براي تصمیم

 هـاي مختلفـی  هاي فضایی و غیرفضـایی روش ثر بر جریانؤم
هـاي  اي یکـی از روش تحلیل شبکه فرآیندوجود دارد. روش 

اي پر کاربرد در این زمینه اسـت کـه در آن سـاختار شـبکه    
جانشین ساختار سلسه مراتبی شده است. این ویژگی باعـث  

ها و بازخوردهـاي بـین   مند وابستگیشده که به صورت نظام
ــاخص   ــا و ش ــر معیاره ــا، زی ــ معیاره ــاي م ــدثر در ؤه  فرآین

سازي براي مدیریت بهینه در مطالعات مختلف، مورد متصمی
1394ه قرار بگیرد (سعیدي، توج.( 

اي، موضوعات و مسـائل گونـاگون را   تحلیل شبکه فرآیند
هـا کـه بـا    اي از معیارها، زیر معیارها و گزینـه به مثابه شبکه

گیـرد.  انـد، در نظـر مـی   هایی جمـع شـده  یکدیگر در خوشه
تواننـد، بـه اشـکال مختلـف،     شبکه میتمامی عناصر در یک 

داراي ارتباط با یکـدیگر باشـند. بـه عبـارت دیگـر، در یـک       
هــا شــبکه، بــازخورد و ارتبــاط متقابــل بــین و درون خوشــه

). Garcia-Melon et al., 2008: 145پــذیر اســت (امکــان
اي از دو قسمت سلسله مراتب کنترلی و تحلیل شبکه فرآیند

ده است که سلسله مراتب کنترلی اي تشکیل شارتباط شبکه
گیرد و بر ارتباط بین هدف، معیارها و زیر معیارها را دربر می

اي گـذار اسـت و ارتبـاط شـبکه    تـأثیر ارتباط درونی سیستم 
 ,Saatyشـود ( ها را شـامل مـی  وابستگی بین عناصر و خوشه

اي یک عنصر از مـدل بـر   تحلیل شبکه فرآیند). در 1 :1999
دیگر و حتی بر خود اثرگذار اسـت و ممکـن   عنصر یا عناصر 

بپذیرد به عبارت دیگر مساله از  تأثیراست از دیگر عناصر نیز 
اي نمـود  حالت خطی خارج و در قالـب غیرخطـی یـا شـبکه    

اي بـا در نظـر   تحلیل شـبکه  فرآیند). Saaty, 2001یابد (می
هاي متقابل بین عناصر امکان نگرش دقیـق  گرفتن وابستگی

عناصـر   تـأثیر کند و پچیده شهرسازي را فراهم میبه مسائل 
بر یکـدیگر در شـبکه توسـط سـوپرماتریس در نظـر گرفتـه       

 ).1391پور و همکاران، ؛ داداش1389شود (زبردست، می
اي چـون حالـت عمـومی تحلیـل     تحلیـل شـبکه   فرآیند

) و شکل گسـترده آن اسـت، بنـابراین    AHPسلسله مراتبی (
پذیري، از جمله سادگی، انعطافمثبت آن هاي تمامی ویژگی

زمـان و  به کارگیري معیارهاي کمـی و کیفـی بـه طـور هـم     

ها را دارا بوده و عالوه بـر  قابلیت بررسی سازگاري در قضاوت
تواند ارتباطات پیچیده (وابستگی متقابل و بـازخورد)  این می

اي بین و میان عناصر تصمیم را با به کارگیري ساختار شبکه
ار سلسله مراتبی در نظـر بگیـرد. تفـاوت بـین     به جاي ساخت

 1 در شـکل  "ايساختار شـبکه "و  "ساختار سلسله مراتبی"
 ارائه شده است.

 

 
Fig. 1 The structural difference between "network" 

and "hierarchy" 
 

ه به ماهیتی کـه دارنـد در   هاي شهرسازي با توجتکنیک
استفاده هستند. براي نیـل  هاي مختلفی قابل مراحل و بخش

به اهداف، الزم است مراحل مشخصی طی شود تـا براسـاس   
هاي موجود نتایج مورد انتظار حاصل آید. آن متناسب با داده

اي در منـابع گونـاگون   تحلیـل شـبکه   فرآینـد براي تکنیـک  
مراحل خاصی لحـاظ شـده و بـراي اهـداف مختلفـی مـورد       

له از تکنیـک یـاد شـده    استفاده قرار گرفته است. در این مقا
هاي مختلف محیطی در مطالعات و بندي کیفیتبراي اولویت

آن  فرآینـد ساماندهی دروازه شهر استفاده شـده اسـت و در   
انتخاب گزینه برتر مدنظر نیست بنـابراین مراحلـی کـه الزم    

ساخت مدل و تبـدیل مسـاله    -1است طی شوند عبارتند از: 
 مقایســه هــايتریسمــا تشــکیل -2اي. بــه ســاختار شــبکه

   اولویـت و سـوپرماتریس نـاموزون.    بردارهاي تعیین دودویی،
ــه ســوپر   -3 ــدیل آن ب ــوزون و تب تشــکیل ســوپرماتریس م

محاسـبه اهمیـت و رتبـه نهـایی عناصـر و       -4ماتریس حد. 
اي تحلیـل شـبکه   فرآیندرو، مدل ها. در مقاله پیشزیرخوشه

 Super Decisionsهـاي نـرم افـزار    براساس محیط و قابلیـت 
 سازي شده است.طراحی و پیاده

 هاتحلیل یافته -4
با بررسی مبانی علمی شهرسـازي موضـوع پـژوهش، دو    

و  "ورودي شـــهر"مبحـــث مهـــم در ارتبـــاط بـــا مفهـــوم 
شـود. در  آن در ذهـن متبـادر مـی    "هـاي محیطـی  کیفیت"

بیشتر مطالعات براي بیان، بررسی و تحلیل فضـاي ورودي و  
استفاده شده است و  "ورودي شهر"خروجی شهر از اصطالح 
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بندي در دروازه شهر و اولویت هاي محیطیسنجش کیفیت
 ايآنها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه

ASSESSING ENVIRONMENTAL QUALITIES IN 
CITY GATEWAY AND THEIR PRIORITIZATION BY 

MEANS OF ANALYSIS NETWORK PROCESS 
11 

 

 
اي باشد ورودي شهر عرصـه همان طور که واضح و روشن می

است که عالوه بر ورود، عمل خروج از شهر نیز با اسـتفاده از  
از ورودي شـهر  گیرد در این حالت آیا استفاده آن صورت می

در مطالعات شهرسـازي مناسـب اسـت؟ در ایـن زمینـه بـه       
منظور تصحیح و تدقیق مفهوم مناسب براي مبادي ورودي و 

 شود.   خروجی شهر، از تکنیک دلفی بهره گرفته می
هـاي دروازه، مبـادي   با استفاده از تکنیک یادشـده گویـه  

ورودي شهر، ورودي شهر، مسـیر ورود و خـروج در طراحـی    
ه قرار گرفت. براي بیان میزان سشنامه تخصصی مورد توجپر

هاي بدست آمده داري تفاوت فراوانیاطمینان و بررسی معنی
شود. روابط آماري این آزمون به قرار استفاده می Qاز آزمون 

 باشد:زیر می

𝑄𝑄 =  
(𝐾𝐾 − 1) �𝑘𝑘 ∑ 𝐺𝐺2

𝑗𝑗
𝑘𝑘
𝑗𝑗=1 −  � ∑ 𝐺𝐺

 
𝑗𝑗𝑘𝑘

𝑗𝑗=1 �2 �

𝑘𝑘 ∑ 𝐿𝐿𝑖𝑖  𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 −  ∑  𝐿𝐿𝑖𝑖2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

Q )Cochran’s Q (𝐺𝐺سبه آزمون در فرمول محا
 
𝑗𝑗  عبارت

 𝐿𝐿𝑖𝑖و  jهـاي مثبـت در سـتون    است از مجموع تعـداد پاسـخ  
عـداد  نیـز ت  kام و iهاي مثبـت در سـطر   مجموع تعداد پاسخ

 تـوزیعی اسـت تقریبـاً    Qمقدار  .باشدهاي مورد نظر میگویه
بـدین    d.f = k-1ر با درجـه آزادي معادل با توزیع کاي اسکو

هاي آماري استفاده تحلیل 2xدلیل براي تفسیر آن از جدول 
 ).1385فر، شود (منصوريمی

ها و بیـان نقطـه   پس از دو بار رفت و برگشت پرسشنامه
نظرات مشابه و متفاوت براي متخصصین نتایج بدست آمـده  

 در Qمورد بررسی قرار گرفت. مقـدار   Qبا استفاده از آزمون 
آمـاري   2xه بـه جـدول   سبه شد که با توجمحا 8,02بار اول 

 95با فاصله اطمینـان   سؤالهاي تفاوت معناداري میان گویه
وجود دارد و پس از رفـت و   0,05داري درصد و سطح معنی

محاسـبه   14,3برابر بـا   Qها نهایتاً مقدار برگشت پرسشنامه
تـوان گفـت کـه بـا فصـله      مـی  2xجـدول  گردید و براسـاس  

تفــاوت  0,01داري معنــیو ســطح درصــد 99 اطمینــان
هاي مطرح شـده وجـود دارد. براسـاس    معناداري میان گویه

-باشـد مـی  دروازه که چندین برابر موارد دیگر می Gفراوانی 
بـراي   "دروازه"توان اذعـان نمـود کـه اسـتفاده از اصـطالح      

مطالعات فضاي ورودي و خروجی شهر نسبت به موارد دیگـر  
 ارجحیت دارد.
بـه فراخـور مـوقعیتی کـه دارد الزم اسـت از      هر فضایی 

فردي برخوردار باشد. هاي محیطی متنوع و منحصربهکیفیت
ــت  ــات کیفی ــه و مطالع ــراي ارائ ــوي  ب ــی، از س ــاي محیط ه

هاي گوناگونی به صـورت  دانشمندان ابعاد، معیارها و شاخص
پراکنده پیرامون موضوع کیفیت فضا و محیط شـهري بیـان   

یفیـت محیطـی ارائـه شـده توسـط      تـرین ک مهم .شده است
 پژوهشگران شهرسازي عبارت است از:

هاي سرزندگی، دسترسی، نظارت و اختیار، کیفیت لینچ:
دار بودن فرم و فضـا، تناسـب و سـازگاري بـا الگوهـاي      معنی

 رفتاري، کارآیی و عدالت.
هاي رفـع نیازهـاي سـاکنین خـود،     کیفیت براندزفري:

نظم، محـیط  امان یافته و باداراي ایمنی و امنیت، محیطی س
کننده، تقویـت کننـده حـس مکـان، القـاي      اجتماعی هدایت

حس اعتماد بـه نفـس بـه سـاکنان، شـکل دادن بـه فضـاي        
شناسی مطبوع و از نظر کالبـدي نیـز   شخصی، از نظر زیبایی

 قابل تصور.
هـاي نفوذپـذیري، تنـوع، خوانـایی،     کیفیت ایان بنتلی:

 نگ تعلق و تناسبات بصري.پذیري، رغناي حسی، انعطاف
هاي خوانـا و واضـح،   هاي ساخت محیطکیفیت تیبالدز:

هاي شـهري بـراي همگـان، ارتقـاي     قابلیت دسترسی محیط
ــان    ــی مک ــت طراح ــاده، اولوی ــابران پی ــراي  آزادي ع ــا ب ه

پذیر، طراحـی در  هاي ماندگار و انعطافسازها، محیطوساخت
ا پیچیدگی بصـري  مقیاس انسانی، کنترل تغییر مقیاس، ارتق

هـا، آمـوختن از گذشـته و    ها و فعالیـت محیط، ادغام کاربري
 احترام به آینده.

محیطـی، عرصـه   هـاي زیسـت  کیفیـت  پانتر و کارمونا:
 همگانی، منظر شهري، فرم شهر و فرم ساختمان.

اي از نمایانگرهـــاي کـــارکردي، مجموعـــه بهزادفـــر:
شناسـی،  ختاجتماعی، فضایی، ادراکی، منظر، زیست بوم، ری

تنی که هر یـک از ایـن نمایانگرهـا بـا     زمان، مدیریت و یگانه
ــ ــان توج ــاها و مک ــه فض ــل  ه ب ــهري، حام ــف ش ــاي مختل ه

 باشد.هاي مختلفی میکیفیت
هاي محیطی و ابعاد مختلف آنهـا  براي درج انواع کیفیت

بندي مـوارد بیـان شـده الزم بـه نظـر      در چک لیست، جمع
هاي موجود ه اشتراکات و تفاوتجرسد بر این اساس با تومی

ترین موراد بیان هاي بیان شده به صورت کلی مهمدر کیفیت
ــارکردي،    ــردي، ک ــی، عملک ــد از: ادراك محیط ــده عبارتن ش
اجتماعی، فضایی، فرم شهري و ساختمانی و معنی دار بـودن  

پذیري، کـارایی، سـازگاري، رفـع    آن، آزادي و اختیار، انعطاف
تنـی، پایـداري زیسـت    یت، وحدت و یگانهها، مدیرنیازمندي

محیطی، منظر طبیعی و مصنوعی، هویت تاریخی، کالبـدي،  
رسانی عمومی، انسان محـوري، زمـان، حـس مکـان،     خدمات

شناسـی، اخـتالط کـاربري و    تعلق و تعهد به محیط، ریخـت 
 فعالیت، منظر ذهنی و عینی.
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ـ  ه بـه کـارکردي کـه دارد، الزم اسـت     دروازه شهر با توج

هاي عملکردي متنوعی باشد و در جایگاه یکـی  اجد کیفیتو
هـاي مختلـف   از فضاهاي مهم شهر نقش ایفا نماید. کیفیـت 

دروازه شهر براساس مبانی علمی شهرسـازي ارائـه شـده بـه     
هـاي گونـاگون کالبـدي و    طور وسـیع و گسـترده بـه جنبـه    

شـود. بـراي سـنجش وضـعیت ایـن      غیرکالبدي مربـوط مـی  
هاي محیطی (جهت سازي سنجش کیفیتدلها، باید مجنبه

هـاي سـاماندهی   هـا و طـرح  تدوین برنامه فرآیندکاربست در 
 دروازه شهر) در دستور کار قرار گیرد.

 هاي محیطیسازي سنجش کیفیتمدل -4-1
ثر از أ، متپژوهشبرخورد با موضوع درست انتخاب شیوه 

که بتوانـد از   باشدمی پژوهشگرانتخاب دیدگاه نظري توسط 
. بـر ایـن   دهـد  آن زاویه موضوع را بهتر مـورد بررسـی قـرار   

 حاضر مبانی علمی شهرسازي بیـان شـده   پژوهش اساس، در
هاي محیطی پاسخده بـراي دروازه  تا کیفیت نمایدکمک می

 شهر تبیین گردد.
هـاي  همان طور که اشاره شـد، بـراي سـنجش کیفیـت    

ارد چون مباحـث  محیطی ابزار و شاخص مستقیمی وجود ند
گیري نیسـتند. بنـابراین   کیفی به صورت مستقیم قابل اندازه

الزم است سلسله مراتب مشخصی طی شود تا بـا روش غیـر   
هاي محیطی انجـام شـود. در ایـن    مستقیم، سنجش کیفیت

ــاد و روش ــه شــده توســط پژوهشــگران  راســتا ابع هــاي ارائ
فاده از شهرسازي مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و بـا اسـت  

هـاي محیطـی ارائـه شـده توسـط      چک لیست ابعاد کیفیـت 
دانشمندان شهرسازي تعبیه گردید. موارد مشابه و متفاوت با 

هـا مـورد   توضیحات کافی در رفـت و برگشـت چـک لیسـت    
بازبینی و تحلیل محتوایی قرار گرفت. نتایج بدسـت آمـده از   

هاي محیطـی پـس از سـه بـار     هاي ابعاد کیفیتچک لیست
هاي و برگشت نهایی شد و بر این اساس ده بعد کیفیت رفت

محیطــی اســتخراج شــده، بــا ابعــاد و نمایانگرهــاي بهزادفــر 
هـاي محیطـی   مطابقت دارد که در تبیین و سنجش کیفیـت 

ــ  ــد. ابعــاد و دروازه شــهر الزم اســت مــورد توج ــرار گیرن ه ق
هاي محیطی به صـورت مسـتقیم قابـل    نمایانگرهاي کیفیت

هـاي غیـر   نیسـتند بنـابراین الزم اسـت از روش    گیرياندازه
ترین مستقیمی براي سنجش آنها استفاده شود. یکی از جامع

هـاي  هاي سنجش غیرمسـتقیم کیفیـت  ترین روشو مطلوب
محیطی از استفاده از مدل بهزادفر است که در آن براي هـر  
نمایانگر عناصر و اجزاء و براي هر عنصر هنجارها و براي هـر  

هاي تخصصی براساس مبانی علمی شهرسـازي  نجههنجار س

شود. نمایانگر: عامـل و حـاملی اسـت کـه     مربوطه تعریف می
 ها یا صفات کیفیات محیطی از طریق آن بیان ویژگی

گیـرد  شود. عنصر: هر نمایانگر اجزاء مشخصی را در بر میمی
شود. بنابراین که به هر کدام از این اجزاء یک عنصر گفته می

دهنـد. هـر   اي از عناصر یک نمایانگر را تشکیل مـی مجموعه
اي از متغیرهـا،  توانـد از یـک متغیـر یـا مجموعـه     عنصر مـی 

باشد. برخوردار باشد. هنجار: کیفیتی است که ارزش پذیر می
تواننـد خـود فراهنجـار و زیـر هنجـار را داشـته       هنجارها می

توانــد معیــار ســنجش هنجــار و باشــند. هــر زیرهنجــار مــی
-نجار باشد. سنجه: ارزش و میزان هنجار را تعیـین مـی  هفرا

گیـري و شـناخت   توان به اندازهکند. با استفاده از سنجه می
نسبت به هنجار اقدام نمود. بـدین ترتیـب از طریـق سـنجه     

توان گفت که هنجار مورد نظر وجود دارد یا وجود نـدارد  می
  01و یا اینکه از چه وزنی برخوردار است.

حاضر براساس مبـانی علمـی بیـان شـده بـراي      در مقاله 
هـاي محیطـی   مفهوم کیفیت، دروازه شهر و سنجش کیفیت
هـاي تخصصـی   به ارائه نمایانگرها، عناصر، هنجارها و سـنجه 

هـاي دروازه شـهر پرداختـه شـده و سلسـله مراتـب       کیفیـت 
نشـان داده اســت. در   2سـنجش کیفیــت محـیط در شــکل   

اي دروازه شهر سعی شـده  هتدوین عناصر، هنجارها و سنجه
هـاي دروازه  است به طور کامل بازتاب مبانی علمـی کیفیـت  

ها، هنجارها و عناصر نمایـانگر  شهر در آنها دیده شود. سنجه
کارکردي، اجتماعی، فضـایی، ادراکـی، منظـر، زیسـت بـوم،      

تا  1هاي تنی در جدولشناسی، زمان، مدیریت و یگانهریخت
 بیان شده است. 10

 

 
 

Fig. 2 Modeling the hierarchy in assessment of 
environmental qualities 
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Table 1: Elements, Norms and measurements of functional feature 

Feature Element/component Norm Measurement 

functional 

Land use and activity 

Compatibility Land uses are compatible with the environment of the 
city gateway and do not interfere with each other 

Efficiency Satisfaction with service provision 

Flexibity Variable and flexible land uses with different 
applications 

Variety of land use The existence of different and various services 

Facilities and utilities 

Consolidation and 
retrofitting 

The amount of resistance and quality of superstructure 
and infrastructure (surface water disposal, street 

pavement, etc.) 

Efficiency 
The amount of efficiency and efficacy of pavement, 
light pole, furniture and seats, drinking fountain and 

WC 

Street network 

Accessibility Appropriate access to different routes in the city 

Walkability Responsiveness of the gateway entrance and exit axis 
to pedestrians 

Safety The amount of safety for pedestains and drivers in city 
gateway 

Motor converter The existence of public transport facilities (different 
nodes) in the limits of the city gateway 

 

 
Table 2: Elements, Norms and measurements of social feature 

Feature Element/component Norm Measurement 

social 

Social space 

Universality of space 
The universality of city gateway (can be used by all 
age-groups including children, teenagers, the youth 

and middle-aged people) 

Security 
Allowing everyone to be at the edge of the city 

gateway the city gateway (being immune to danger 
and fear and having tranquility) 

Sociability Making possible for people to socialize and gather 
foe special events and with a common goal 

Social activity 
Mixed land use 

Providing the proximity of various land uses 
(horizontal or vertical) for the attendance of different 

groups 

Stimulus activity Providing stimulus and encouraging services in order 
to increase to increase people's presence 

 

 
Table 3: Elements, Norms and measurements of spatial feature 

Feature Element/co
mponent Norm Measurement 

spatial 
Point, line, 
surface and 

volume 

Spatial integration The amount of connection and continuity of spaces in the 
limits of the city gateway 

Spatial opening The existence of open and wide spaces in the length and 
width of the city gateway 

Permeability Availability and existence of suitable routes (for all people) 
for walking and driving   

 
Table 4: Elements, Norms and measurements of perceptual feature 

Feature Element/component Norm Measurement 

perceptual Mental image 

legibility Easy and fast routing and navigation 

memorability Reminding the city gateway the city gateway 

imagibility Creating memorable images of city gateway space in the 
minds of people 

distinction The city gateway is different from the space outside and 
inside the city as well as the gates of other cities 

 
 



14 

SCIENTIFIC JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE & 
URBANISM, VOL. 10, NO. 17 

SPRING & SUMMER 2019 

 معماري و شهرسازي ایران نشریه علمی
 14 1398 تابستانبهار و ، 17شماره ، 10دوره 

 

 
Table 5: Elements, Norms and measurements of landscape feature 

Feature Element/component Norm Measurement 

landscape Natural and 
manmade landscape 

Eye-catchingness 

Properly combining colors in the manmade 
landscape and in the large views to the city (the 

proper view to the city's prospect (Silhouette)) and, 
if possible, making it possible to view mountains, 

forests, rivers, and so on. 

lightness Providing appropriate lighting for the night 
landscape of the city gateway 

Variety of form 
(different sizes, colors 
and materials, while 
being in harmony) 

Making different facades (with minor, gradual and 
continuous changes along the city gateway axis) 

using the forms consistent with performance 

Contextualism Considering environmental conditions in the 
design of surfaces and walls 

 
Table 6: Elements, Norms and measurements of ecosystem feature 

Feature Element/component Norm Measurement 

Ecosystem Water, soil and air 

Greenness The existence of enough and sufficient green space and 
vegetation 

Eco-friendliness Connection between the artifacts in the limits of the city 
gateway and natural elements 

Being climate-
coordinated 

Considering the stimulus and climatic factors in the 
design of spaces and places within the limits of the city 

gateway 

Watershed and 
catchment 

Controlling runoffs in the limits of the gate through 
logical design of artifact surfaces in the space of city 

gateway 
Rarefying and 
freshing of air Flowing and running of non-polluted and clean air 

 

 
 

Table 7: Elements, Norms and measurements of morphology feature 
Feature Element/component Norm Measurement 

Morphology Point, line, surface and 
volume 

Unity Coordination between components and elements 
forming the city gateway 

Variety along 
with order 

Variety in size and pattern of parts and blocks, 
structural type, architectural and coordination 

patterns (slight and gradual variability) 

Visual 
proportion 

Desirable and harmonious skyline, lack of visual 
disturbance in the walls, observance of conventional 

proportions in the design of surfaces and walls 
(longitudinal and transverse axes and lines) 

Continuity in 
the form 

connection and relationship between the walls and 
elements at the edge of city gateway in such a way 

that each element follows another one 
  

Table 8: Elements, Norms and measurements of time feature 
Feature Element/component Norm Measurement 

Time 

Present Timeliness 
Corresponding to the current conditions and flexibility 

of the city gateway space according to the current 
needs and recalling the current affairs of the city. 

Past Historical 
continuity 

The presence of the presence of symbols, historical 
elements, monuments, etc. on the path towards the 

city gateway 
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Table 9: Elements, Norms and measurements of management feature 

Feature Element/component Norm Measurement 

Management 

Consultion Participation 
Observing people-centricity and considering residents 
and travelers' needs and comment in the city gateway 

plans and programs 

Service-delivery 
Prioritization Focusing of the service-delivery of the municipality 

and its priority in sensitive and special places 

Attestation Allocating sufficient funds to equip the city gateway 
and addressing its affairs 

Monitoring 

Surveillance Continuous inspections and supervision of the city 
gateway's affairs by city managers and authorities 

Realization 
Reviewing the progress of plans and programs based 

on the timetable and people's satisfaction with the 
status quo 

 
Table 10: Elements, Norms and measurements of oneness (Unification) feature 

Feature In present study, combining all the norms related to other features logically and 
integratedly, the authors have selected this feature based on the context analysis and the 

validity of the concepts. It should be noted that, if necessary, specialized elements, norms 
and measurements should be presented to review this feature. 

Uniqueness- 
unification 

 
 بندي نمایانگرها و هنجارهاي دروازه شهراولویت -4-2
ریـزي و طراحـی شـهري الزم    مدیریت، برنامه فرآینددر 

براساس میزان اهمیت نمایانگرهاي است که اقدامات اجرایی 
هاي محیطی در دستورکار قرار گیرد. بدین معنـا کـه   کیفیت

ارزش نمایانگرها با هم برابر نیست. براي حل ایـن مسـاله در   
هاي مـدیریتی  راستاي افزایش میزان رضایتمندي از سیاست

ریــزي الزم اســت نمایانگرهــا براســاس میــزان     و برنامــه
هـاي  بنـدي پـروژه  شوند و در اولویـت بندي شان رتبهاهمیت

اجرائی شهرسازي، رتبه نمایانگرها لحاظ گردد. براي تعیـین  
اي تحلیـل شـبکه   فرآیندمیزان اهمیت و ارزش نمایانگرها از 

)ANP    ،به عنوان تکنیکی جدید و پرکـاربرد در ایـن زمینـه (
 استفاده شده است.

 ايساخت مدل و تبدیل مساله به ساختار شبکه -4-2-1
اي ابتــدا الزم اســت تحلیــل شــبکه فرآینــدبــراي انجــام 

هـاي مـدل تعریـف    ها به عنـوان ورودي ها و زیرخوشهخوشه
هـا  شوند. در این مقاله نمایانگرها و هنجارها به عنوان خوشه

اند. نمایانگرها حامل هاي مدل در نظر گرفته شدهو زیرخوشه
هـا در  هاي مختلفی هستند و بنابراین در نقش خوشهکیفیت

توانند نقش ایفا کنند. هر کدام از نمایانگرها ساختار مدل می
اي از هنجارها هستند و بـر ایـن اسـاس    مجموعه دربردارنده

هاي هر خوشه در ساختار تحلیل هنجارها به عنوان زیرخوشه
). بعد از ایجـاد  3گیرند (شکل اي مورد بررسی قرار میشبکه

ها) ارتباط درونی و بیرونـی  ها و عناصر آنها (زیرخوشهخوشه
 Super Decisionها و عناصر در محیط نرم افزار میان خوشه

 ).4بر قرار گردید (شکل 

هـاي مقایسـه دودویـی و تعیـین     تشکیل مـاتریس  -4-2-2
 بردارهاي اولویت

اي، براساس روابـط  بعد از تبدیل مساله به ساختار شبکه
ام شـده اسـت.   ها و عنصرها، مقایسه دودویی انجمیان خوشه

در این مرحله مقایسه دودویـی بـا اسـتفاده از نظـر سـنجی      
کارشناسان شهرسازي و وارد نمودن نتایج بـا روش مسـتقیم   
در نرم افزار یادشده، صورت گرفته است. به این ترتیـب کـه   

هـاي  ها با توجه به هدف (سـنجش کیفیـت  ابتدا براي خوشه
میزان اهمیـت  محیطی در دروازه شهر) مقایسه انجام شده و 

آنها نسبت به هدف مشخص گردید و در ادامه عناصر داخـل  
ها متناسب با روابـط درونـی و بیرونـی خـود بـا سـایر       خوشه

میـزان   11عناصر مورد مقایسه قرار گرفته است. در جـدول  
هـا) نسـبت بـه هـدف بیـان      اهمیت نسبی نمایانگرها (خوشه

ها نسبت خوشه نتایج حاصل از مقایسه 12شده و در جدول 
به هم براساس روابط درونی و بیرونی عناصر داخـل آنهـا در   

اي ذکر شده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه      ماتریس خوشه
هـاي صـورت   دهـی هـا و وزن میزان ناسازگاري تمام مقایسـه 

 باشد.می 1/0گرفته، کنترل شده است و این میزان کمتر از 
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Table 11: The matrix of relative importance of features toward goal 

Feature Perceptual Social Spatial Functional Landscape Management Morphology Time Ecosystem Weight 

Perceptual 1.000 1.198 3.023 0.747 1.494 1.494 6.045 0.853 0.665 0.130 

Social 0.835 1.000 2.523 0.624 1.247 1.247 5.045 0.712 0.555 0.109 

Spatial 0.331 0.396 1.000 0.247 0.494 0.494 2.000 0.282 0.220 0.043 

Functional 1.338 1.604 4.045 1.000 2.000 2.000 8.091 1.141 0.890 0.174 

Landscape 0.669 0.802 2.023 0.500 1.000 1.000 4.045 0.571 0.445 0.087 

Management 0.669 0.802 2.023 0.500 1.000 1.000 4.045 0.571 0.445 0.087 

Morphology 0.165 0.198 0.500 0.124 0.247 0.247 1.000 0.141 0.110 0.022 

Time 1.173 1.405 3.545 0.876 1.753 1.753 7.091 1.000 0.780 0.153 

Ecosystem 1.504 1.802 4.545 1.124 2.247 2.247 9.091 1.282 1.000 0.196 

 
Table 12: The cluster matrix 

Feature  Perceptual Social Spatial Functional Landscape Management Morphology Time Ecosystem 

Perceptual 0.345 0.118 0.140 0.097 0.123 0.044 0.051 0.184 0.052 

Social 0.049 0.325 0.056 0.124 0.054 0.095 0.056 0.092 0.058 

Spatial 0.103 0.059 0.279 0.044 0.103 0.069 0.204 0.000 0.037 

Functional 0.054 0.118 0.061 0.354 0.049 0.126 0.077 0.184 0.105 

Landscape 0.148 0.071 0.101 0.071 0.395 0.032 0.153 0.049 0.157 

Management 0.039 0.071 0.067 0.062 0.039 0.442 0.102 0.049 0.105 

Morphology 0.148 0.065 0.168 0.044 0.148 0.057 0.306 0.043 0.047 

Time 0.074 0.089 0.084 0.106 0.049 0.063 0.000 0.337 0.052 

Ecosystem 0.039 0.083 0.045 0.097 0.039 0.073 0.051 0.061 0.387 

 
اي عـالوه بـر   تحلیل شـبکه  فرآینددر این مرحله از مدل 

اهمیت نسبی نمایانگرها با توجه به هدف و ماتریس  ماتریس
اي، سوپرماتریس ناموزون (غیر وزنی) نیز محاسبه شد. خوشه

هاي مقایسـه  اي از ماتریساین سوپرماتریس حاصل مجموعه
هـا  ه به روابط میان عناصر و زیرخوشهبا توجها عناصر خوشه

باشـد کـه ایـن مجموعـه بـه صـورت یکپارچـه در قالـب         می
 سوپوماتریس تنظیم شده است.

ــه   -4-2-3 ــدیل آن ب ــوزون و تب ــوپرماتریس م ــکیل س تش
 سوپرماتریس حد

براي تشکیل سـوپرماتریس مـوزون الزم اسـت مـاتریس     
پـس از  اي در سـوپرماتریس نـاموزون ضـرب شـود و     خوشـه 

نرمال (بهنجار) نمودن آن، سوپرماتریس حـد محاسـبه شـد.    
این سوپرماتریس با به توان رساندن سوپرماتریس موزون بـه  

اي که مقادیر عناصر در سطرها با هم برابر شود، بدسـت  گونه

سوپرماتریس حد نشـان داده اسـت. الزم    13آمد. در جدول 
ن و وزنـی  هاي ناموزوبه ذکر است که چارچوب سوپرماتریس

باشد و به دلیل عـدم ضـرورت و   مشابه سوپرماتریس حد می
 محدودیت ارائه مطالب، در این مقاله ذکر نشد.

 اهمیت و رتبه نمایانگرها و هنجارها -4-2-4
کامل هـدف در تعیـین میـزان     تأثیربراي در نظر گرفتن 

گـذاري هـر   تأثیراهمیت عوامل جهت محاسبه دقیق میـزان  
ها نسبت تحقق هدف، الزم است وزن خوشهیک از عوامل در 

هـاي  به هدف در وزن نهایی عناصر ضرب شود و سـپس وزن 
بدست آمده نرمال گردد. به این ترتیب میزان اهمیت نهـایی  
هنجارها براي مطالعات و ساماندهی دروازه شهر بدست آمده 

رتبه و میزان اهمیت نهایی نمایانگرهـا و   14است. در جدول 
 شده است.هنجارها ذکر 
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Fig. 3 Clusters and elements or subclusters of the analysis network process 
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Fig. 4: An overview of the analysis network process model in the Super Decision software environment 

 
Table 13: The limit supermatrix 
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بندي در دروازه شهر و اولویت هاي محیطیسنجش کیفیت
 ايآنها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه

ASSESSING ENVIRONMENTAL QUALITIES IN 
CITY GATEWAY AND THEIR PRIORITIZATION BY 

MEANS OF ANALYSIS NETWORK PROCESS 
19 

 

 
Table 14: The final Importance of features and norms 

Feature Weight of 
feature 

Rank of 
features Norm Weight  

of norm 

Final  
weight of 

norm 
Rank of norm 

Perceptual 0.130 4 

Distinction 0.046 0.055 2 
Memorability 0.011 0.014 4 

Legibility 0.061 0.073 1 
Imageability 0.026 0.031 3 

Social 0.109 5 

Sociability 0.015 0.015 4 
Mixed land use 0.021 0.021 3 

Security 0.034 0.034 1 
Stimulus activity 0.013 0.013 5 

Universality of space 0.024 0.023 2 

Spatial 0.043 8 
Permeability 0.038 0.015 1 

Spatial integration 0.034 0.013 2 
Spatial opening 0.028 0.011 3 

Functional 0.174 2 

Consolidation and ... 0.006 0.009 8 
Flexibility 0.014 0.022 4 

Safety 0.013 0.020 6 
Variety of land use 0.018 0.028 2 

Accessibility 0.015 0.024 3 
Compatibility 0.018 0.028 2 

Motor converter 0.013 0.021 5 
Walkability 0.012 0.019 7 

Efficiency (1) 0.018 0.029 1 
Efficiency (2) 0.014 0.022 4 

Landscape 0.087 6 

Contextualism 0.059 0.047 1 
Lightness 0.021 0.017 4 

Eye-catchingness 0.026 0.021 3 
Variety of form 0.036 0.029 2 

Management 0.087 7 

Attestation 0.015 0.012 4 
Prioritization 0.016 0.013 3 
Realization 0.022 0.017 2 

Participation 0.022 0.018 1 
Surveillance 0.022 0.018 1 

Morphology 0.022 9 

Visual proportion 0.022 0.005 3 
Unity 0.044 0.009 1 

Continuity in the form 0.031 0.006 2 
Variety along with order 0.016 0.003 4 

Time 0.153 3 
Historical continuity 0.027 0.038 2 

Timeliness 0.051 0.071 1 

Ecosystem 0.196 1 

Rarefying and freshing of air 0.009 0.016 4 
Watershed and catchment 0.007 0.013 5 

Greenness 0.026 0.047 1 
Eco-friendliness 0.012 0.021 3 

Being climate-coordinated 0.022 0.039 2 
 

 گیرينتیجه -5
هاي محـیط شـهري   کیفیتدر منابع گوناگون براي ابعاد 

دهنـده چنـد   هاي متنوعی ارائه شده که نشـان وجوه و جنبه
باشـد.  بعدي و فراگیر بودن مفهوم کیفیت محیط شهري می

افرادي مانند لینچ، براندزفري، ایـان بنتلـی، تیبالـدز، پـانتر،     
هـاي محـیط   اي را بـراي کیفیـت  کارمونا و بهزادفر ابعاد ویژه

هـاي دانشـمندان مختلـف در    پژوهشاند. شهري بیان نموده
هـاي گونـاگون   این زمینه گویاي این است که بـراي محـیط  
هـاي محیطـی   شهري ارائه مجموعه ثـابتی از ابعـاد کیفیـت   

هـا و  رسد و الزم است به فراخور موقعیـت درست به نظر نمی
هـاي محیطـی   هاي گونـاگون شـهري، ابعـاد کیفیـت    محیط

در ایـن مقالـه برمبنـاي     اي مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.    ویژه
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هاي محیطـی اساسـی بـراي    ادبیات علمی ارائه شده، کیفیت
 فضاي دروازه شهر تبیین گردید.

هاي انجام شـده در  براساس نتیجه بدست آمده از بررسی
توان گفت که استفاده از اصطالح ورودي شـهر  این مقاله می

در مطالعات شهرسازي درست نیست چـون در ورودي شـهر   
گیـرد. براسـاس نتـایج    ج از شهر نیـز صـورت مـی   عمل خرو

بدســت آمــده اســتفاده از اصــطالح دروازه شــهر نســبت بــه 
هاي دیگر ارجحیت دارد. الزم به ذکر اسـت کـه واژه   اصطالح

دهنده عرصه و گستره ورود و دروازه به تنهایی مبین و نشان
 "دروازه شـهر "باشد و الزم است از اصطالح خروج شهر نمی

این مفهوم استفاده شود تا به صورت واضح مفهوم  براي بیان
عرصه ورود و خروج شـهر را بیـان کنـد. اگـر از واژه ورودي     
استفاده شود باید همراه با آن از واژه خروجی نیز ذکـر شـود   
در این حالت اصطالح دروازه ورودي و خروجی شهر نیـز تـا   

 تواند مبین مفهوم مذکور باشد.حدود زیادي می
هاي محیطی براساس مطالعات انجام کیفیت براي تبیین

هـاي  شده، مشخص گردید که به طور کلی و جـامع کیفیـت  
ــد از:     ــه عبارتن ــتند ک ــه هس ــانگر نهفت ــی در ده نمای محیط

بـوم،  کارکردي، اجتمـاعی، فضـایی، ادراکـی، منظـر، زیسـت     
تنـی. و بـراي سـنجش    شناسی، زمان، مدیریت و یگانهریخت
دروازه شهر براساس تحلیـل و  هاي محیطی در فضاي کیفیت

مندي مشخص شـد بـدین معنـا    ها، رویه روشاستنباط یافته
گیـري  که مباحث کیفـی بـه صـورت مسـتقیم قابـل انـدازه      

نیسـتند و بنــابراین الزم اســت بـراي ســنجش آنهــا از روش   
سلسله مراتبی نمایانگر، عنصر، هنجار و سنجه استفاده شود. 

هـاي الزم  ی موضوع کیفیتدر این مقاله براساس ادبیات علم
سنجش و ساماندهی دروازه شهر ارائه شد. الزم به  فرآینددر 

ذکـر اســت کـه بــراي شــهرهاي مختلـف در صــورت وجــود    
وضعیت و شرایط ماهوي ویژه در فضـاي دروازه شـهر مـورد    

هاي دیگري را به این مجموعه اضافه توان کیفیتمطالعه، می
مطالعه قرار داد. برهم کُنش نمود و آنها را نیز مورد بررسی و 

اي اسـت  هاي محیطی در فضاي دروازه شهر به گونـه کیفیت
اي میان آنها بر قرار است. بنابراین الزم است که روابط شبکه

متناسب با این روابط بـه میـزان اهمیـت آنهـا در مطالعـات،      
هاي ساماندهی توجه شود. اولویت و اهمیـت  ها و طرحبرنامه

ـ    یفیتنمایانگرهاي ک ه بـه  هاي مختلـف دروازه شـهر بـا توج
ارزش و روابطی که میان آنها وجود دارد، به ترتیب بـه قـرار   

 باشد:زیر می
ــه ترتیــب:  ــا ب ــوم. زیســت -1نمایانگره ــارکردي. -2ب          ک

مـدیریت.   -7منظـر.   -6اجتمـاعی.   -5ادراکی.  -4زمان.  -3
ــه -10شناســی. ریخــت -9فضــایی.  -8 تنــی. و میــزان یگان

 اهمیت هنجارها براي هر نمایانگر به قرار زیر است: 
ــوم:   ــت بـ ــانگر زیسـ ــاي نمایـ ــبزینگی. -1هنجارهـ              سـ

     تلطیـف هـوا.   -4نـوازي.  طبیعـت  -3هماهنگی با اقلـیم.   -2
 هاي آبریز و آبخیز.حوزه -5

(براي عنصر یک کارایی  -1هنجارهاي نمایانگر کارکردي: 
ــاربري و  ــت). ک ــازگاري.  -2فعالی ــی -3س ــذیري.دسترس        پ

سیسـات و  أکارایی دو (بـراي عنصـر ت   -4انعطاف پذیري.  -4
پیـاده مـداري.    -7ایمنـی.   -6مبدل حرکتی.  -5تجهیزات). 

 استحکام بخشی و مقاوم سازي. -8
تـداوم   -2پـذیري.  زمـان  -1هنجارهاي نمایـانگر زمـان:   

 تاریخی.
تمــایز و  -2خوانــایی.  -1: هنجارهــاي نمایــانگر ادراکــی

 خاطره انگیزي. -4نقش انگیزي.  -3تشخص. 
همه شمول  -2امنیت.  -1هنجارهاي نمایانگر اجتماعی: 

فعالیت  -5پذیري. اجتماع -4اختالط کاربري.  -3بودن فضا. 
 محرك.

گوناگونی  -2زمینه گرایی.  -1هنجارهاي نمایانگر منظر: 
 نورانیت. -4نوازي. چشم -3فرم. 

                        نظـــــارت. -1هنجارهـــــاي نمایـــــانگر مـــــدیریت: 
     اولویـت بخشـی.   -3پـذیري.  تحقـق  -2پذیري. مشارکت -1
 اقتصادي. –اعتباردهی مالی  -4

ــانگر فضــایی:   ــاي نمای ــذیري.  -1هنجاره هــم  -2نفوذپ
 گشودگی فضایی. -3پیوندي. 

تگی پیوس -2وحدت.  -1شناسی: هنجارهاي نمایانگر ریخت
 گوناگونی در عین نظم. -4تناسبات بصري.  -3در فرم. 
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The city gateway is one of the key constituents of the spatial and physical structure of 
the city that has special functions. The city gateway is an intermediate and connector 
joint between the surrounding area of the city and the human-made environment, 
which is an arena and as an urban space with different spatial and functional relations. 
Studying each urban space due to their unique qualities, in terms of dimensions of 
scientific and executive principles in urban planning is significant. Quality, due to its 
nature, contains various components and cannot be directly measured. This article, in 
terms of purpose is fundamental. It is conducted by means of the subject scientific 
content analysis method and tries to explain and measure environmental qualities in 
the city entrance and exit gateway and tried to prioritize them by means of the 
analysis network process model. Based on the results obtained by Delphi and Q tests, 
it can be indicated with a confidence level of 99% that using the city entrance is not 
conceptually correct and it is necessary to use the term city gateway in urban studies. 
Based on the scientific principles of the subject, in this paper, in order to measure the 
environmental quality features in the city gateway, the element, norms and specialized 
measures are defined. The results obtained from determining the importance and 
prioritization of the environmental quality features in the process of organizing the 
city gateway includes: 1-ecosystem, 2-functional, 3-time, 4-perceptual, 5-social, 6-
landscape, 7-management, 8-spatial, 9-morphology, and 10- uniqueness. 

Key words: 

Gate city, Assessment, Environmental quality. 
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هاي ایستاي انرژي (دیوار ترومپ و پدیده ارزیابی عملکرد سیستم
 *بر میزان مصرف انرژي ساختمان در اقلیم سرداي) گلخانه

Performance Evaluation of the Passive Energy System (Trombe Wall 
and Conservatory) in Cold Climate for Energy Saving 
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 چکیده
هاي اخیر به دنبال افزایش مصرف انرژي و استفاده بیش از حد از منابع تجدیدناپـذیر در بخـش سـاختمان،    در دهه

ترومپ و باشد. دیوار می مد از انرژيآمعماري براي استفاده کار طراحیهاي استراتژي از یکی ایستا خورشیدي گرمایش
 میزان سنجش به میدانی-آزمایشگاهی مطالعات طی پروژه باشند. اینمی هاي ایستااي از مهمترین سامانهپدیده گلخانه

انرژي در پنج حالت متفاوت از ترکیب دیوار ترومپ و پدیده گلخانه با اتاقک مـورد نظـر درشـش مـاه اول و دوم      تأمین
اتصـال دیـوار ترومـپ،     :هاي مـورد بررسـی عبارتنـد از   اردبیل پرداخته است. حالت هرسال در اقلیم سرد وکوهستانی ش

اتصال پدیده گلخانه، اتصال ترکیب دیوار ترومپ و پدیده گلخانه، اتصال دیوار ترومپ و پنجره و اتصال دیـوار ترومـپ و   
 بـه  و سـبز  انـرژي  کـارگیري  بـه  هدف بلکه نیست مصرف عدم منظور پژوهش بان به اتاقک مذکور. دراینپنجره و سایه

 طراحـی  خصـوص  ایـن  در که باشدمی درساختمان تجدیدپذیر هايانرژي از طریق جذب انرژي مصرف رساندن حداقل
سـازي  شـبیه  تحقیـق  روش و بوده تجربی نیمه بصورت پژوهش این. باشد داشته را مهمی بسیار نقش تواندمی معماري
ـ   نرم افزار تحلیل از پروژه اهداف به دستیابی راستاي است. در ه بـه جسـتار   گر دیزاین بیلدراستفاده شده اسـت. بـا توج

اي، تعبیـه دیـوار ترومـپ و    هاي مختلف بکارگیري دیوار ترومپ وپدیده گلخانـه توان دریافت که ازمیان گزینهمی حاضر
 تأمینداراي بهترین عملکرد در  83/25هاي مناسب در جداره جنوبی ساختمان با کسب امتیاز بان همراه با پنجرهسایه

درجه سانتیگراد در تابستان 84/22درجه سانتیگراد در زمستان و میانگین دماي  67/20باشد: میانگین دماي می انرژي
 شـرایط ایـن انتخـاب    هـاي سـال و دریافـت نـور روز مناسـب از     در تمام ماه درجه سانتیگراد)22تا18و دماي آسایش (

توان در راستاي دسـتیابی  می هاي تجدیدناپذیرحفظ شرایط آسایش محیطی وکاهش مصرف انرژي باشد. بنابراین بامی
 قدم برداشت.ها محیطی و همچنین کاهش هزینهبه پایداري زیست

 :هاي کلیديواژه
 .بانهاي ایستا، دیوار ترومپ، سیستم گلخانه، سایهمصرف انرژي، سامانه
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 مقدمه -1

اگرچه استفاده از منبع خورشیدي به آغاز خلقت انسـان  
هـایی  ا استفاده از این منبـع مهـم محـدودیت   گردد امباز می

واداشته تا به منظور برطـرف کـردن   دارد که انسان را به آن 
 Simões( هاي فسیلی بپردازدهاي خود به کشف سوختنیاز

et al., 2015 .(براي بشر ایفـا  مهمی نقش خورشیدي انرژي 
 در ايگلخانـه  گازهـاي  کل درصد از33ها کند. ساختمانمی

 معمـاري  سـبز و هـاي  کننـد. سـاختمان  جهان را منتشر می
 هـاي بحـران  بـه  پـرداختن  بـراي  جدیـد  هايپایدار، تکنیک

). Zohdi et al., 2015(باشـد  مـی  انـرژي  و محیطـی  زیسـت 
اي کلیـدي بـراي مقابلـه بـا     مصرف انرژي ساختمان مسـئله 

).  (Irshad et al., 2015باشـد مـی  چـالش تغییـر آب و هـوا   
 عمـده  هـدف  انسـانی هـاي  خواسته وها نیاز ساختن برآورده
 بسـیار  شمار ضروريهاي نیاز حاضر حال در اام. است توسعه
، پوشـاك ، غـذا  براي توسعه درحال کشورهاي مردم از زیادي
 مـردم  ایـن  آن از فراتـر  و شـود نمـی  تـأمین  شـغل  و سرپناه

 پایـدار  توسـعه . هسـتند  خـود  زیستی شرایط بهبود خواستار
 بـراي  فرصـت  ایجـاد  و همگـان  اولیههاي نیاز تأمین نیازمند

. است بهتر زندگی برايها خواسته سازيبرآورده ها، جهتآن
اسـت:   عمیقـی  مضـامین  داراي حیطـه  سه در پایدار توسعه

محیطی. زیست اجتماعی، پایداري محیطی، پایداري پایداري
» محیطـی  پایـداري «پایدار،  توسعه اهداف تحقق راستاي در
 مســائل و دارد زیــادي اهمیــت معمــاري بــا ارتبــاط در

 اسـت  انداختـه  خطـر  بـه  را بشـر  آینـده  کـه  محیطیزیست
اسـت (آذربایجـانی،    واداشـته  اندیشـی  چـاره  بـه  را معماران

هـاي  اسـتراتژي  از یکـی  ایسـتا  خورشیدي ). گرمایش1382
بـراي   خورشـید  انرژي از معماري در استفاده مد طراحیآکار

جـویی در مصـرف انـرژي اسـت.     گرم کـردن خانـه و صـرفه   
 مصـرف  باعث کـاهش  تنها است که نه اقلیمیزیست طراحی

هـاي  شود بلکه منجر بـه کـاهش هزینـه   می ساختمان انرژي
 ,.Cue et alشـود ( می مربوط به لوازم گرمایش و تعمیر آنها

و  گزینــه از ایســتا، یکــی خورشــیديهــاي سیســتم). 2016
 و ساختهاي سیستم نصب و توسعه به که است هاییحلراه

موجـود  هاي ساختمانسازي جدید و پایدار در ساختمان ساز
 ). Simões et al., 2015( کنندمی کمک

 هايسیستم عنوان به معماري کالسیک عناصر گلخانه از
وري بهینــه از انــرژي باشــد. بهــرهمــی خورشــیدي گرمــایش

درساختمان نه تنها در فصل زمستان بلکه باید در طول سال 
سـاختمانی، سـایه،    عناصـر  سرمایش و انجام گیرد. گرمایش

  طراحی و مناسب طبیعی فیت هواي فضاهاي داخلی، نورکی

 باشد. استفادهمی از مهمترین مسائل در این راستا ساختمان
 انرژي وريبهره است و بر خورشیدي گلخانه، گرمایش اصلی

 ,.Barrio et al( زمستان اثرات مطلوب دارد فصل در خانه در

 بـراي طراحـی  هـاي  اسـتراتژي  از یکـی  ). دیوارترومپ2015
اسـت کـه حـرارت و     غیرمستقیم انرژي خورشـیدي  دریافت

 گرما را از تابش خورشید در روز جذب و در طـول شـب آزاد  
 یـک  کند. مصالح مورد استفاده در دیوار ترومـپ معمـوالً  می

حرارتـی اسـت چـون در     جـرم  قالـب  در سازيذخیره عنصر
 بســته و نماینــدمــی حــذف را روز در گــرم تابســتان هــواي

 کنـد مـی  حرارتی کمـک  تلفات کاهش به شب و درشود می
)Cue et al., 2016(      از جملـه مزایـاي مهـم ایـن سیسـتم .

زنـدگی اسـت    چرخه براي بهتر اقتصادي گرمایشی، عملکرد
 بـزرگ  مزایـاي  شـود  اسـتفاده  ايگسـترده  طـور  که اگر بـه 

مختلف تولید تا مصرف هاي را در عرصه اقتصادي و اجتماعی
). ایـن سیسـتم از   Li et al., 2016( داشـت به همراه خواهـد  
باشد که عملکرد مهمی می خورشیديهاي مهمترین سیستم

 ,.Kundakci et alدر راسـتاي بهبـود مصـرف انـرژي دارد (    

). درساختاردیوار ترومپ، دیوار رو به خورشید از طریق 2013
 شـود می شیشه و یک فضاي خال (هوا) از فضاي بیرون جدا

)Irshad et al., 2015 .(    استفاده از دیوار ترومـپ بـه عنـوان
 در ايگسترده طور سیستم گرمایشی غیرفعال خورشیدي به

 ). تعـداد Liu et al., 2013شـود ( مـی  سرد دیـده  هواي و آب
هوایی،  و آب شرایط از ايگسترده طیف و پارامترها از زیادي

دمـاي هـواي مجـراي ورودي،     و سرعت متفاوت از جمله اثر
دیـوار، درجـه حـرارت     باد، ارتفـاع  خورشیدي، سرعت تابش

 ثر اسـت ؤوري از دیـوار ترومـپ مـ   محـیط و غیـره در بهـره   

)Dragicevic et al., 2011 .( 
غربـی   منطقه اي سردسـیر و درشـمال   استان اردبیل در -

 عمـدتاً  بهـار  فصل در جوي باشد. وضعیتمی فالت ایران
 گذرانـد و مـی  را خـود  انتقـالی  دوره هـوا  و بـوده  ناپایدار
 فشار کم سامانه از حاصل جوي هايریزش اعظم قسمت

ــامیکی ــه دین ــرب بخــش در ايمدیتران ــاق کشــور غ  اتف
 افـت شـدید  ، درفصل زمستان هواي بسیارسـرد افتد. می
. پـژوهش حاضـر بـا    بـه همـراه دارد   را بارش بـرف  و دما

هــاي اي و مــرور نوشــتهاســتفاده از مطالعــات کتابخانــه
سازي حالت مختلف سازي و شبیهمدلتخصصی و روش 

دیوار ترومـپ، پدیـده گلخانـه، ترکیـب دیـوار ترومـپ و       
پدیده گلخانه، ترکیب دیوار ترومـپ و پنجـره و ترکیـب    

بـان بـراي یـک اتاقـک، بـا      دیوار ترومپ با پنجره و سایه
 استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر، به تحلیل و بررسی 
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ــرد آن ــا عملک ــه اســته ــه   پرداخت ــدف، رســیدن ب و ه

ترین حالت از لحاظ دریافت انرژي خورشیدي و نور بهینه
روز مناسب، از بین این پنج حالت بـا اسـتفاده از آمـار و    

 باشد.می ارقام بدست آمده

 پیشینه پژوهش -2
 تــأمین جهــت اســتفاده مــوردهــاي روش انــواع از یکــی

. ایسـتا اسـت  هـاي  سامانه حرارتی ساختمان، کاربرد آسایش
 و ایـن  داشـته  بسـیار  ایسـتا قـدمتی  هـاي  سامانه از استفاده
 بـوده  اسـتفاده  موردها ساختمان طراحی در هموارهها سامانه
 و سـوخت  تأمین مشکالت گسترش اخیرهاي سال در. است

دو  راهـا  سـامانه  ایـن  اهمیـت  محیطـی  زیسـت هاي آلودگی
 اسـتفاده . )1392نژاد و همکـاران،  است (وکیلی کرده چندان

هـا  سـاختمان  سـرمایش  و گرمایش براي ایستاهاي سامانه از
هـا  آن از بشـر  متمادي هايقرن طی و نیست جدید راهکاري

 طریـق  از خورشـید  نور است. دریافت مستقیم استفاده کرده
 ایـن  نوع ترینساده جنوبی گیريجهت معمولی با پنجره یک

هـاي  سامانه از استفاده توصیف تاریخچه این با. هاستسامانه
 بـا  گـردد البتـه  مـی  اولیه بازهاي سازي خانه دوران به ایستا
ــن اســتفاده ازهــاي  روشهــا ســاختمان در شیشــه رواج  ای

هجـدهم   قـرن  کـه  جـایی  تا یافت بیشتري دامنهها سیستم
 از اسـتفاده  ایده اام. گشت مشهور "گلخانه عصر" به میالدي

 آغـاز  اروپـا  در 1920 دهه تا عموم براي گرمایش خورشیدي
 ). 1382نشد (مور، 

 
Table 1: Types of Static Systems (Source: 

Vakilinejad et al., 2013) 
Passive heating Passive cooling 

Direct absorption Cooling through 
ventilation 

Thermal storage wall 
(Trombe wall) 

Evaporative 
cooling (Direct and 

indirect evaporation) 
Solar space 

(conservatory and atrium) 
Radiation cooling 

(Direct and indirect) 

Air Cycle (Bidding 
and two-way system) 

Cooling through 
the effect of moisture 

and dehydration 
 

بود کـه   نیاعتقاد بر ا 1970تا اواسط دهه1950اواخر  از
 يمهار انرژ يرا برا لیپتانس نیشتریب يدیخورشهاي سامانه
اپـک   ینفتـ  میدوره و تحر نیا با تحوالت ادارند. ام دیخورش

. ه قرار گرفتمورد توج شتریب ستایاهاي سامانه1973در سال
کمتـر   اریبسـ  ایبا پو سهیدر مقا ستایاهاي سامانه هیاول نهیهز

تـر  نـان یقابـل اطم ، يبـه نگهـدار   ازکمتریـ بوده و عالوه بـر ن 
ــاب    ــر در کت ــرت لکن ــتند. نرب ــا«هس ــرماش، یگرم و  شیس

در  شیآســا تـأمین  يبکـار رفتـه بـرا    داتیـ تمه، »ییروشـنا 
ــه   ــه ســه مرحل ــاول یطراحــ«ســاختمان را ب ســاختمان،  هی

 ردهک يبندمیتقس »یکیمکانهاي ستمیسستا، یا يهاستمیس
 ایـ سه مرحله بـه صـورت آگاهانـه و     نیا يبه اعتقاد و است.

ساختمان وجود دارنـد. الزم   کی یناآگاهانه همواره در طراح
فـرض   شیبـا پـ   ستایاهاي به ذکر است که استفاده از سامانه

 هیاصول اول تیمناسب ساختمان در مرحله اول و رعا یطراح
 .)1385، ثر واقع شود (لنکرؤتواند ممی یمیاقل یطراح

 سـتا یا شیسـرما هـاي  اصول سامانه" نژاد و همکاران بهیلیوک
پـژوهش   نیـ ا یکه طاند پرداخته "رانیا یسنت يدر عناصرمعمار

 یانجام گرفته پس از معرفـ هاي لیبر اساس اسناد و مدارك و تحل
انـواع   حیسـاختمان بـه تشـر    یمختلف کنتـرل حرارتـ  هاي روش

نحـوه عملکـرد عناصـر     یرسـ و بـا بر اند پرداخته ستایسامانه هاي ا
 شیآسـا  جادیجهت اران، یا یسنت يبه کار رفته در معمار يمعمار
مـرتبط بـا    يسـتا یا یشـ یاصـول سـامانه سرما   حیبه تشر، یحرارت

را کـه از نظـر فـرم و     یعناصر پرداخته و عناصر سنت نیاز ا کیهر
 یمعرفـ رنـد،  یگمـی  قـرار  يدرتناظر با عناصر امروز يکالبد معمار

در  یو شـاهگل  پوریصفرعل. )1391، نژاد و همکارانیلی(وکاند کرده
 يدیگلخانه خورشـ  ستمیس بیترک تیمز"وهش خود با عنوان ژپ

بــه  "مســکن امــروز اصــفهان یمــیاقل یدر طراحــ پوارترومــیو د
 يدیگلخانــه خورشــ ســتمیمــپ و سوتر واریــد ســتمیس یبررســ

 یبـه بررسـ   سـتم یدو س نیـ ا یساختار بوم حیو با تشراند پرداخته
همکـاران،   و پوریاند (صفرعلپرداختهها آن بیترک یو چگونگ ایمزا

 گـاه یجا يواکـاو "در جستار خـود بـا عنـوان     ي رزشهباز. )2013
از  یبـا اشـاره بـه برخـ     "داریـ پا يفعال در معمـار  ریغهاي سامانه
هـاي  حوضـچه  ی وآب واریدو مپ وتر وارید لیساخت از قب يالگوها
 يانـرژ مصـرف   زانیمی بر سنجش سع یبیترکهاي میوآتر یسقف

 ي،(شـهباز داشته اسـت  ها مذکور در ساختمانهاي با اعمال روش
بررسـی کـاربرد   "اي تحـت عنـوان   . پژوهشگران در مقالـه )1391

 15مطالعات انجام شـده در   "هاسیستم دیوار ترومپ در ساختمان
سال اخیر براي این سیستم را بررسی کرده و براین باورنـد کـه در   

گذارند که عبارتنـد از :   تأثیرهم طراحی دیوار ترومپ سه پارامتر م
ســازي، ســاختمانهــاي سیســتم ترومــپ، پــارامترهــاي پــارامتر

بـا   یدر پژوهشـ ). Zhongting et al., 2017پارامترهاي محیطـی ( 
 "يسـاز ساختمان داریتوسعه پا يمپ براوتر واریعملکرد د"عنوان 
 یآن بـه معرفـ   یـی اجرا اتیارائه جزئ و وارید نیا عملکرد یبا بررس

 یترومـپ را کامـل بررسـ    واریـ کامل آن پرداختـه و محاسـبات د  
بـا عنـوان    ايدر مقالـه   محققـان ).  Irshad et al., 2015(اند کرده

بـه   "يدیخورشـ  ياز انـرژ  يبـردار هبهـر  یطـ یمحسـت یاثرات ز"
در سـاختمان   يدیخورشـ هـاي  ياثر اسـتفاده از انـرژ   32 یبررس
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 نـه یاثـر مـذکور در زم   32 اثر از 22 که اندگرفته جهیپرداخته و نت

آب و  راتییـ وانـات، تغ یو ح اهـان یگ یسالمت و رفاه انسان، زندگ
). Turney et al., 2011( شـوند مـی  اثرات سودمند شـناخته  ییهوا

اسـتفاده از دیـوار   "شارما و همکارش در پژوهش خـود بـا عنـوان    
بـه   "ترومپ به عنوان تکنیک منفعل خورشیدي با رویکرد پایداري

 ,.Sharma et alانـد ( قیق ساختار دیوار ترومـپ پرداختـه  بررسی د

مـپ در  وتر واریـ عملکرد د"با عنوان  یدر پژوهش ). همچنین2016
آن  يایـ ترومـپ و مزا  واریـ د یبه معرف "کم مصرفهاي ساختمان

 يدیخورشـ  شیمپ گرمـا وتر واریدکه اند گرفته جهیپرداخته و نت
کنـد و بـه عنـوان    مـی  فـراهم کننده رهینور خ جادیرا بدون ا ایستا
 ســتمیتوانــد عملکــرد سمــی یاضــافهــاي کننــدهخنــک يبارهــا
). Torcellini et al., 2004( دهـد  قـرار  تـأثیر کننده را تحت خنک

تجزیـه و تحلیـل انـواع    "دان و همکارانش در مقاله خود با عنـوان  
بـه مقایسـه انـواع     "مختلف دیوار ترومپ با رویکرد پایداري انـرژي 

دیوار ترومپ کـه از لحـاظ سـاختار و مصـالح بـا یکـدیگر       مختلف 
ــد متفاوتنــد پرداختــه در  پژوهشــگران). Duan et al., 2016(ان

تجزیه و تحلیل عملکرد دیوار ترومـپ  "پژوهش خود تحت عنوان 
بـه مقایسـه    "سایه انـداز بـر آن  هاي دهانه تهویه و دستگاه تأثیرو 

 Briga(اند پرداخته متفاوت از نظر میزان جذب حرارتهاي حالت

Sa et al., 2017 .(ــه افریــک  یطراحــ"تحــت عنــوان  يادر مقال
ـ  واریـ د سـتم یبـا س  داریـ ساختمان پا  خچـه یتار "يدیخورشـ  یآب
فعـال بـا   ریغ يدیخورشـ  یطراحـ هاي هیو پا یآب واریاستفاده از د

 يریـ کـرد و جهـت مناسـب قرارگ    یرا بررسـ  یآب واریفاده از داست
ارائـه   يریگجهیرا در قسمت نتها واریو دها ساختمان و در و پنجره

تحـت   یدر پژوهشـ  يو ترکجـز  مـداح . )1391 ،افری(ک داده است
 يمعمـار  یثر در طراحـ ؤمـ هـاي  وهیو شـ  داریـ پا يمعمار"عنوان 

 يدیخورشـ  یآبـ  یحرارتهاي پنل، مپوتر وارید یبه معرف "داریپا
 راهـا  سـتم یس نیپرداخته و استفاده از ا کیفتوولتائهاي ستمیو س
و  (مـداح انـد  کرده یمعرف يدر مصرف انرژ ییجوصرفه يبرا یراه

پـنج   یابیـ ارز" در مقاله خود با عنوان یاللهتیآ. )1391همکاران، 
بـا   يرا به عنوان نمونه مورد ياخانه "يدیخانه خورش ییساله کارا

 میهمسـاز بـا اقلـ    يو استفاده از معمار يهدف کاهش مصرف انرژ
 يبـه الگوهـا   یابیـ گذشته مورد مطالعه قرار داد تـا در جهـت راه   

و  "میجذب مسـتق "هاي دهی، ايبا هدف کاهش مصرف انرژ دیجد
. زهـدي و  )1385 ،یاللهـ تیـ (آ مپ اقدام کنـد وتر وریاستفاده از د
کـاربرد دیـوار ترومـپ در    " پژوهش خود بـا عنـوان   در همکارانش

رد دیوار ترومـپ پرداختـه   به تجزیه و تحلیل عملک "محیط داخلی
این نتیجه حاصل شده که دیوار ترومپ براي گـرم کـردن اتـاق     و

. پژوهشــی تحــت عنــوان )Zohdi et al., 2015مناســب اســت (
به مقایسـه   "مقایسه عملکرد دیوار ترومپ در چند حالت مختلف"

مختلف دیوار ترومپ بدون شیشه، با شیشه دوجـداره و  هاي حالت
 .)Koyunbaba et al., 2012پرداخته است (شیشه هاي پانل

 شناسی تحقیقروش -3
چـارچوب  . باشدمی سازيکار شبیه روش پژوهش دراین

ــه  ــا اســتفاده از روش مطالعــات کتابخان ــرور نظــري ب اي و م
سـازي  سازي و شـبیه تخصصی بوده و سپس مدلهاي نوشته

حالت مختلف دیوار ترومـپ، پدیـده گلخانـه، ترکیـب دیـوار      
و پدیـده گلخانـه، ترکیـب دیـوار ترومـپ و پنجـره و        ترومپ

بان براي یک اتاقـک، بـا   ترکیب دیوار ترومپ با پنجره و سایه
) صـورت گرفتـه   5استفاده از نرم افزار دیـزاین بیلـدر (ورژن   

 از سـاختمان  سـازي است. نرم افزار دیزاین بیلدر براي مـدل 
ــه ــايجنب ــف ه ــل مختل ــک مث ــاختمان فیزی ــالح( س  مص

 و سرمایشـی  هـاي سـاختمان، سیسـتم   ، معماري)ساختمانی
 جزئیـات  تمـامی  کلـی  بطـور  و روشـنایی  گرمایشی، سیستم

 همـه  سـازي مدل قابلیت و داشته کاربرد ساختمان به مربوط
 افـزار  نـرم  ایـن  از اسـتفاده  بـا . دارد را سـاختمان  هايجنبه

سـاختمان،   سرمایشـی  و گرمایشـی  بـار  سـازي مدل توانمی
 انـرژي  مصـرف  قبیـل  از سـاختمان  انـرژي  مختلـف  مصارف

 گــرم خــانگی، آب گرمایشــی، سرمایشــی، روشــنایی، لــوازم
 عنـوان  به معماري طراحی. کرد سازيمدل را غیره و مصرفی

 میزان و وابسته متغیر محیطیزیست مستقل، پایداري متغیر
هـاي  متغیر گذارتأثیر عناصر و ایستاهاي سامانه از گیريبهره
 بـا  تـا  بوده تجربی نیمه بصورت پژوهش این. باشندمی میانه

 توصـیف  وابسـته، بـه   و مستقلهاي متغیر بین رابطه بررسی
 و بپـردازد  دارنظـام  بصـورت  مفـاهیم  محتواى کیفى و عینى
 مـورد  و بنـدي گـردآورى، طبقـه   را موردنظر مطالب و عناصر
تمـامی حـاالت در دو دوره شـش    . دهد قرار و تحلیل تجزیه

اول و دوم سال (زمستان و تابستان) بصورت جداگانـه از  ماه 
لحاظ میزان دریافت انرژي خورشیدي و نور روز بررسی و بـا  
استفاده ازآمار و ارقام و میـانگین دمـاي سـال در هریـک از     

اند. نتایج مربوط بـه  ها، طی نمودارهاي مجزا ارائه شدهحالت
ابی بـه نـور   بحث نور روز و روشنایی نیز براساس میزان دستی

 مشهود است. در پنج تصویر بصورت بصري کامالً

 بحث و تحلیل -4

 میدانیهاي پردازي و تحلیل پژوهشداده -4-1

سیسـتم   -1 :در این پژوهش پنج حالت متفاوت از جمله
ترکیب سیسـتم   -3سیستم پدیده گلخانه،  -2دیوار ترومپ، 

    ترکیب دیـوار ترومـپ بـا پنجـره     -4گلخانه با دیوار ترومپ، 
باشـد.  مـی  بانترکیب دیوار ترومپ همراه با پنجره و سایه-5
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  اند.متري در نظر گرفته شده 7*10خورشیدي براي اتصال به یـک اتاقـک   هاي تمام این سیستم

     
Fig. 1 Trombe wall 
with Conservatory Fig. 2 Conservatory Fig. 3 Trombe wall  Fig. 4 Trombe wall 

with window 

Fig. 5 Trombe wall 
with window and 

Shading 
 

براي شش مـاه سـرد سـال (پـاییز و     که  1تصویر مطابق 
زمستان) از ماه مهر تا اسفند (اکتبر تا مارس) در نظر گرفتـه  

دسامبر و ژانویه، کاهش دما و حـداکثر  هاي شده است در ماه
میزان برودت هـوا، نیـاز بـه گرمـایش در محـیط داخلـی را       
افزایش داده است. براي اقلیم سرد و کوهسـتانی اردبیـل بـا    

دما، رطوبـت و بـاد، دمـاي آسـایش از     هاي ه به شاخصتوج
) در ایـن  1382باشد. (کسمایی، می درجه سانتیگراد22تا18
درجـه سـانتیگراد    10تـا   -3دمـاي هـواي بیـرون از    هـا  ماه

متفاوت است و همان طور که مشاهده شده از مقایسـه پـنج   
توان نتیجه گرفت کـه نمـودار سـبز رنـگ (نمـوار      می حالت

تـرین  بـان) بهینـه  همراه با پنجره و سایهحالت دیوار ترومپ 
گرماي مورد نیـاز داخـل و آسـایش     تأمینحالت را از جهت 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن سیســتم در   حرارتــی ب
سال دمـاي محـیط داخـل را بـا میـانگین      هاي سردترین ماه

درجـه و در   22تـا   18درجـه سـانتیگراد بـین    84/22دماي 
د. طبق نمودار، چهـار، حالـت   دارمی محدوده قابل قبول نگه

هاي شوند چون در ماهدیگر از این جهت بهینه محسوب نمی
دیگر دماي محیط داخل را به شدت باال بـرده و از محـدوده   

کنند. بـه عنـوان مثـال حالـت اول، دیـوار      می آسایش خارج
درجه و حالـت سـوم    30ترومپ در ماه اکتبر( مهر) دما را تا 

برنـد و  مـی  درجـه بـاال   37را تا  ماترکیب گلخانه و ترومپ د
باشــند. در مهرمــاه (اکتبــر) مــی خــارج از محــدوده آســایش

درجـه سـانتیگراد    10تـا  5رون بـین  میانگین دماي هواي بی
(نمودار آبـی)   باشد. طبق نمودار، حالت اول، دیوار ترومپمی

بـرد و  مـی  درجه سانتیگراد بـاال  30تا28دماي داخلی را بین 
 35 تـا  30را  گلخانـه (نمـودار قرمـز) دمـا     حالت دوم، پدیده

درجه سانتیگراد افزایش داده و حالـت سـوم، ترکیـب دیـوار     
 تـا  35ترومپ و گلخانه(نمودار نارنجی) دماي داخلی را بـین  

آسـایش خـارج    درجه سانتیگراد باال بـرده و از محـدوده   37
هستند. حالت چهارم، ترکیب دیوار ترومپ و پنجره (نمـودار  

هـا  باشد کـه براسـاس ارقـام حاصـل از تحلیـل     می آبی تیره)
درجه سانتیگراد و نسبت بـه حـاالت   25دماي محیط داخلی 

باشـد. حالـت پـنجم،    مـی  تر به محدوده آسایشقبلی نزدیک

 بان (نمودار سـبز رنـگ)  ترکیب دیوارترومپ با پنجره و سایه
درجـه   22تـا   20باشد که دماي محـیط داخلـی را بـین    می

دارد و در محدوده آسایش اسـت. در آبـان   می سانتیگراد نگه
 درجـه سـانتیگراد   8تا  5(نوامبر) دماي هواي بیرون بین  ماه
باشد. در این ماه، طبق نمودار، حالت اول، دیـوار ترومـپ   می

بـرد و  می درجه سانتیگراد باال 25 تا 23دماي داخلی را بین 
لت این ارقام خارج از محدوده دماي آسایش اردبیل است. حا

درجـه سـانتیگراد افـزایش     25را تـا   دوم، پدیده گلخانه دما
داده و حالت سـوم، ترکیـب دیـوار ترومـپ و گلخانـه دمـاي       

درجــه ســانتیگراد بــاال بــرده و از  30تــا 25داخلــی را بــین 
محدوده آسایش خارج هستند. حالت چهارم، ترکیـب دیـوار   

درجـه   25 تـا  23ترومپ و پنجره بـا دمـاي محـیط داخلـی     
باشـد. حالـت پـنجم،    می یگراد از محدوده آسایش خارجسانت

بان (نمودار سبز رنگ) با ترکیب دیوارترومپ با پنجره و سایه
درجـه سـانتیگراد در    22تـا   20دماي محـیط داخلـی بـین    

باشـد. در آذر مـاه (دسـامبر) میـانگین     مـی  محدوده آسایش
باشـد. در  می درجه سانتیگراد 4 تا 0دماي هواي بیرونی بین 

این ماه، طبق نمودار، حالت اول، دیوار ترومپ دماي داخلـی  
بـرد و ایـن ارقـام    مـی  درجه سانتیگراد بـاال  24 تا 22را بین 

خارج از محدوده دماي آسـایش اردبیـل اسـت. حالـت دوم،     
درجه سانتیگراد افزایش داده و  20تا 18پدیده گلخانه دما را 

داخلـی را  حالت سوم، ترکیب دیوار ترومپ و گلخانـه دمـاي   
درجه سانتیگراد باال برده و درمحـدوده دمـاي    22 تا 20بین 

باشند. حالت چهارم، ترکیب دیوار ترومپ منطقه آسایش می
درجـه سـانتیگراد    22 تـا  20و پنجره با دماي محیط داخلی 

ــایش  ــدوده آس ــی در مح ــب   م ــنجم، ترکی ــت پ ــد. حال باش
ا بـین  بان دماي محیط داخلـی ر دیوارترومپ با پنجره و سایه

دارد. در دي ماه(ژانویـه)  مـی  درجه سانتیگراد نگـه  20تا 18
 صـفر درجـه سـانتیگراد    تـا  -3میانگین دماي هواي بیرونـی  

باشد. در این ماه، طبق نمودار، حالت اول، دیوار ترومپ با می
درجـه سـانتیگراد در محـدوده     20تـا  18دماي داخلی بـین  

منطقه آسایش است و حالت دوم، پدیده گلخانه میانگین دما 
درجه سانتیگراد در محیط داخلی فراهم کرده و حالت  18را 
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سوم، ترکیب دیوار ترومپ و گلخانـه بـا دمـاي داخلـی بـین      

حالـت چهـارم، ترکیـب دیـوار      درجـه سـانتیگراد و   20تا18
درجه سـانتیگراد   20داخلی ترومپ و پنجره با دماي محیط 

باشند. حالـت پـنجم، دمـاي محـیط     می در محدوده آسایش
 دارد و کـامالً می درجه سانتیگراد نگه 20تا 18داخلی را بین 

(فوریه) دماي محـیط بیرونـی بـا     مطلوب است. در بهمن ماه
باشد. در این مـاه، طبـق   می درجه سانتیگراد 3 تا 0میانگین 

درجـه  20تـا 18دمـاي داخلـی بـین     نمودار، دیوار ترومپ بـا 
 سانتیگراد در محدوده منطقـه آسـایش اسـت و قابـل قبـول     

درجـه   16باشد. حالت دوم، پدیده گلخانه میانگین دمـارا  می
سانتیگراد در محیط داخلی فراهم کـرده و خـارج از منطقـه    
آسایش است. حالت سوم، ترکیب دیوار ترومپ و گلخانـه بـا   

راد قابـل قبـول اسـت. حالـت     درجه سانتیگ 20دماي داخلی 
باشد که بـر اسـاس   می چهارم، ترکیب دیوار ترومپ و پنجره

 22 تـا  20با دمـاي محـیط داخلـی    ها ارقام حاصل از تحلیل

باشد. حالـت پـنجم،   می درجه سانتیگراد در محدوده آسایش
بان دماي محیط داخلـی  ترکیب دیوارترومپ با پنجره و سایه

 دارد. در اسفند مـاه می گراد نگهدرجه سانتی 20تا 18را بین 
 درجـه سـانتیگراد   7 تـا  5(مارس) دماي هواي بیرونی بـین  

درجـه   22 تـا  20 باشد. دیوار ترومپ با دماي داخلی بینمی
سانتیگراد در محدوده منطقه آسایش اسـت. پدیـده گلخانـه    

درجه سانتیگراد در محیط داخلی فـراهم   25میانگین دما را 
ه آسایش اسـت. حالـت سـوم، ترکیـب     کرده و خارج از منطق

درجه سانتیگراد  30دیوار ترومپ و گلخانه دماي داخلی را تا
باشـد. حالـت چهـارم، ترکیـب     افزایش داده و قابل قبول نمی

درجـه   22دیوار ترومپ و پنجـره بـا دمـاي محـیط داخلـی      
باشد. حالت پنجم، ترکیـب  می سانتیگراد در محدوده آسایش

 20بان دماي محیط داخلـی را  و سایهترومپ با پنجره  دیوار
دارد و چـون در محـدوده منطقـه    مـی  درجه سانتیگراد نگـه 

 باشد.  می آسایش است قابل قبول
 

 
Fig. 6 Access to solar energy (in terms of temperature) for all examined types in the six cold months of the year, 

Software: Design Builder 
 

که براي شش ماه گرم سـال   3 و 2مطابق با نمودار شماره 
 (آوریل تا سـپتامبر)  (بهار و تابستان) از ماه فروردین تا شهریور

درجـه سـانتیگراد    18تـا   10باشد دمـاي هـواي بیـرون از    می
و حالت و طی دو نمودار خروجی در دها متفاوت است. سیستم

که در حالت اول شیشه دیوار ترومپ متحـرك  اند بررسی شده
شود و در حالت دوم شیشه دیوار می است و در تابستان حذف

 مشـاهده  3و  2ترومپ ثابـت اسـت کـه طبـق نمـودار شـمار       
شود تفاوت چندانی با هم ندارند. سیستم گلخانه و سیستم می

ترومــپ، دمــاي هــواي داخــل را از  ترکیــب گلخانــه بــا دیــوار

درجـه   35محدوده آسـایش انسـان خـارج کـرده و حتـی تـا       
برد. دیـوار ترومـپ، سیسـتم ترکیـب دیـوار      می سانتیگراد باال

ترومپ باپنجره و سیستم ترکیـب دیـوار ترومـپ بـا پنجـره و      
دارنـد،  مـی  درجه سانتیگراد نگه 25 تا 20بان دما را بین سایه

رد نظر، حالت پنجم، ترکیب دیوار ترومپ با ا حالت بهینه موام
درجـه  67/20 رنـگ) بـا دمـاي    سـبز  (نمودار بانپنجره و سایه

هـا  باشد و در گرمترین ماهمی سانتیگراد و در محدوده آسایش
درجه سـانتیگراد دارد   22تا  20(تیر و مرداد) دمایی معادل با 

و قابل قبول است. در فروردین مـاه (آوریـل) میـانگین دمـاي     
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باشـد. طبـق   مـی  درجـه سـانتیگراد   10تـا 8هواي بیرون بـین  

نمودار، حالت اول، دیوار ترومـپ در ایـن مـاه میـانگین دمـاي      
یـن عـدد در   بـرد و ا مـی  درجـه سـانتیگراد بـاال    22داخلی را 

محدوده دماي آسایش اردبیل است. حالت دوم، پدیده گلخانـه  
درجـه سـانتیگراد افـزایش داده و حالـت سـوم،       25دما را تـا  

درجـه   27ترکیب دیوار ترومپ و گلخانه دمـاي داخلـی را تـا    
سانتیگراد باال برده و از محدوده آسایش خارج هسـتند. حالـت   

ا دمـاي محـیط داخلـی    چهارم، ترکیب دیوار ترومپ و پنجره ب
تـر بـه   درجه سانتیگراد، نسبت بـه حـاالت قبلـی نزدیـک     23

باشد. حالت پنجم، ترکیب دیوارترومپ بـا  می محدوده آسایش
درجه  22باشد که دماي محیط داخلی را می بانپنجره و سایه
دارد. در اردیبهشـت ماه(مـاه مـی) میـانگین     می سانتیگراد نگه

باشد. در ایـن مـاه،   می سانتیگراد درجه 14دماي هواي بیرون 
درجه سانتیگراد  23طبق نمودار، دیوار ترومپ دماي داخلی را 

برد و نزدیک به محدوده دماي آسـایش اردبیـل اسـت.    می باال
درجه سانتیگراد افزایش  25حالت دوم، پدیده گلخانه دما را تا 

داده و حالت سوم، ترکیب دیوار ترومپ و گلخانه دماي داخلی 
درجه سانتیگراد باال برده و از محدوده آسایش خـارج   27تا  را

باشـد  مـی  هستند. حالت چهارم، ترکیب دیوار ترومپ و پنجره
با دمـاي محـیط داخلـی    ها که بر اساس ارقام حاصل از تحلیل

باشـد.  مـی  درجه سانتیگراد نزدیک بـه محـدوده آسـایش    23
باشـد  می نباحالت پنجم، ترکیب دیوارترومپ با پنجره و سایه

دارد. مـی  درجه سـانتیگراد نگـه   22که دماي محیط داخلی را 
در خرداد ماه (ماه ژوئن) میـانگین دمـاي هـواي بیرونـی بـین      

باشد. در این مـاه، طبـق نمـودار،    می درجه سانتیگراد 17تا15
درجه سانتیگراد باال بـرده و  24دیوار ترومپ دماي داخلی را تا 

درجه سانتیگراد افزایش  28را تا حالت دوم، پدیده گلخانه دما 
داده و حالت سوم، ترکیب دیوار ترومپ و گلخانه دماي داخلی 

 درجه سانتیگراد باال برده و خـارج از منطقـه آسـایش    30را تا 
باشند. حالت چهارم، ترکیب دیوار ترومپ و پنجره با دمـاي  می

 درجه سانتیگراد خارج از محـدوده آسـایش   24محیط داخلی 
 بـان حالت پنجم، ترکیب دیوارترومپ با پنجره و سایه باشد.می
 درجـه سـانتیگراد نگـه    22باشد که دماي محیط داخلی را می
(مـاه   در محدوده آسـایش اسـت. در تیـر مـاه     دارد و کامالًمی

 درجه سانتیگراد 17تا15جوالي) میانگین دماي هواي بیرونی 
ر ترومـپ  باشد. در این ماه، طبق نمـودار، حالـت اول، دیـوا   می

درجـه سـانتیگراد و حالـت دوم، پدیـده      25دماي داخلی را تا 
درجــه سـانتیگراد در محــیط   28را تـا   گلخانـه میـانگین دمــا  

و حالت سوم، ترکیب دیوار ترومپ و گلخانه اند برده داخلی باال
درجه سانتیگراد، غیرقابـل قبـول هسـتند.     30با دماي داخلی 

پنجـره بـا دمـاي محـیط     حالت چهارم، ترکیب دیوار ترومپ و 
باشد. می درجه سانتیگراد خارج از محدوده آسایش 25داخلی 

بـان (نمـودار   حالت پنجم، ترکیب دیوارترومپ با پنجره و سایه
درجـه   23باشد کـه بـا دمـاي محـیط داخلـی      می سبز رنگ)

 باشـد. در مـرداد مـاه   می سانتیگراد نزدیک به محدوده آسایش
درجـه   20تـا 18ن بـا میـانگین   (ماه آگوست) دماي هواي بیرو

باشد. در این ماه، طبق نمودار، حالت اول، دیـوار  می سانتیگراد
درجه سانتیگراد نزدیک به محدوده  23ترومپ با دماي داخلی 

منطقه آسایش است. حالت دوم، پدیده گلخانه میانگین دمـا را  
درجه سانتیگراد در محیط داخلی افزایش داده و خـارج   28تا 

آسایش است. حالت سـوم، ترکیـب دیـوار ترومـپ و     از منطقه 
درجه سـانتیگراد و حالـت چهـارم،     30گلخانه با دماي داخلی 

درجه  25ترکیب دیوار ترومپ و پنجره با دماي محیط داخلی 
باشـند. حالـت پـنجم،    می سانتیگراد، خارج از محدوده آسایش

بان دماي محـیط داخلـی   ترومپ با پنجره و سایه ترکیب دیوار
دارد و بهینـه اسـت. در   مـی  درجه سانتیگراد نگـه  23 تا 22 را

 تـا  14شهریور ماه (ماه سپتامبر) دماي محـیط خـارجی بـین    
باشد. حالت اول، دیوار ترومـپ در ایـن   می درجه سانتیگراد16

درجه سـانتیگراد نزدیـک بـه محـدوده     23ماه با دماي داخلی 
ن دمـا را  منطقه آسایش است. حالت دوم، پدیده گلخانه میانگی

درجه سانتیگراد در محیط داخلـی افـزایش داده و حالـت     27
 29 سوم، ترکیب دیوار ترومـپ و گلخانـه دمـاي داخلـی را تـا     

باشـند. حالـت   درجه سانتیگراد افزایش داده و قابل قبول نمـی 
چهارم، ترکیب دیوار ترومپ و پنجره با دمـاي محـیط داخلـی    

باشد. حالـت  می شدرجه سانتیگراد خارج از محدوده آسای 26
بـان دمـاي محـیط    پنجم، ترکیب دیوارترومپ با پنجره و سایه

دارد و چـون در  مـی  درجه سانتیگراد نگـه  23 تا 22داخلی را 
 باشد.  می محدوده منطقه آسایش است قابل قبول
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Fig. 7 Access to solar energy (in terms of temperature) for all examined types in the six hot months of the year 

(Trombe wall without glasses), Software: Design builder 
 

 
Fig. 8 Access to solar energy (in terms of temperature) for all examined types in the six hot months of the year 

(Trombe wall  with glasses), Software: Design builder 
 

Table 2: Examine the five models through summer and winter 

Collect 
points 

Daylight 
ratings 

Score the 
highest 

temperature 
drop in 
summer 

Average 
temperature in 
warm months 

of the year 
(April-

September) 

Score the 
highest 

increase in 
winter 

temperatures 

Average 
temperature in 
cold months of 

the year (October 
to March 

centigrade) 

System type 

17.75 2 8.25 21.75 7.5 22.54 1- Trombe wall 
19.05 10 6.8 23.20 2.25 22.75 2- Conservatory 

15.30 9 4.08 25.92 2.22 27.78 3- Tromb 
wall+conservatory 

22.29 8 7.85 22.15 6.44 23.56 4- Tromb 
wall+window 

25.83 9 9.33 20.67 7.15 22.84 
5- Tromb wall 

with window and 
shading 
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ـ  تـوان دریافـت   مـی  ه بـه مطالعـات بررسـی شـده    با توج

اقلیمی ایستا از هاي بسیاري از پژوهشگران به عملکرد پدیده
جمله دیوار ترومپ، پدیـده گلخانـه و... بـه صـورت جداگانـه      

عملکـرد   یابیـ ارزپرداخته اند. جنبه نوآوري جسـتار حاضـر،   
 بر ياگلخانه دهیترومپ و پد وارید يانرژ يستایاهاي ستمیس
بصورت ترکیبی  سرد میساختمان در اقل يمصرف انرژ زانیم

باشـد کـه   مـی  بـاهم هـا  و مقایسه حـاالت متفـاوت سیسـتم   
ترین پدیده اقلیمی ایسـتا بـراي   براساس نتایج حاصل، بهینه

شهر اردبیل با اقلیم سرد، دیوار ترومـپ بـه همـراه پنجـره و     
  باشد.می بانسایه

 نور روز -4-2
) مانع 4و روشنایی، دیوار ترومپ (نمودار روز نور جهت از

شـود و از ایـن رو نـور روز    مـی  ورود نور از سـمت جنـوب   از
ـ می کاهش را از داخلـی  فضـاي  دیگـر  نمـودار  چهـار  ایابد ام 
دهند. میزان می قرار آسایش منطقه در روشنایی و نور جهت

دستیابی به نور روز پدیده گلخانه و ترکیب پدیده گلخانـه بـا   
ور بیشـتري  باشند و نمی )، بهینه6و  5 (نمودار دیوار ترومپ

کنند اما ترکیب دیوار ترومپ با پنجره و سایه بان می دریافت
 کنـد و اکثـر  مـی  نیز نور روز مورد نیـاز را فـراهم   )8(نمودار 

 روشــن لـوکس  1000 تــا 500 بـین  را داخــل فضـاي  نقـاط 
 کند و قابل قبول است.می

 

  
Fig. 10 Conservatory Fig. 9 Trombe wall 

  
Fig. 12 Trombe wall with window Fig. 11 Trombe wall with Conservatory 

 

 
Fig. 13 Trombe wall with window and Shading 
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 گیرينتیجه -5

هـاي  در این پژوهش به منظور ارزیابی عملکـرد سیسـتم  
اي) بــراي ترومــپ و پدیــده گلخانــهایســتاي انــرژي (دیــوار 

ترین حالـت ممکـن از بـین ترکیـب انـواع      دستیابی به بهینه
هاي ایستاي پدیده گلخانه و دیوار ترومـپ و  مختلف سیستم

بـان، پـنج حالـت بررسـی شـد و بـا بررسـی و        پنجره و سایه
هـا  بـراي سیسـتم   2ها مطابق با جدول شماره مقایسه حالت

امتیازدهی شده است و نتایج  10تا  2براساس آمار و ارقام از 
ذیــل حاصــل گردیــد. همــانطور کــه در جــدول امتیــازدهی 

در  54/22شود دیوار ترومپ بـا میـانگین دمـاي    مشاهده می
در تابســتان و کمتــرین امتیــاز از لحــاظ  75/21 زمســتان و

باشد. پدیده گلخانـه  می 75/17 دریافت نور روز، داراي امتیاز
در تابسـتان و   20/23در زمستان و  75/27 با میانگین دماي

 05/19بیشترین امتیاز از لحاظ دریافـت نـور، داراي امتیـاز    
پدیده گلخانه بـا   باشد. حالت سوم، ترکیب دیوار ترومپ ومی

درجـه در   92/25درجه در زمستان و  78/27 میانگین دماي
باشـد.  مـی  30/15تابستان و نـور روز مناسـب داراي امتیـاز    

ترکیب دیوار ترومـپ بـا پنجـره، بـا میـانگین       حالت چهارم،
درجه در تابسـتان   15/22درجه در زمستان و  56/23 دماي

باشـد. حالـت   مـی  29/22و نور روز قابل قبول داراي امتیـاز  
 بـان، بـا میـانگین دمـاي    پنجم، دیوار ترومپ با پنجره و سایه

درجه در تابسـتان و نـور    67/20درجه در زمستان و  84/22
ــ ــاز  روز قاب ــول داراي امتی ــاز   83/25ل قب ــترین امتی و بیش

باشــد و از بــین پــنج حالــت مــورد بررســی، بــه عنــوان مــی
ترین حالـت انتخـاب شـده اسـت. ایـن حالـت از نظـر        بهینه

استفاده به عنوان سیستم ایستاي ساختمانی، نسبت به سایر 
تر است و رفتار بهتـري را در زمسـتان بـه    ها مناسبسیستم

ذب غیرمسـتقیم و در تابسـتان بـا کنتـرل     عنوان سیستم ج
 نفوذ نور و به تبع آن حفظ شرایط آسایش دارد. 

با مقایسه میانگین دماي هـوا در هـر حالـت در دو دوره    
گرم و سرد سال (شش مـاه اول و شـش مـاه دوم سـال) در     

 نمودارها و امتیازدهی به ارقام حاصل، حالت بهینه حاصل 
 

 شد و نتایج زیر حاصل گردید:
هاي سرد سال (دي و بهمن ماه) با در زمستان در ماه -1

کاهش شدید دماي هواي بیرون، نیاز به گرمایش داخلی بـه  
هـاي سـوم و چهـارم و    رسد. حالـت بیشترین میزان خود می

پنجم بیشترین جذب انرژي و بیشترین افزایش دماي داخـل  
ا حالت سـوم، ترکیـب دیـوار ترومـپ بـا      را به همراه دارند. ام
هاي دیگر از جملـه مهـر و آبـان دمـاي     پدیده گلخانه در ماه

درجـه سـانتیگراد) بـاال     35 هواي داخلی را بیش از حد (تـا 
 30برده، حالت چهارم، دیوار ترومپ با پنجره نیـز دمـا را تـا    

 درجه سانتیگراد باال برده و دما را از محدوده آسـایش خـارج  
ترومـپ بـا پنجـره و    ا دما در حالت پنجم، دیـوار  کنند. اممی

 هـاي مـذکور بـین    بان در مـاه بان، به دلیل داشتن سایهسایه
 باشد.  درجه سانتیگراد و در محدوده آسایش می 22 تا18

هاي گـرم سـال (تیـر و مـرداد) بـا      در تابستان در ماه -2
افزایش دماي محیط بیرون، نیاز به سرمایش محـیط داخلـی   

ترکیـب دیـوار    وم) ود شود. پدیـده گلخانـه(حالت  بیشتر می
ترومپ و پدیده گلخانه (حالت سوم) دماي محـیط داخـل را   
بیش از حد بـاال بـرده و دمـا را از محـدوده آسـایش خـارج       

ا در حالــت چهـارم و پــنجم دمــا در محــدوده  کننــد. امــمـی 
 باشد.  آسایش می

از جهــت نــور روز تنهــا حالــت اول (دیــوار ترومــپ)  -3
یوارترومپ به همراه پنجـره  (د مناسب کنند ولی حالت پنجم

بان) به دلیل داشتن امتیاز بیشتر و همچنین نـور روز  و سایه
 باشد.  مناسب آسایش انسان، حالت بهینه می

توان دریافت که با تعبیه دیوار می ه به جستار حاضربا توج
هـاي مناسـب در جـداره    بـان همـراه بـا پنجـره    ترومپ و سایه

توان به دمـاي  اردبیل، می هرجنوبی ساختمان در اقلیم سرد ش
 تـا  18 هاي سال (دماي محدوده آسایشمورد نیاز در تمام ماه

درجه سانتیگراد) دست یافت و نور روز مناسب را دریافـت   22
ــا کــاهش مصــرف   کــرد و در کنــار ایــن آســایش محیطــی، ب

هــاي تجدیدناپــذیر در راســتاي دســتیابی بــه پایــداري انــرژي
 ها قدم برداشت.هزینهمحیطی و همچنین کاهش زیست
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In the recent century, due to the reduced energy consumption and excessive use of 
non-renewable resources in the building sector, passive solar heating is one of the 
architectural design strategies for efficient energy use. Trombe wall and Greenhouse 
are the most important passive systems. This project, by conducting field-laboratory 
studies, evaluated the energy consumption in five different models from the 
combination of a Trombe wall a the Greenhouse with a chamber in the first and 
second six months of the year in the cold climate of Ardabil city. In this research, the 
idea is not to consume, but to use green energy and minimize energy consumption 
through the absorption of renewable energy in the building, in this regard; 
architectural design can play a very important role. This research is semi-
experimental and uses a simulation research method. In order to achieve the goals of 
the project, the Design Builder software has been used to analyze the conditions. 
According to the studies, it is realized that with the installation of the Trombe wall 
with window and adding shading to the southern side of the building, the average 
temperature will be 20/67°C in the winter and 22/84°C in summer, and the comfort 
temperature will be 18-22°C in all months of the year. We can also receive a enough 
daylight during the day and we can achieve environmental sustainability and reduce 
costs apart from achieving comfort in the environment, and reducing non-renewable 
energies. 

Key words: 

Energy consumption, Static systems, Trombe wall, Greenhouse systems. 
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 (مطالعه موردي: شهرستان مراغه)دوران زندیه تا امروز 

Changes of Lifestyle and Physical Patterns of Houses and their 
Reciprocal Influences (Case Study: Maragheh City) 

 

1سید عباس یزدانفر
 2زهره ناصردوست، (نویسنده مسئول)

 
 تاریخ ارسال:

18/07/1395 
تاریخ بازنگري: 

19/03/1396 
 تاریخ پذیرش:

30/07/1396 
 تاریخ انتشار: 

03/03/1398 

 چکیده
بخشی از نیازهاي مـادي و غیرمـادي    تأمینهاي فردي و اجتماعی به منظور گیري فعالیتخانه محیطی براي شکل

لفـه  ؤثرترین مؤباشد. در عصر حاضر الگـوي فرهنگـی و رفتـاري در طراحـی فضـاهاي مسـکونی بـه عنـوان مـ         افراد می
 تـأثیر ه بـه  شود. با بیان این مشکل هدف اصلی این پژوهش توجهاي عمومی مردم، نادیده گرفته میگیري فعالیتشکل

زندگی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهاي درك رفتار ساکنین بـر الگـوي کالبـدي مسـکن     فرهنگی و به تبع آن شیوه 
هـا دچـار تحـول گشـته و     باشد. با تغییرات فرهنگی، نیازها و شیوه زنـدگی، الگـوي رفتـاري سـاکنین نیـز در خانـه      می

ی و شیوه زنـدگی در مسـکن   سازماندهی فضایی متفاوتی را به وجود آورده است. این پژوهش تغییرات سازماندهی فضای
 دهد.ها را از زندیه تا امروز مورد بررسی قرار میات متقابل آنتأثیرمراغه و 

تحلیلی و در بخـش  -بوده که در بخش مرور ادبیات با روش توصیفی ترکیبی صورت تحقیق به این در تحقیق روش
 و تصـادفی  صـورت  بـه  ساکنین از نفر پنجاه اب خانه و مصاحبه 32مطالعات میدانی با روش کیفی، با بررسی و برداشت 

هـا، ارتبـاط شـیوه زنـدگی بـا سـاختار       شناسانه با تجزیه و تحلیل مصاحبهساختاریافته و در حوزه مردمنیمه پرسشنامه
کالبدي تبیین شده و از آنجا که شهر مراغه براي این کار انتخاب شده است نوع مطالعه مـوردي در نظـر بـوده اسـت و     

هـاي روزانـه و   دهد که در هر منطقه، شیوه زندگی ساکنین آن منطقه شامل الگوهـاي رفتـاري، فعالیـت   ن مینتایج نشا
ـ    ساالنه، الگوي مسکن منطقه و تغییرات آن در طول زمان، رعایت حریم بخـش  ه بـه مفاصـل   هـاي مختلـف خانـه، توج

 ها هستند.خانهگذار در طراحی تأثیرهاي مؤلفهارتباطی فضاها و ارتباط با طبیعت 

 :هاي کلیديواژه
 .شیوه زندگی، الگوي کالبدي، سازماندهی فضایی، الگوي مسکن مراغه، الگوي رفتاري
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 مقدمه -1
 هـاي خالقیـت  از سرشـار  بـوم  و مرز این تاریخی گذشته

 و کالبـدي  فضـاهاي  سـاخت  در مـا  پدران اجتماعی و فردي
 طـول  در فرهنـگ  بـا  کالبد تنگاتنگ است. ارتباط کارکردي

 فرهنگ بر مبتنی کامالً که است داده شکل فضاهایی را تاریخ،

 است. ها بودهآن رفتاري الگوي براساس و مردم
 بـه  بشـر  زنـدگی  تـرین مکـان  مهـم  عنوان به خانه اهمیت

 بر انسان، زندگی روش با سازگار محیطی ساختن فراهم منظور

 سبک شیوع و جدید عصر در حال این با .نیست پوشیده کسی

 نقاط تمامی در وسازهاساخت فعلی، کلیه هویتبی وسازساخت

 نادیـده  علـت  بـه  و رفتـه  پـیش  شـدن  یکسان سمت به کشور

 نیازهـاي  بـه  نسـبت  کـافی  شناخت عدم یا و رانبکار انگاشتن

 رضـایتمندي،  کـاهش  چـون  مشـکالتی  بـروز  بـه  منجـر  آنان،

 اجتمـاعی  رفتارهـاي  در دگرگونی مکانی، و فرهنگی هویتیبی

  .است شده  ...و ساکنین
 بسـتر  ساکنین، فرهنگ و هویت با مسکن سازگاري عدم

 که برداران بهره واقعی نیازهاي و هاخواسته و آن گیريشکل

 کـه  اسـت  مشـکالتی  از گیرد،می تأنش آنان زندگی شیوه از

 معماري به هتوج که درحالی .بردمی رنج آن از امروزه مسکن

 شـهر  بستر و بومی جامعه باورهاي زندگی، شیوه از برخاسته

 و شـکل  فرهنگـی،  و مکـانی  عوامل تأثیر تحت زمان طی که
 افـزایش  سـبب  توانـد مـی  اسـت،  یافتـه  خاصـی  محتـواي 

 نیازهـاي  بـرآوردن  کلـی  طور به و فضا به تعلق رضایتمندي،

 .شود ساکنین واقعی
تحقیق حاضر درآمدي بر الگوي مسـکن در شـهر مراغـه    

 ت زیر است:سؤاالبراي پاسخ به 
هاي مختلف از ها در دورهتغییرات شیوه زندگی در خانه −

 گذشته تا امروز به چه صورت بوده است؟
هاي مختلف از گذشته تا ها در دورهالگوي کالبدي خانه −

 امروز چه تغییراتی داشته است؟
 تأمینها در هر دوره تا چه میزان پاسخگوي کالبد خانه −

 نیازهاي مبتنی بر الگوهاي رفتاري ساکنین بوده است؟
 زندگی شیوه

 شـیوه « بـا لغـت   یمعنـ  هـم  یکه به نوع “Lifestyle ”واژه

 “Style”یعنـی زنـدگی و    “Life”از دو جـزء   باشـد می» زندگی
سـبک و  «پارسی معادل بـا  باشد که در بیشتر ادیبات معاصر می

از » زنـدگی «در نظر گرفته شده اسـت. معنـی لغـوي    » یا شیوه
فعل زیستن مشتق شده است و به همه امورات عینـی و ذهنـی   

بـه   “Life Style”ها معنی لغـوي  انسان داللت دارد. در لغت نامه
ـ   شـکل اول آن را  ه بـوده اسـت، در   دو صورت بیشتر مـورد توج

شیوه نوعی زندگی فرد، گروه یا فرهنگ شیوه خـاص از زنـدگی   

دانند، در شکل دوم آن را شـیوه زنـدگی   می یک شخص یا گروه
هـاي یـک   ها و ارزشیا سبک زیستن که منعکس کننده گرایش

هـا،  هـا، نگـرش  کننـد. یعنـی عـادت   فرد یا گروه است، معنی می
اقتصادي و ماننـد آن کـه بـا    ها، معیارهاي اخالقی، سطح سلیقه

ـ   هم، طرز زندگی کردن فرد یا گروهی را می ه سـازد، مـورد توج
 .)2013Farlex, ; 2013 ,Webster-Merriam(گیرد قرار می

 نحـوه  بـه  کـه  اسـت  اصـطالحی  ) tyleSLife (زندگی شیوه

 شود.می داده قوم چندین یا یک و گروه یک شده تصویب زندگی

) 2011Benedikter, Juergensmeyer and Anhe, ( شــیوه 

 چگونـه  که کنندمی انتخاب مردم که روشی از عبارتست زندگی

) . Rapoport, crossبپردازنـد  فعـالیتی  بـه  چگونـه  یـا  رفتارکنند
) cultural aspect of environmentall design 1980, 10 

هـاي  تمفهوم شیوه زندگی به طور ویژه به انتخـاب کیفیـ  
هـا  هـا و شـیوه فعالیـت   هاي زنـدگی، فعالیـت  محیطی، کیفیت

هـاي  روش زندگی مفهومی است که در محیط گردد.منجر می
هـا، تصـورات،   آلهـا یعنـی ایـده   ساخته شده بر اسـاس ارزش 

 .)1390، (پوردیهیمی گیردو ... شکل میها وارهطرح
از نظـر پیربوردیــو شــیوه زنـدگی نظــام کــرد و کارهــاي   

هـاي متمـایز کننـده    بندي شده و طبقه کننده یا نشانهطبقه
 شوداست که در قالب ریختار متمایز کننده فضا بازنمایی می

) در این رویکرد فضامحور، خانه به مثابه 24 :1391(بوردیو، 
هـاي  بازنمایی فضایی جهت انجام رفتار، کرد و کـار و کـنش  

وان مکـانی  متقابل افراد نسـبت بـه یکـدیگر بـوده و بـه عنـ      
سازمان فضایی و  شود که نسبت به شیوه زندگی،شناخته می

در حال تغییر و تحول است. از نگاه بنـدیکر   عناصر آن دایماً
شیوه زندگی اصطالحی است که به نحوه زندگی یک گروه و 

 .),Benedikter 2011: 25( شودیا چندین قوم اطالق می
ــدگی را    ــه شــیوه زن ــد اســت ک ــدنز معتق ــیگی ــوان م ت

اي کم و بیش جامع از عملکردها تعبیر کرد که فـرد  مجموعه
گیرد چون نـه فقـط نیازهـاي جـاري او را     ها را به کار میآن

آورند بلکه روایت خاصـی را هـم کـه وي بـراي هویـت      برمی
در برابــر دیگــران متجســم  ،شخصــی خــود برگزیــده اســت

 .)1391 ،سازند (گیدنزمی
الگویی همگـرا از رفتارهـاي   مهدوي کنی، سبک زندگی را 

دانـد  هایی مـی هاي اجتماعی و داراییدرونی و بیرونی، وضعیت
اي از تمـایالت و ترجیحـات   که فرد بـا گـروه بـر مبنـاي پـاره     

اش را در تعامـل بـا شـرایط محیطـی خـود ابـداع یـا        (سلیقه)
مند الگو یا مجموعه نظام«کند وي به اختصار آن را انتخاب می

 .)1387، 1386نامد (مهدوي کنی، می »هاي مرجحکنش
 طیـف  با توام مردم زندگی روش بیان اغلب زندگی شیوه

 کـه  اسـت  اجتمـاعی  هـاي فعالیت و عقاید ها،ارزش از کاملی
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 شـکل  عـاداتی  و رفتـاري  فرهنـگ،  الگوهاي از گفت توانمی

 و فـردي  زنـدگی  در هـا را آن روزمره طور به افراد و گیردمی
 يشیوه کلی، و عام معناي در .گیرندمی کار به خود اجتماعی

 شـخص  کـه  اسـت  روزانه معمولی هايفعالیت شامل زندگی

 گیرد.می کار به خود زندگی در ها راآن
 زمینـه  در بیشـتر  زنـدگی  شیوه بر سیستماتیک تحقیقات

 به آمریکا متحده ایاالت در 1940 هايسال در و اجتماعی علوم

 پیـرو  1980 هـاي سـال  شـد. در  آغـاز  سیاسـی  ابـزاري  عنوان

 نظیر فیلسوفانی با مدرنیسم پست و ساختارگرایی هايجنبش

 شـیوه  اجتمـاعی  روابـط  روي تمرکـز   ...و لیوتـار  دریدا، بارت،

 و فرهنگ مفهوم بیشتر یافتن اهمیت به که یافت ادامه زندگی
 1990 دهـه   در. شـد  منجـر  اجتمـاعی  علـوم  در آن مشـتقات 

 تحقیقـات  بـه  ايفزاینـده  طـور  بـه  زمینـه  ایـن  در پـژوهش 

 و اقتصـادي  فلسـفه،  روانشناسـی،  فرهنگـی،  ايرشـته میـان 
 سبک مفهوم تکوین هايریشه. شد کشیده شخصی هاينگرش

 کئـورگ  وبـر،  مـارکس  چـون  کسانی کار در توانمی را زندگی

 .دانسـت  20 قـرن  آغازین هايسال در وسل تورشتاین و زیمل

 از یکـی  زنـدگی  سـبک  و شـیوه  يمسـاله  غـرب  در اکنونهم

 زنـان،  فرهنگـی،  اجتمـاعی،  علـوم  مطالعـات  اصـلی  موضوعات

). ,Benedikterباشـد مـی   ...و اقتصـاد  روانشناسـی،  خـانواده، 
) 2011 ,Juergensmeyer and Anhe 

 شیوه زندگی و مسکن
اي کم و بیش جامع و مجموعهبه طور کلی شیوه زندگی 

برآورنـده نیازهـاي    منسجم از عملکردهاي روزمره اسـت کـه  
تـاریخ، فرهنـگ و    باشـد. از طرفـی  مادي و معنوي انسان می

ـ     زندگی روزمره هـم گـره   ه ما همزمـان در خانـه و مسـکن ب
اند، چنانکه مسکن تنها براي بقا و زنده ماندن نیسـت،  خورده

بلکه الزامات و اقتضائات خود را به تمامیـت هسـتی و شـیوه    
هـاي  ین است که شیوهزندگی انسان تحمیل نموده است چن

هـاي دامپـروري،   معیشیتی و زیستی گونـاگون ماننـد شـیوه   
کشاورزي، صنعتی هر کـدام نظـام مسـکونی خـاص خـود را      

هـایی  ) از تحقیقات و نظریـه 1386 . (فاضلی،اندبوجود آورده
که در زمینـه خانـه و شـیوه زنـدگی صـورت گرفتـه اسـت،        

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می
که بـه سـاختار کلـی فرهنـگ و      1971راپاپورت در دهه  −

پـردازد، روش  هاي ساخته شده میعوامل موثر بر محیط
داند کـه  زندگی را به عنوان بخشی از اجزاي فرهنگ می

 هـاي کیفیت ها و در نتیجه بر انتخاببر سیستم فعالیت
ــده،     ــاخته ش ــیط س ــدگی و مح ــأثیرزن ــی ت ــذاردم  گ

)2005 ,Rapoport( کند که اگر قدرت و توان می او بیان
یک پناهگاه، نقش انفعالی خانه باشد، هـدف فعـال خانـه    

ایجاد محیطی است که به بهترین شکل با شیوه زنـدگی  
 )82 :1388 ،(راپاپورت یک قوم هماهنگ و مرتبط باشد.

ــدگی روزمــره و چگــونگی   1الرنــس − در زمینــه شــیوه زن
 معـانی  درك کند که  به منظوراستفاده از فضا بیان می

 رفتارها انتظام چگونگی باید ها،کاشانه طراحی در نهفته
 طریـق  از کـه  مسـکونی  هـاي محـیط  در هـا فعالیـت  و

 و تجزیه مورد آیند،می پدید مرسوم قواعد و منديقانون
 در محـوري  نقـش  که زندگی رسوم . گیرند قرار تحلیل

 شـیوه  کشـف  در تواننـد می کنند،می ایفا ارتباط را این
)Lawrence, باشـند   سـودمند  بسـیار  فضـاها  از استفاده

)1995. 
قـوم شـناس دانمـارکی در کتـابی تحـت       2توماس هجراپ −

به  "ملت ، فرهنگ و شیوه زندگی: در تحلیل خود"عنوان 
پـردازد کـه شـامل خـود     معرفی سه نوع شیوه زندگی مـی 

اشتغالی (عدم جدایی بین کـار و فضـاي خانـه)، دسـتمزد     
(خانــه تنهــا مکــانی بــراي اهــداف تفریحــی و نــه  آورنــان

هاي کننده برنامهاي (خانه منعکسمعیشتی) و پیشه حرفه
دهـد کـه   بنـدي نشـان مـی   شخصی) بوده و در این دسته

سطح درآمـد، محـل کـار و سـبک کـار فـردي، نیازهـا و        
 دهد.هاي خانه را تغییر میاولویت

، 6196شـناس انگلیسـی در سـال    انسان 3ماري داگالس −
رقابـت و  چهارخرده فرهنگ را معرفی کـرده کـه شـامل    

تساوي حقوق و ، هاي اجتماعیاجتناب از کنترل، فردیت
کنـد کـه   بوده و بیان می جوامع سلسله مراتبیو  مذاکره

ها به بررسی محـیط  توان با این خرده فرهنگچگونه می
هـا از نظـر انـدازه خانـه،     خانه پرداخت. تیپولـوژي خانـه  

کننده این تئـوري  تصویر کلی خانه منعکسهمسایگی و 
 )Salama, 2006: 72(باشد. می

تحقیقاتی که بـا توصـیف شـیوه زنـدگی بـه عنـوان معیـار         −
هاي مشترك، به بررسی انتخاب نوع و کیفیت خانـه و  ارزش

تـوان بـه تحقیـق    پردازد، به عنوان نمونه میموقعیت آن می
که به بررسی سطح تحصیالت و درآمد با نوع مسـکن   4تیلی

ــی ــه م ــردازد و خان ــا  ) and ReedWilliam, 1970(پ و ی
 در این زمینه اشاره کرد. 5تحقیقات هیان جیونگ لی

) اسـت  1935( نیچـاپ  قیتحق ی،دانیم قاتیتحق یکی از
ها تکیه اصلی به بررسی محل سکونت، نـوع خانـه،   که در آن

هاي عینـی شـان و منزلـت    وسایل اتاق نشیمن و دیگر جلوه
اسـت. ایـن   » مقیاس اتـاق نشـیمن  «باشد، که موسوم به می

سـبک  « مقیاس بر مبناي این واقعیت ساخته شد که عمومـاً 
هـاي  هاشیاي تحت تملک مردم، در طبقـ  و خصوصاً» زندگی

بـین، لـوازمی کـه در اتـاق     مختلف تفـاوت دارد. از نظـر چـا   
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شود منعکس کننده دستاوردهاي فرهنگـی،  نشیمن یافت می
هاي مادي و منزلت اقتصادي و اجتماعی خانواده است دارایی

)1991Sill & Merton, (. له استفاده از شیوه اجانسن، نیز مس
زندگی را براي مطالعه ترجیحات و بازاریابی مسـکن پیشـنهاد   

  ),Jansen 2011(دهد. می
غایت و ساختار معانی، -کولن و ازاکی، با استفاده مدل ابزار

هـاي  روشی مبتنی بر آمار را براي مطالعه ترجیحات و انتخـاب 
اختار دهند که محصول نهایی آن ارایه مدل سـ مسکن ارایه می

دارند که ایـن روش   تأکیدمعانی مسکن در یک جامعه است و 
) ,Coolen & Ozakiهاي شیوه زندگی است مؤلفهدربرگیرنده 

کتـاب  در محمدرضـا مازنـدرانی حـائري    در ایران نیـز   .2004(
هـاي سـنتی شـهرهاي    خانه، فرهنگ، طبیعت تعدادي از خانه

کنـد و آن  همدان، رشت، کاشان، شیراز و بوشهر را بررسی می
کند. عنـوان بخشـی از کتـاب    هاي معاصر مقایسه میرا با خانه

هـاي  بررسی شیوه زنـدگی و سـازمان فضـایی معمـاري خانـه     
ه زنـدگی  تاریخی و معاصر است. در این قسمت براي فهم شیو

از تکنیک مصاحبه و پرسشنامه اسـتفاده شـده اسـت و هـدف     
متقابل شیوه زندگی و شیوه شهرنشینی بـر   تأثیرنویسنده فهم 

 باشد.سازمان فضایی خانه می

 روش تحقیق -2
در خصوص شیوه  آوري اطالعاترو جمعدر تحقیق پیش

ــات    ــق مطالع ــد، از طری ــا کالب ــگ ب ــاط فرهن ــدگی و ارتب زن
 ازدر حوزه کالبـدي،   تحلیلی و-با روش توصیفی ايکتابخانه

هــاي مختلــف و خانــه از دوره 32ی دانیــم برداشــت قیــطر
هـا بـا روش   آن يبـردار عکـس  و رولـوه  بصورت تصـادفی بـا  

تـاریخی و در حـوزه مطالعـات مـردم شناسـانه، از      -تفسیري
هاي انجـام شـده بـا اهـالی شـهر و سـاکنین       طریق مصاحبه

 ا روش کیفی صورت گرفته است. هاي برداشت شده بخانه
هـاي مراغـه   از آن جهت که در این تحقیق بررسی خانـه 

باشـد.  انتخاب گردید، روش تحقیق از نوع مطالعه موردي می
مطالعـات   بهعالوه بر آن پروژه با هدف بررسی شیوه زندگی، 

پردازد. بنابراین این تحقیق مختلف با روش کمی و کیفی می
 باشد.کیفی و نمونه موردي می -از نوع ترکیبی کمی

 مطالعه موردي -3
توسط برداشت میـدانی صـورت   ها خانهشناخت در ابتدا 

گرفت و بر اساس تغییرات الگوي کالبدي و همچنـین شـیوه   
 بندي شد:روزي دستهزندگی به سه دوره سنتی، معاصر و ام

 

 
Fig. 1 Classification of Maragheh houses 

 
 ):1350-1000سنتی ( هايخانه -1

 شـکل  در سـنتی  کـامال  صـورت  به که هستند هاییخانه

هـا بـه صـورت    اند. و زندگی در آنمانده باقی خودشان واقعی
هاي این دوره براساس الگوي است. خانهسنتی جریان داشته 

بنـدي شـدند: سـنتی الـف،     دوره تقسـیم  4کالبدي خود بـه  
 .سنتی ب، سنتی ج و سنتی معاصر

 ):70و  60معاصر (دهه  هايخانه -2
و  هستند اسالمی انقالب از بعد دوره به مربوط هاخانه این

متناســب بــا تغییــر شــیوه زنــدگی و همچنــین ورود برخــی 

ــوژي ــه ســوي   تکنول ــل ب ــه دوره قب ــی نســبت ب ــا تغییرات ه
 اند.معاصرسازي داشته

 :  )80امروزي (دهه  هايخانه -3
 شـیوه  و سـازي خانـه  الگـوي  بـا  امروزي کامالً هايخانه

 اکنون رواج دارند. هم که غربی زندگی
هـر   عملکردهاي و فضاها ها،در هر دوره جهت شناخت خانه

شـیوه   سـپس  ها مشخص شد،خانه، معرفی و الگوي کالبدي آن
هاي انجـام شـده بـا    که از طریق مصاحبه هاخانه این در سکونت

 گردید.مردم (به صورت تصادفی) صورت گرفته بود، بیان 

The Traditional 
Type C (1300-

1340) 

The Traditional 
Type B (1200-

1300) 

The Traditional 
Type A (1000-

1200) 

The Traditional 
contemporary 
(1340-1350) 
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ساالنه  و روزانه معنوي و مادي هايفعالیت بیان در این روش با

علـت   فضـاها،  معنـی  و کـاربرد  فضاها، اهمیت نقش به خانه، در
ها پی برده شد. آن فراوانی و تنوع و عناصر حضور عدم یا حضور

بـا   سـکونت  الگـوي  تغییـر  ايمقایسـه  فرآیند یک در نهایت در
و  زندگی از دوران زندیه تا امـروز بررسـی   شیوه تغییر به توجه

 تحلیل گردید.
 

 
Fig. 2 The research structure 

 
Table 1: An example of the houses in each period 

The traditional The contemporary The modern 

   

  

 

 
 هایافته -4

قبل از توضیح مختصـري در رابطـه بـا الگـوي کالبـدي      
هاي ذکر شده، نام و عملکرد فضاها در جدول زیـر قابـل   دوره

 مشاهده است:
  



42 

SCIENTIFIC JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE & 
URBANISM, VOL. 10, NO. 17 

SPRING & SUMMER 2019 
 معماري و شهرسازي ایران نشریه علمی

 42 1398بهار و تابستان ، 17شماره ، 10دوره 
 

 

 

Table 2: Terminology of the spaces (for any further explanations please refer to the dissertation) 

 
 

 الگوي کالبدي
هاي سـنتی شـامل دو بخـش    خانههاي سنتی: خانه -1

 غالـب  مسـکونی  بخـش  باشند.عمده مسکونی و خدماتی می

 و اتـاق  (یـک  "دهلیز بیر اتاق بیر" صورت به سنتی هايخانه
دهلیـز)   یـک  و اتاق (دو "دهلیز بیر اتاق ایکی" دهلیز) یا یک
 بـه  دیگـر  اتـاق  و » طنبی« عنوان به بزرگتر اتاق .است بوده

 ارتبـاط  نیـز  دهلیز شد. فضايمی استفاده » اتاقی ال« عنوان

بخش خـدماتی   .باشدمی حیاط به و همدیگر به هااتاق دهنده
 خانه شامل میطباخ، آشپزخانا، انبارها، توالت و ... است.

 

 
Fig. 3 Plan of the pattern of residential area of 

traditional houses 
 

الف: بخـش مسـکونی در ضـلع شـمالی حیـاط و       سنتی
 .گیرنـد مـی  قـرار  اصـلی  فضـاهاي  پشـت  صـاندیخانا  فضاهاي

 در ضلع جنوبی اط و غالباًحی از ضلعی خدماتی در هايبخش

 هـاي بخـش  براي فضا نبودن کافی صورت در .گیرندمی قرار

 اسـتفاده  منظـور  این به مسکونی بخش زیرزمین از خدماتی،

  .شودمی
 

 
Fig. 4 Plan of the pattern of traditional houses (A) 

 

 طبقـه  جـاي  بـه  طنبی با گذشت زمان فضاي :ب سنتی

 اضـافه  هـا اتـاق  تعداد به و گیردمی قرار اول طبقه در همکف

 به اول طبقه در سالن یک و فضاها پشت پله درراه یک و شده

 .شودمی گرفته نظر در فضاها، ارتباطی مفصل عنوان

Residential 
areas 

Services 
areas 

Yard 
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Fig. 5 Plan of the pattern of traditional houses (B) 
 

 مسـکونی  بخـش  سپس رفته رفته به عـرض  :ج سنتی

 مسـکونی  بخـش  به خدماتی بخش از آشپازخانا و شده اضافه

ـ . گیردمی قرار صاندیخاناها از یکی بجاي و شودمی منتقل اام 
 گیرد.می صورت میطباخ در همچنان پز و پخت امور

 

 
 

Fig. 6 Plan of the pattern of traditional houses (C) 
 

هـا بـه   در دوره قبل از معاصر کـه خانـه   : معاصر سنتی
هاي خدماتی در کنار روند بخشسوي معاصر شدن پیش می

گیرنـد و بـاز هـم بـه عـرض بخـش       بخش مسکونی قرار مـی 
 برخـی  کشـیدگی  این راستا شود و درشمالی خانه اضافه می

 سالن و راهرو فضاي دو به دهلیز فضاي .کندمی تغییر فضاها

 دهنـده  ارتبـاط  سـالن،  فضـاي  آن جـاي  بـه  و شـده  تبـدیل 

 هـاي بخش به و شده کاسته صاندیخاناها تعداد از .فضاهاست

 اضـافه  فضـاها  مقابـل  در بـالکن  .شوندمی منتقل خانه میانی

 از ضـلعی  در انبارهـا  از تعـدادي  و مطـبخ  همچنان .گرددمی

 سیستم تدریج به دوره این در که آنجایی از .دارند قرار حیاط

 فضاهاي برخی شود،می رایج هاخانه در شهري آب کشیلوله

 .شوندمی اضافه مسکونی بخش به خیس
 

 
Fig. 7 Plan of the pattern of traditional contemporary 

houses 
 

هاي ایـن دوره همگـی از دو   خانههاي معاصر: خانه -2
طبقـه  طبقـه همکـف و نـیم   انـد. نـیم  طبقه تشکیل شـده نیم

طبقـه همکـف و کارهـاي    زیرزمین. زنـدگی روزمـره در نـیم   
طبقه زیرزمین جریان دارد. فضاي دهلیز کـه  خدماتی در نیم

در دوره قبل مفصل ارتباطی فضاها بود، در ایـن دوره بـه دو   
تبدیل شـده اسـت. هـال مفصـل     فضاي راهرو ورودي و هال 

ارتباطی فضاهاي داخلـی از جملـه اتـاق، طنبـی، آشـپزخانا،      
باشـد. در ایـن دوره فضـایی بـه نـام      صاندیخانا و پاسـیو مـی  

میطباخ حذف شده است. آشپزخانه و همه کارهاي مربوط به 
 پخت و پز هم به داخل بخش مسکونی انتقال یافته است. 

 

 
Fig.8 Plan of the pattern of contemporary houses 

 
 تحـوالت  امـروزي  دوره درهـاي امـروزي:   خانـه  -3

 سـالن  و طنبی اتاقی، ال دهد.می رخ پالن الگوي در ايعمده

 اکنـون  داشـتند،  را خـود  بـه  مخصـوص  حـوزه  کـدام  هر که

 ایجـاد  پـذیرایی  هـال  نام به بزرگتري فضاي و شده یکپارچه

 اتاق هم و خصوصی نشیمن عنوان به هم فضا این اند. ازکرده

Residential 
areas 

Services 
areas 

Yard  

Residential 
& services 
areas 

Services 
areas 

Yard  

Residential 
& services 
areas 

 

Services 
areas 

Yard 

Residential 
& services 
areas 

 

Services 
areas 

Yard  
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 هـم  و شودمی ها استفادهمهمان از پذیرایی و طنبی و مهمان

 که خواب اتاق نام به فضایی !فضاهاست باقی ارتباطی مفصل

 فضاها دیگر به شود،می محسوب خانواده اعضاي شخصی اتاق

 منتقـل  مسکونی بخش داخل به حمام و شده. مستراح اضافه

 ارتباط در بیواسطه صورت به هاخانه برخی در حتی و شودمی

 فضـاهاي  تعـداد  گیـرد. از مـی  قـرار  پـذیرایی هـال  فضـاي  با

 فضـاي  دو یـا  یـک  تنهـا  کـه  طوري به شده کمتر صاندیخانا

 دوره این در همچنین .کنندمی ایفا را صاندیخانا نقش کوچک

 در بیشتر یا و خانواده سه یا دو مشخص، زمین یک در معموالً

 چند آن از مشخص زمین یک و کنندمی زندگی جدا طبقات

 .است خانواده

 
 

 
Fig. 9 Plan of the pattern of modern houses 

 
در مجموع تغییـرات الگـوي کالبـدي را در جـدول زیـر      

 توان مشاهده کرد:می
 

Table 3: A summary on changes in the structure pattern 

 
  

Residential unit 3 Residential unit 2 Residential unit 1 
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The traditional 

Type A 

The traditional 

Type B 

The traditional 

Type C 

The traditional 

contemporary 

The 

contemporary 
The modern 

   
   

   
   

 
 شیوه زندگی

 هـاي فعالیـت  شامل زندگی شیوه همانطور که گفته شد،

 مـادي  غیـر  و مـادي  نیازهـاي  برآوردن جهت روزانه معمولی

 سـازماندهی  در خـود  ينوبه به هافعالیت باشد. اینمی انسان

 هـاي فعالیـت  منظور بدین. هستند ثرؤم بسیار خانه فضاهاي

زندگی که از طریـق مصـاحبه مشـخص     شیوه يدهندهشکل
 سـنتی،  دوره سـه  در سـپس  و گردیـد بندي شده بود، دسته

 5شد. مقایسه امروزي و معاصر

به صورت ساالنه  شیوه زندگی هم به صورت روزانه و هم
هاي هر دوره بررسی و تحلیل شد. فراوانی استفاده از در خانه

فضاها در هر کدام مشخص و بصورت نمودارهایی نشـان داده  
شد و از طرفی مدت زمان استفاده از فضاها نیز مشخص شد. 

هـا در  بدین ترتیب اهمیت فضاها در هر دوره و تغییـرات آن 
ت تطبیـق شـیوه زنـدگی بـا     گذر زمان بدست آمد و در نهای

 ها نشان داده شد.کالبد خانه
 
 
 

Table 4: The needs-fulfilling activities 

 
 

ها در سـه دوره ذکـر شـده در    کالبد برآورنده کل فعالیت
 جدول زیر قابل مشاهده است: 
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Table 5: The structure which covers the requisites of activities  
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جهت بررسی تغییرات کالبـد برآورنـده شـیوه زنـدگی،     

 5هـا بـه   آن نـوع توان براساس هاي نام برده را میفعالیت
ــب از   ــته، مرک ــت )1دس ــدگی،   فعالی ــه زن ــاي روزان  )2ه

هـاي روزانـه   فعالیت )3روزانه نظافت شخصی، هاي فعالیت
هـاي  فعالیـت  )5هاي ساالنه خدماتی و فعالیت )4خدماتی، 

هـا بـراي   ساالنه فرهنگی، تقسیم کرد. برخی از این فعالیت
انجام، نیـاز بـه وسـایل و تجهیزاتـی دارنـد کـه الزم اسـت        

هـا در نظـر گرفتـه    داري آناي بـراي نگـه  فضاهاي جداگانه

هـا،  این عالوه بر کالبد الزم بـراي انجـام فعالیـت   شود. بنابر
داري وسـایل و تجهیـزات در   فضاهاي دیگري به جهت نگه

خانه مورد نیاز است. در این مقاله تغییرات شیوه زنـدگی و  
دسته طبق جدول زیر بررسی شده  6کالبد برآورنده آن در 

ــه بررســی تغییــرات کالبــد   5اســت.  دســته اول مربــوط ب
در فضاها صورت  هایی هستند که مستقیماًلیتبرآورنده فعا

گیرند و دسته آخر تنها مربوط به تغییرات کالبدي است می
 ها نیاز دارند. ها براي صورت گرفتن به وجود آنکه فعالیت

 
Table 6: The categories of activities and the required structure for performing the activities 

A. Activities 
Daily activities Annual activities 

- Everyday life affairs   - Daily Personal Grooming 
Activities  - Annual service activities 

1 Sleeping [overnight] 1 washing hands & face 1 Providing the food [stuff] (cooking, 
drying, [grinding], etc.) 

2 Midday breaks & napping 2 Going to the toilet 2 Baking [or affording] bread 

3 Praying and performing 
religious practices 3 Taking a bath 3 Preparing the sleeping accessories 

4 Eating main meals  - Daily service activities 4 Chopping the firewood for heating 
5 Snacking (tea, fruit, etc.) 1 Preparing the main meals  
6 Gathering and chatting 2 Cooking affairs  - Annual cultural activities 
7 Playing with children 3 Preparation of snacks (tea, fruit, 

etc.) 1 Catering for [large parties] and 
reception of  guests 

8 Managing the children’s 
homework 4 Washing the dishes 2 Organizing the mourning 

celebration ceremonies 

9 Catering for small parties 
and close guests 5 Washing the clothes 3 Settlement of customs (fulfilling a 

vow, sacrifice, donation, etc.) 
 6 Drying [and ironing] clothes  
-  B. The required structure for performing the activities or keeping the equipment 

1 The place to store food stuff 3 Clothing store location 5 The place to hold some gadgets & 
equipment 

2 Fuel storage location 
(firewood , oil, etc.) 4 The place to store beds & sleeping 

accessories 6 Place of storing the utensils 

 
و ها بررسی تغییرات کالبدي مربوط به هر دسته، با شکل

 جداول زیر بیان شده است.
 هاي روزانه زندگیفعالیت -1

 
Table 7: The structure which covers the requisites of daily activities of life in the traditional houses  
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هــاي روزانــه زنــدگی در دوره ســنتی بیشــتر در فعالیــت
گرفــت. اتــاق دوم و حیــاط در فضـاي ال اتــاقی صــورت مــی 

 ها هستند.اولویت بعدي براي انجام این فعالیت

 
Table 8: The structure which covers the requisites of daily activities of life in the contemporary houses  

 
 

ــاز هــم فضــاي ال   ــز اگرچــه ب ــاقی در دوره معاصــر نی ات
ـ ترین کالبد براي این فعالیتمهم ا نسـبت بـه دوره   هاست، ام

قبل فضاهاي بیشتري از خانه در اولویت بعدي هستند. اتـاق  

دوم، سالن، تراس، حیاط و زیرزمین بعد از فضـاي ال اتـاقی   
 ها هستند.برآورنده این دسته از فعالیت

 
Table 9: The structure which covers the requisites of daily activities of life in the modern houses 

 
 

حـذف شـده و    اتاقی کـامالً در دوره امروزي که فضاي ال
پذیرایی داده اسـت، ایـن فضـا برآورنـده     جاي خود را به هال

هاي این دسته است. سپس فضاي اتاق خواب و غالب فعالیت
توان گفت در ایـن سـه   بنابراین می سپس تراس و آشپزخانه.

که » اتاقیال« هاي روزانه ازدوره کالبد برآورنده غالب فعالیت
بـا ابعـاد بزرگتـر    » یراییپـذ هـال «یک اتاق کوچک بوده  به 

ها از یک فضاي کوچک و در تغییر کرده و در مجموع فعالیت
اند. همچنـین بـا   یک بخش از خانه، در کل خانه پخش شده

هاي امروزي بـه دلیـل افـزایش طبقـات،     ه به اینکه خانهتوج
محل زندگی بیش از یک خانواده هسـتند، در غالـب    معموالً

هاي ان فضایی براي انجام فعالیتها، کالبد حیاط به عنوخانه
 روزانه زندگی حذف شده است.
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Table 10: Comparisons of the structures which covers the requisites of daily activities of life during the three 

periods 

 
 
 روزانه نظافت شخصیهاي فعالیت -2
 

Table 11: The structure which covers the requisites of daily personal cleaning activities in the traditional houses  

 
 

آب و  تـأمین ها وابسـته بـه   از آنجا که این نوع از فعالیت
ب هستند، با تغییرات نحـوه دسترسـی بـه    طریقه دفع فاضال

هـا  آب و طریقه دفع فاضالب در کالبد برآورنده ایـن فعالیـت  
آب از طریـق   تـأمین نیز تغییراتی ایجاد شد. در دوره سنتی 

گرفت و طریقه دفع فاضالب نیـز  چاهی در حیاط صورت می

از طریق چاهی دیگر بود. بنابراین الزم بود که کالبد برآورنده 
ها، حیاط و یا فضایی در حیاط و فضاي باز باشـد.  عالیتاین ف

هـاي  و یا بدلیل عدم دسترسی راحت بـه آب گـرم از حمـام   
 خارج از خانه استفاده شود.

 
Table 12: The structure which covers the requisites of daily personal cleaning activities in the contemorary houses  

 
 

در دوره معاصر از طرفی با تغییرات نحوه دسترسی بـه  
هاي شهري و همچنین نحوه دفع کشیآب که از طریق لوله

گرفـت و از  فاضالب که از طریق اگوي شهري صـورت مـی  

هـا از جملـه   گیري از برخـی تکنولـوژي  طرفی دیگر با بهره
بندي فضاهاي خیس، ایـن فضـاها وارد فضـاي بسـته     عایق

شــده و نزدیـــک بخـــش مســـکونی و البتـــه در ارتبـــاط  
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 میسر بود.ها طریق آبگرمکنغیرمستقیم با آن قرار گرفتند. دسترسی به آب گرم نیـز از  
 

Table 13: The structure which covers the requisites of daily personal cleaning activities in the modern houses 

 
 

در دوره امروزي این فضاها مستقیما در بخش مسکونی و 
دنبـال افـزایش   در ارتباط مستقیم بـا آن قـرار گرفتنـد و بـه    

 در طبقاتی رو هم واقع شدند.ا هطبقات و افزایش واحد
ــی  ــوع م ــابراین در مجم ــده  بن ــد برآورن ــت کالب ــوان گف ت

هاي روزانه نظافت شخصی، از فضاي باز و جدا از بخش فعالیت

مسکونی به فضاي بسته و داخل بخش مسکونی تغییر کرد. در 
نظر گرفتن این فضـاها در ارتبـاط بـا فضـاي بـاز و همچنـین       

امکـان تهویـه مناسـب را در دوره    جداي از بخـش مسـکونی،   
کرد در حالیکه امروزه قرارگـرفتن ایـن فضـاها    سنتی ایجاد می

 کند.در فضاي بسته، امکان تهویه مناسب را دشوار می
 

Table 14: Comparisons of the structures which covers the requisites of daily personal cleaning activities during 
the three periods 

 
 
 روزانه خدماتی هايفعالیت -3

 
Table 15: The structure which covers the requisites of daily service activities in the traditional houses  
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هاي کنیم کالبد برآورنده فعالیتهمانطور که مشاهده می

ــاً  ــه خــدماتی، در دوره ســنتی غالب ــاط و مطــبخ و  روزان حی
باشـد.  جدا از بخش مسکونی هستند، می آشپزخانه که کامالً

هـا وابسـته بـه آب هسـتند،     از آنجا که برخی از این فعالیـت 
عنـوان  هاي نوع دوم الزم است که در حیاط به مانند فعالیت

 فضاي باز و کنار چاه انجام شوند.
 
 

Table 16: The structure which covers the requisites of daily service activities in the contemporary houses  

 
 
 

آب که منجر بـه مجهـز    تأمینبا تغییرات حاصله در نحوه 
هـا بـه سیسـتم لولـه کشـی شـهري شـد، امکـان         شدن خانـه 

دسترسی به آب در فضاهاي بسته نیز میسر شد. دفع فاضالب 
توسط اگوي شهري نیز به این امر کمک کرد و بنابراین انجـام  

ها به فضاي بسته و نزدیک بخش مسکونی منتقـل  این فعالیت
ا از جمله اجاق گاز، امـور  هشد. از طرفی ورود برخی تکنولوژي

پخت و پز را از بخش خدماتی در یک سمت حیاط بـه داخـل   
 بخش مسکونی و آشپزخانه منتقل کرد.

 
 

Table 17: The structure which covers the requisites of daily service activities in the modern houses  

 
 
 

هاي روزانـه خـدماتی   بدین ترتیب کالبد برآورنده فعالیت
جـدا از   از فضاي باز و حیاط و مطبخ و آشپزخانه کـه کـامالً  

مسکونی بودند به آشـپزخانه داخـل بخـش مسـکونی      بخش
 تغییر یافت.
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Table 18: Comparisons of the structures which covers the requisites of daily service activities during the three 
periods 

 
 
 هاي ساالنه خدماتیفعالیت -4
 

Table 19: The structure which covers the requisites of annual service activities in the traditional houses  

 
 

هــاي هــا بیشــتر مربــوط بــه فعالیــتایــن نــوع فعالیــت
شـوند، هسـتند. و   اي که در طـول سـال انجـام مـی    خدماتی

کنیم در دوره سنتی غالب مایحتـاج  همانطور که مشاهده می

... در درون خانـه و در  زندگی از جمله تهیـه مـواد غـذایی و    
 شد.حیاط و مطبخ انجام می

 
Table 20: The structure which covers the requisites of annual service activities in the contemporary houses  

 
 

 شد.شد و برخی از خارج از خانه تهیه میزیرزمین انجام می در دوره معاصر برخی ازین امور در خانه و در حیاط و 
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Table 21: The structure which covers the requisites of annual service activities in the modern houses  

 
 

 منتقل شد.ها کامل به خارج از خانه و فروشگاه به طور  ها تقریباًبا گذشت زمان در دوره امروزي تهیه آن
 

Table 22: Comparisons of the structures which covers the requisites of annual service activities during the three 
periods 

 
 
 هاي ساالنه فرهنگیفعالیت -5
 

Table 23: The structure which covers the requisites of annual cultural activities in the traditional houses  
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هــا و هــاي ســاالنه از جملــه پــذیرایی از مهمــانفعالیــت
برگزاري مراسمات جشـن و عـزا، در دوره سـنتی در فضـاي     

شـده  مهمان (طنبی) و همچنین حیاط انجام مـی  مخصوص
 است.

 
Table 24: The structure which covers the requisites of annual cultural activities in the contemporary houses  

 
 

در دوره معاصر نیز مانند دوره سنتی در طنبـی و حیـاط   
 گرفته است.صورت می

 
Table 25: The structure which covers the requisites of annual cultural activities in the modern houses  

 
 

هــا در در دوره امــروزي غالــب ایــن دســته از فعالیــت
شود. برخـی نیـز در فضـاي هـال     بیرون از خانه انجام می

هــاي امــروزي فضــایی گیــرد. خانــهپــذیرایی صــورت مــی
مخصــوص مهمــان ندارنــد و همــان کالبــد برآورنــده      

هـاي  زندگی، کالبد برآورنـده فعالیـت  هاي روزمره فعالیت
بنـابراین کالبـد برآورنـده     باشـد. ساالنه فرهنگی نیـز مـی  

هاي ساالنه فرهنگی از داخل خانه به خارج از خانه فعالیت
 منتقل شده است.

 
Table 26: Comparisons of the structures which covers the requisites of annual cultural activities during the three 

periods 

 
  داري تجهیزات):(نگه هاکالبد الزم براي انجام فعالیت -6
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Table 27: The required structure for performing the activities or keeping the equipment in the traditional houses 

 
 

در دوره ســنتی بــه جهــت ایــن امــر فضــاهاي مســتقل  
شـدند. مـواد غـذایی،    در نظر گرفته میها صاندیخانا و انباري

ها، لحاف هاي مختلف، ظرف و ظروف و لباساسباب و وسیله

ــاري و تشــک ــا، همــه در انب ــه ه ــا و صــاندیخاناها نگ داري ه
هــا شـدند. هیــزم بـراي سـوخت کرســی نیـز در انبـاري     مـی 
 شد.داري مینگه

 
Table 28: The required structure for performing the activities or keeping the equipment in the contemporary 

houses 

 
 

هـا در  و لبـاس ها داري ظرف و ظروفدر دوره معاصر نگه
ها به صورت کابینـت و کمـدهایی   بخشی از آشپزخانه و اتاق

هـا در  در نظر گرفته شد. بقیه اسباب و وسایل و لحاف تشک
ها که تعدادشـان نسـبت بـه دوره قبـل     صاندیخاناها و انباري

داري شدند. مواد غـذایی بجـاي نگـه   داري میکمتر شده، نگه
هـا  ت تکنولوژي وارد خانـه در انبارها، در یخجال که با پیشرف

شـود. البتـه برخـی ازیـن مـواد هنـوز در       داري میشده، نگه
هـا نیـز چـون    گرمایش خانه تأمینشوند. داري میانبارها نگه

شد، در قسمتی از می تأمینها توسط بخاري نفتی و یا شوفاژ
شـد و یـا   حیاط خانه تانکري به این منظور در نظر گرفته می

 گرفت.وتوخانه اینکار صورت میدر فضایی به نام م

 
Table 29: The required structure for performing the activities or keeping the equipment in the modern houses 

 
 

داري هـا و کمـدها محـل نگـه    در دوره امروزي نیز کابینت
هـا نیـز در هـر    ها هستند. لحاف و تشکظرف وظروف و لباس

هـا در  شوند و اضـافی آن ها پهن میاتاق خوابی روي تختخواب

شـود.  داري مـی صاندیخانا که ابعاد بسیار کوچکتري دارد، نگـه 
و یا موقع نیـاز  شوند داري مینگهها مواد غذایی نیز در یخجال

شوند و بدین ترتیب نیازي بـه فضـاهاي   تهیه میها از فروشگاه
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هـا نیـز از   گرمایش خانه تأمینها نیست. انباري متعدد در خانه
گیـرد و نیـازي بـه    هاي شهري گاز صورت میکشیطریق لوله
تـوان  در مجموع می ها نیست.داري سوخت در خانهانبار و نگه

ها در سـایر فضـاها، از   اي انجام فعالیتگفت که کالبد الزم بر

فضاهایی مستقل و متعدد به کمدهایی بـه عنـوان جـزوي از    
هـا  فضاهاي اصلی تغییر یافت. و برخی بدلیل عدم نیاز به آن

کامال حذف گردید. و بدین ترتیب از تعداد فضاي موجـود در  
 خانه نیز کاسته شد.

 
Table 30: Comparisons of the required structure for performing the activities or keeping the equipment during the 

three periods 

 
 

عالوه بر موارد ذکر شده، بررسی تغییرات زیـر نیـز قابـل    
 مالحظه است:

 هاي مختلف در برخی فضاهاتداخل فعالیت -1
ها نشـان  شکل زیر تغییرات کالبد برآورنده همه فعالیتدر 

کنـیم برخـی فضـاها    می داده شده است. همانطور که مشاهده
هـا و برخـی چنـد دسـته از     تنها برآورنده یک دسته از فعالیت

ها هستند. در دوره سنتی حیاط به عنوان یـک فضـاي بـاز،    آن
در آن هـا  هاسـت و همـه انـواع فعالیـت    برآورنده غالب فعالیت

هـاي مختلـف   گیـرد. در دوره معاصـر کالبـد دسـته    صورت می
اند و هر فضـایی مخصـوص   از هم تفکیک شده ها کامالًفعالیت

هاست به جز فضاي باز حیـاط کـه ماننـد    یک دسته از فعالیت

گیـرد.  ها در آن صورت میهمه انواع فعالیت دوره سنتی تقریباً
هـاي کـه در   د فعالیـت در دوره امروزي عالوه بر اینکه از تعـدا 

کنـیم کـه   گیرد کاسته شده است، مشاهده میخانه صورت می
 اند.هاي روزانه و ساالنه دچار تداخل شدهفعالیت

(الزم به ذکر است که در دوره امروزي به دلیـل افـزایش   
ــه    ــدن خان ــدي ش ــد واح ــات و چن ــداد طبق ــداد  تع ــا، تع ه

کننـد  هایی که در یـک زمـین مشـخص زنـدگی مـی     خانواده
بیشــتر شــده و بــدیهی اســت کــه منظــور از کاســته شــدن 

هایی است که مربوط به یک واحد ها در خانه، فعالیتفعالیت
و یک خانواده هستند. الگوي پالن در دوره امروزي در شـکل  

 باشد.)خانواده می 3زیر متعلق به 
 

Table 31: Comparisons of the structures which fulfill all types of activities during the three periods 

 
 ها در زمینتعداد فضاهاي یک خانه و پراکندگی آن -2

هاي مکمـل  هاي ساالنه و فعالیتاز آنجا که غالب فعالیت
با گذشـت زمـان بـه     گرفتند،خدماتی که در خانه صورت می

ها در خانه و بـه  بیرون از خانه منتقل شدند، از تعداد فعالیت
هـا بودنـد،   موازات آن از تعداد فضاها که برآورنده این فعالیت

ه به بررسی تغییرات کالبد مـورد  کاسته شد. از طرفی با توج
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ها در فضاهاي دیگـر کـه از فضـاهایی    نیاز براي انجام فعالیت

ایی در دیگر فضاها تغییـر کردنـد، از تعـداد    مستقل به کمده
 فضاهاي یک خانه باز هم بیشتر کاسته شد.  

هـا و صـاندیخاناهاي   که فضـاي مطـبخ و انبـاري   بدین صورت
اتـاقی، طنبـی   متعدد و همچنین حیاط حذف و فضاهاي دهلیز، ال

 پذیرایی تبدیل شدند.اي به نام هالو سالن به فضاي یکپارچه
 

Table 32: comparison of multiplicity of spaces during the three periods 

 
 

کنـیم کـه در   ه به شکل باال مشاهده میهمچنین با توج
دوره سنتی فضاها در کل زمین خانـه و در طبقـات مختلـف    

دوره معاصر فضاها در یک سـمت متـراکم   اند. در پخش شده
انـد و در دوره  شده و به صورت طبقاتی روي هم قرار گرفتـه 

امروزي فضاها در یک طبقه و به صورت متراکم کنار هم قرار 
 اند.گرفته

 هاکالبد برآورنده غالب فعالیت -3

در دوره سنتی در ابتدا فضاي باز و سپس بسـته و در دوره  
فضاي بسته و در دوره امروزي تنهـا   معاصر هم فضاي باز و هم

ها هستند. در دوره امـروزي  فضاي بسته برآورنده غالب فعالیت
ها داخل خانه و فضاي بسته و یـا خـارج از خانـه    غالب فعالیت

گیرد و فضاي باز حیـاط اهمیـت خـود را از دسـت     صورت می
داده و یا بسیار کمرنگ شده است. در واقـع بـا گذشـت زمـان     

 اي باز به فضاي بسته منتقل شده است.زندگی از فض
 

Table 33: Comparison of the structure which covers the requisites of most of activities during the three periods 

 
 

 هاي مختلف خانهمفاصل ارتباطی بین بخش -4
هـاي مختلـف خانـه،    مهم دیگر در رابطـه بـا بخـش    مسئله

مفاصل ارتباطی بین آن هاست. در دوره سنتی مفاصل ارتبـاطی  
شـد. مفصـل   رعایـت مـی   هاي مختلـف خانـه، کـامالً   بین بخش

ارتباطی بین بخش مسکونی و خدماتی، فضاي بـاز حیـاط بـود.    

فضاي دهلیز و سالن نیز ارتباط دهنده فضـاهاي داخلـی بودنـد.    
وره معاصر فضاي مرکزي هال یا سالن به عنوان یک فضـاي  در د

بسته این وظیفه را به عهده گرفـت و در دوره امـروزي مفاصـل    
هاي مختلف رعایت گونه حریم بخشارتباطی حذف شدند و این

 نشده و براي همدیگر مزاحمت ایجاد کردند.
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Table 34: Comparison of spaces which link different sectors together during the three periods 

 
 

 هابندي و پیشنهادات جهت طراحی خانهجمع
 ارتباط شیوه زندگی و کالبد: •

شیوه زندگی ساکنین و کالبد خانه ارتباط تنگـاتنگی بـا   
به تغییراتی در  هم دارند و هر تغییري در شیوه زندگی منجر

هـا شـناخت   شود. بنابراین براي طراحی خانـه کالبد خانه می
هـاي روزانـه و سـاالنه    کامل شیوه زندگی ساکنین و فعالیـت 

ها، جهت در نظر گرفتن فضاهایی مناسب جهت بـرآوردن  آن
 ها، الزم و ضروریست.آن
 هاي مختلف خانه:حریم بخش •

هـاي مختلـف   بخـش  معاصـر و  سنتیهاي دوره در خانه
از هم تفکیک شده بود و هر بخشی حـوزه و حـریم    خانه کامالً

فعـالیتی از انـواع    نـوع مربوط به خود را داشـت. بنـابراین هـر    
شـد و  بندي شده، در بخش خاصی انجام میهاي دستهفعالیت

هاي دیگر (بـا  انجام فعالیت در یک فضا مزاحمتی براي فعالیت
هـا در یـک   فعالیـت و قـرار گـرفتن آن   نوع بـودن  ه به همتوج

به دلیل عدم تفکیـک   امروزيهاي ا در خانهدسته) نداشت. ام
ها با عملکردهاي مختلف از هم و عدم رعایت حـریم هـر   بخش

هـا بـراي همـدیگر وجـود دارد.     بخش، امکان مزاحمت فعالیت
دسـته ذکـر شـده اعـم از      5هـا، همـان   (منظور از نوع فعالیت

هاي روزانه نظافت شخصـی،  انه زندگی، فعالیتهاي روزفعالیت
هـاي سـاالنه خـدماتی و    هاي روزانه خـدماتی، فعالیـت  فعالیت
 باشد.)جهت بررسی تغییرات می هاي ساالنه فرهنگیفعالیت

هـاي مختلـف خانـه    بنابراین در این راستا شناخت حوزه
هـا و شـیوه زنـدگی سـاکنین و رعایـت      فعالیت نوعبراساس 

 رسد.نظر می ها ضروري بهاز حوزه حریم هر کدام

مفاصــل ارتبــاطی فضــاها بــه عنــوان بخشــی از ســاختار  •
 کالبدي:
مفاصـل ارتبـاطی    معاصـر و  سـنتی هاي دوره در خانه

هاي مناسبی براي فضاها در نظر گرفته شده بود ولی در خانه
کنـیم کـه فضـاها بـدون وجـود      مشـاهده مـی   امروزيدوره 

انـد. رعایـت مفاصـل    هـا، رهـا شـده   مفاصل ارتباطی بـین آن 
ارتباطی بین فضاهاي مختلف یک خانه از جمله مواردیسـت  

ها دارد.ه جدي در طراحی خانهکه نیاز به توج 
ارتباط با طبیعت از طریق ساختار سلسله مراتبی فضـاي   •

 باز و بسته:باز، نیمه
هـاي دوره  انسان با فضاي باز و طبیعـت در خانـه   ارتباط

 تأمینها در آن، به دلیل انجام غالب فعالیت معاصرو  سنتی
کـه انجـام همـه     امـروزي هـاي دوره  شد ولـی در خانـه  می

ها به فضاي بسته کشیده شـده اسـت، نیـاز مربوطـه     فعالیت
شود. لذا الزم است تـالش در جهـت احیـاي    پاسخ داده نمی

ها مدنظر ن با فضاي باز و طبیعت در طراحی خانهرابطه انسا
 قرار داده شود.

 نیازهاي مادي و غیرمادي: تأمین •
هـاي  ه به ویژگـی با توج معاصرو  سنتیهاي دوره در خانه

ها، نیازهاي فوق در فضاهاي چنـد منظـوره   فضایی و نوع فعالیت
 تـأمین ، هرچنـد  امـروزي هـاي دوره  شـد. در خانـه  مـی  تأمین

ها در کـل خانـه، در   نیازهاي فردي با توجه به پراکندگی فعالیت
ا کارکردهاي عمومی خانه به عنـوان کالبـد   اولویت قرار گرفت ام

 هـاي سـاالنه فرهنگـی و خـدماتی، کـه عمومـاً      برآورنده فعالیت
 کرد، اهمیت کمتري یافت.می تأمیننیازهاي غیرمادي افراد را 
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house is an environment for the formation of social activities to satisfy a part of physical 
and mental requirements. By observing the contemporary design construction industry, 
it is easy to notice the absolute ignorance toward behavioral, cultural and residential 
patterns of users. By considering this problem, the main purpose of this paper is to 
emphasize on the role of behavioral patterns, lifestyle and user’s culture in their housing 
patterns as one of the most important tools of understanding the behavior of residents. In 
addition, due to the changes in the lifestyle and human’s needs, the housing patterns 
have also evolved and have resulted in new spatial arrangements. This research 
examines the changes in housing pattern and people’s lifestyle in “Maragheh” over time 
Zand era to today. In this article methodology of research in literature review section is 
descriptive-analytical method and in field studies by qualitative method, 32 houses were 
reviewed and interviewed with fifty inhabitants, a semi-structured questionnaire and an 
anthropological questionnaire with interview analysis. The relationship of lifestyle to 
body structure is explained. And results shows that for proper design houses in each 
area, we need to probe that area’s people’s lifestyle, behavioral patterns and daily and 
annual activities properly. Also probation of their housing patterns 

Key words: 

Lifestyle, Physical pattern, Spatial arrangements, Maragheh housing pattern, Behavioral 
pattern 
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 چکیده
از  متنـوع و گـاه متنـاقض   ریف ابـه تعـ  هـا و آثـار مختلـف هنـري،     گیري سـبک گرایی دوران معاصر در شکلکثرت

. سـنجه  شـده اسـت  ریختگـی  هـم بـه دچـار   شناسـی زیبـایی  هـاي شـاخص  جـه یدرنتو  شناسـی منجـر گردیـده   زیبایی
ها اهمیت دارد. هدف از ایـن  ایی آنآورد و تعریف و شناسو ارزیابی را فراهم میتفکیک ، امکان سنجش شناختی،زیبایی

باشـد.  و رابطه بین میزان عددي پروخالی و ترجیحات بصري در جداره خارجی معماري (نَما) مـی  تأثیرپژوهش، بررسی 
شناسی تجربـی،  هاي بررسی ترجیحات در رویکرد زیباییدر این راستا، پس از بررسی ادبیات موضوع، با استفاده از روش

هاي تاریخی تبریز با تغییـر  جداره اصلی از خانه 8نمایه بصري که از  32آزمون قرار گرفتند. این افراد به نفر مورد  320
هاي تجربی، نمرات ترجیحاتی دادند. براساس نمرات داده شده به هر و دستکاري هدفمند تولید گردید، از طریق آزمون

ـ    هاي جداره، پروخالی بر مبناي ترجیحات مخاطب در جداره هـاي  ه بـه یافتـه  خارجی بررسی و تحلیـل گردیـد. بـا توج
شـناختی از  یک مؤلفه بصري در ترجیحـات زیبـایی   عنوانبه »پروخالی«گیري نمود که گونه نتیجهتوان اینپژوهش می

گردد. این مؤلفه بصري گذار است و در یک بازه مطلوبیت، باعث افزایش ترجیحات و پسندیدگی میتأثیرجداره خارجی 
هاي معماري و همچنین راهکار معمارانـه  شناسانه از جدارههاي زیباییعنوان یک معیار در سنجش و ارزیابیتواند بهمی

 هاي خارجی کاربرد داشته باشد.در طراحی جداره
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 مقدمه -1
گرایش بـه جمـال و زیبـایی در انسـان، چـه بـه معنـی        

آفرینـی (هنـر) وجـود    دوستی و چه به معناي زیبـایی زیبایی
عصـر حاضـر    تکثرگرایـی بـا  دارد. گستردگی تعاریف زیبایی 

ایجـاد  را  یتجربیات هنـري نـاهمگون  تشدید گردیده است و 
و تفکیـک  ، امکان سـنجش  شناختی،نماید. سنجه زیباییمی

آورد و در نتیجـه، تعریـف و شناسـایی    ارزیابی را فـراهم مـی  
ها اهمیـت دارد. محـیط سـاخته شـده، پیچیـده و داراي      آن

باشـد. در نتیجـه ایجـاد    هـاي متفـاوتی مـی   عناصر و ویژگـی 
وهش باشـد،  هاي بصري که بتوانند تنها معرف متغیر پژنمایه

بسیار دشوار است که ممکن است یکی از دالیل تعداد اندك 
هاي بصري تحقیقات به روش تجربی، پیرامون عناصر و مؤلفه

هـا  گونه پژوهشدر معماري باشد. این مورد اهمیت انجام این
 نماید.  در عرصه معماري را بیشتر می

هـاي ذهنـی افـراد از بناهـاي معمـاري      از آنجایی که نمایه
و  (Imamoglu, 2000)باشـد  هـا مـی  عمدتاً براساس نمـاي آن 

هاي خـارجی (نَمـا) نقـش مهمـی در ادراك از بنـا و در      جداره
گونـه  توان اینشناختی مخاطب دارند، مینتیجه تجربه زیبایی

هـاي  بیان نمود که بررسی و مطالعـه تجربـی پیرامـون مؤلفـه    
باشد بصري در جداره خارجی که در این پژوهش، پروخالی می

 از اهمیت باالیی برخوردار است.  
مقاله در پی ارزیابی و چگونگی ارتباط بین ترجیحـات  این 

شناختی مخاطـب از جـداره خـارجی بنـاي معمـاري و      زیبایی
باشد. به عبارتی دیگـر ایـن پـژوهش    مؤلفه بصري پروخالی می

 هاي زیر است:در صدد پاسخ به سؤال
میــزان پروخــالی چــه تــأثیري بــر ترجیحــات مخاطــب از  −

 معماري دارد؟هاي خارجی در یک بناي جداره
اي میـان میـزان عـددي پروخـالی و ترجیحـات      چه رابطه −

 هاي خارجی وجود دارد؟شناسی از جدارهزیبایی
هاي پژوهش به اینصـورت  هاي تحقیق، فرضبراساس سؤال

است که بین میزان عددي پروخالی در جداره و میانگین نمـرات  
و شــوندگان ارتبــاط معنــاداري وجــود دارد  ترجیحــاتی آزمــون

شوندگان، در یک بازه مشخص از میزان عددي پروخـالی،  آزمون
 دهند.هاي خارجی مینمره ترجیحاتی بیشتري به جداره

 بررسی ادبیات موضوع -2

 شناسی تجربیزیبایی -2-1
یافته در شناسی تجربی یک رویکرد سازماننگرش زیبایی

مطالعـــه فرآینـــدهاي مربـــوط بـــه ایجـــاد و قـــدردانی از  
دهـد. هـدف اولیـه تحقیقـات     اسی اشیاء ارائـه مـی  شنزیبایی

ــایی ــۀ   زیب ــی مطالع ــی تجرب ــات و  «شناس ــی ترجیح تجرب

اسـت. براسـاس ایـن    » هاي راجع بـه محـرّك سـاده   قضاوت
 هـا، ادراك زیباشـناختی  ها و محرّكرویکرد با تغییر انگیزش

هـاي حاصـل از   کند. در نتیجه اگر انگیزشآثار نیز تغییر می
محـیط کالبـدي و لـذّتی کـه مـردم از آن      الگوهاي مختلـف  

شناختی توان تجربه زیباییگیري باشد میبرند قابل اندازهمی
 محیط مصنوع را ارزیابی نمود. 

شناسـی تجربـی، مطالعــات   تحقیقـات در زمینـه زیبـایی   
هاي بصـري  پیرامون ادراك بصري با تمرکز بر روي مشخصه

 1سـتاو فخنـر  هاي هنرگونـه اسـت. گو  آثار هنري و یا محرّك
شناختی مـورد نیـاز بـراي    هاي روشزیرساخت نظریه اولیه و

شناسی را ایجـاد  زیبایی این رویکرد علمی و تجربی به هنر و
بـا   فیلسوفانه انتزاعی و تفکري شناسیزیبایی و توسعه داد. او

 پـایین  بـا نگـاه از   بنیادي شناسیزیبایی یک با را باال نگاه از
هـاي تعـدیل   نمود. در نتیجه، نظرات یک فرد با پاسـخ  جابجا

شده گروهی از افراد جایگزین گردید. به جاي اینکه یک اثـر  
هنري بصورت عمیق مورد بررسی قرار گیرد، تعداد زیادي از 

هـاي جمعـی و   آثار مورد اسـتفاده قـرار گرفـت تـا مشخصـه     
هـا در درجـه   ها صورت پذیرد. پاسـخ هاي محرّكبنديدسته

هـاي سـاده فیزیکـی در    با ترجیحات نسبت بـه محـرّك   اول
، 2انتخـاب  روش فخنـر سـه   ) ,1986Cupchik(ارتباط بودند. 

ترجیحـــات  بـــه دســـتیابی را بـــراي 4و اســـتفاده 3تولیـــد
 هـاي امـروزه نیـز از روش   که کندمی شناسی پیشنهادباییزی

محسـوب   شناسـی هاي ترجیحـات در زیبـایی  ارزیابی پایه در
 شوند.می

، 5شناسـی تجربـی تـا زمـانی کـه بـرالین      مطالعات زیبایی
را معرفـی نمـود، فاقـد     6شناسـی بیولـوژي  شناسی روانزیبایی

 (Roberts, 2007).و مشـخص بـود   نظریـه و چـارچوب واحـد   

شناسی برالین براسـاس مفهـوم انگیـزش بـه     چارچوب زیبایی
، براي کنجکاوي و اکتشاف مرتبط با عالقه 7عنوان یک محرّك

 ,Berlyne)آمده از هنر، بنـا نهـاده شـده اسـت.     و لذّت بدست

برالین بین رویکردهاي تجربی و همبستگی یـا تحلیـل    (1974
ــایی  ــوا در زیب ــد. در    محت ــل ش ــایز قائ ــی تم ــی تجرب شناس

شناسی با رویکرد تجربی نیاز به دستکاري سیستماتیک زیبایی
کـه  متغیرهاي علّی براي تعیین اثرات آن بر رفتار دارد درحالی

وا، رویـدادهاي  رویکردهاي همبستگی و تجزیه و تحلیـل محتـ  
کننـد. بـرالین رویکـرد    طبیعی را بـدون مداخلـه بررسـی مـی    

گیـري براسـاس علّـت و اثـر را     تجربی را به دلیل اینکه نتیجـه 
 .(Cupchik, 1986)داد سازد ترجیح میممکن می

 مطـرح در  هـاي نظریه از در زمینه مطالعات محیط، یکی
 منظـر،  کیفیت بصـري  ارزیابی و محیطی شناسیروان زمینه
 Kaplan and Kaplan)اسـت   کـاپالن  و کاپالن ادراکی مدل
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 مـردم، میـزان   تکـاملی کـاپالن، بـر اطالعـات     نظریه .(1989
 در اطالعـات جدیـد   کشـف  و یـابی جهـت  منظـر،  با آشنایی
  .(Kaplan 1987)دارد  تأکید زیبایی ترجیح

 شناختیترجیحات زیبایی -2 -2
 ادراك فرآینـد  تشـریح  با انسان ذهن در زیبایی پیگیري

 و پیوسـته  طور به محیط در قرارگیري با انسان. شودآغاز می
 هـاي محـرّك  از را هـایی سـیگنال  خـود  حواس استفاده از با

ــت محیطــی ــی موجــود دریاف ــد،م ــس کن ــال از پ ــن انتق  ای
 هـا آن بـازخوانی  مغـز،  به عصبی سیستم از طریق هاسیگنال

 بـروز  متعاقبـاً  و هـا واکنش گیريشکل منجر به انسان توسط
هـا و  توان قضاوتاین رفتارها را می .شودمی وي از رفتارهایی

 شناختی نامید.یا ترجیحات زیبایی
شناختی شامل تعدادي فرآیند شناختی ترجیحات زیبایی

و عاطفی است. برخی از ایـن فرآینـدها بـا تجزیـه و تحلیـل      
اي، ادراکی، برخی دیگر بـا شـناخت یـا فرآینـدهاي حافظـه     

هاي تجزیه و تحلیل ارزش گیري و سایرین بابرخی با تصمیم
هاي . مدل(Roberts, 2007)ها ارتباط دارند احساسی محرّك

هـاي اخیـر   شناختی در سالمتفاوتی از فرآیند تجربه زیبایی
ارائه شده است که امکان بررسی و مطالعات در این زمینه را 

شناسـی  از زیبایی )2003چاترجی (مدل بیشتر نموده است. 
شناسی جدید براي بررسی تجربه بصري، یک چارچوب عصب

ارائه نمود. در مدل او تجربیات زیباشـناختی   شناختیزیبایی
مربوط به اشیاء بصري شـامل سـه مرحلـه پـردازش بصـري      
مشترك براي درك هر محرّك بصري، یک پاسـخ احساسـی،   

) Chatterjeeباشـد  مـی  8گیري و تعدیل تأثیر توجـه تصمیم

مــدلی جــامع بــراي  2004لــدر و دیگــران در ســال  .(2003
شناسی ارائه داد. این مدل شامل پنج قضاوت و ادراك زیبایی

صـورت مـوازي یـا    مرحله پردازش است که ممکن اسـت بـه  
شناختی سري انجام پذیرد. بر اساس این مدل، تجربه زیبایی

، 10بنـدي صـریح و روشـن   ، طبقـه 9شامل پنج مرحلـه ادراك 
است. این  13و ارزیابی 12، تسلط شناختی11بندي ضمنیطبقه

دو نـوع   15و قضـاوت زیبـایی   14مـدل بـین احسـاس زیبـایی    
دهنده مراحل مختلـف  خروجی، متفاوت دارد. این مدل نشان

شـناختی  و همچنین متغیرهاي مهم دخیل در تجربه زیبایی
هکـرت نیـز    2006در سـال   (Leder et al., 2004). باشدمی

شـناختی برگرفتـه از مـدل لـدر و     مدلی براي تجربه زیبـایی 
 .(Hekkert, 2006)) معرفی نمود 2004دیگران (

 هاي ترجیحاتیآزمون -2-2-1
هاي ترجیحاتی به دو دسته انتخاب و تولید، قابـل  آزمون

 تقسیم هستند.

 یـا  پسـند  کـه  شودمی خواسته افراد در آزمون انتخاب از
انـواع   .دهنـد  نشـان  انتخـاب  بـا  را اشیا به نسبت عالقه خود

بنـدي و توصـیف بـراي    هاي رفتاري همچون رأي، رتبهپاسخ
پذیر است. دوست داشتن یا غیر آن، در این نوع آزمون امکان

گـذاري) ترجیحـات   گیري مسـتقیم (مقیـاس  اگر هدف اندازه
نمایه بصري باشد،  Nمیانگین در میان یک مجموعه کامل از 

، »16زینـه انتخاب اجبـاري دو گ «سه آزمون ترجیحاتی اصلی 
وجود » 18بندي ترجیحاتیرتبه«و » 17ايسازي مرتبهمرتب«

شوندگان، با توجـه بـه   دارد. در آزمون تولید و تنظیم، آزمون
گردد، هاي مختلفی که توسط پژوهشگر اعمال میمحدودیت

شناسـی ترجیحـاتی خـود    زیباترین مورد را از لحاظ زیبـایی 
هـاي تولیـد و   ننماینـد. دو روش معمـول در آزمـو   ایجاد می

 باشد.  می 19تنظیم، روش برش زدن و تغییر و دستکاري

 هاي پیرامون ترجیحات بصريپژوهش -2-2-2
پردازانی مانند برالین و کـاپالن  براساس رویکردهاي نظریه

 با آن طتباار و يبصر هــايکیفیت یابیارز ايبرهــایی پــژوهش
 نکنندگادهستفاا تترجیحا سساابر ،منظر کیي ادراهاجنبه
ارائه راهکارهایی  و ساماندهی ،تقاار رمنظوها به و از یافته انجام
محوطه اسـتفاده شـده اسـت (بـزي و     ر ـمنظ دنرـبهترکبراي 

؛ گلچـین،  1392؛ گلچین و ایرانی بهبهانی، 1394میرشکاري، 
   ).1392نارویی و ایرانی بهبهانی، 

لعــات هــا در مطاهــاي ســاختماناهمیــت ارزیــابی جــداره
 ;Brown and Gifford 2001بسـیاري تأکیـد شـده اسـت (    

Gifford et al. 2000; Imamoglu 2000; Robbins and 
Langton 1999 .(و بنـا  يمؤلفـه ظـاهر   نیاول ساختمان ينما 

 بـر  يادیـ ز تـأثیر  اسـت کـه   اطراف طیمح با آن دهنده ارتباط
نـژاد و نیکـودل،   پیرامـون دارد (مهـدوي   و سـاختمان  ساکنان
هـاي  هـاي مختلـف جـداره   ها، ویژگـی در این پژوهش). 1394

هاي فیزیکـی ماننـد عناصـر نمـا     خارجی (نَما) همچون ویژگی
ــالکن(پنجــره هــا)، مصــالح ســاخت، هــا، درهــا و نشــانههــا، ب

هـاي فضـایی   هاي معماري، محوطـه گیري، ارتفاع، سبکجهت
 Stamps)ط، خروجــی)، خــط آســمان (ورودي، راهــرو، حیــا

تأثیرات معنایی جـداره در ایجـاد احسـاس در بیننـده      (2006
(Ostwald, et al., 2014)   پیچیـدگی(Heath, et al., 2000) ،

ارتباط میـان   (Stamps, 1999)هاي بیرونی بندي جدارهمفصل
عناصر ساخته شده نَما در یک محیط و میزان ترجیحات افراد 

و همچنـین   (Hussein, et al., 2018)آن منطقه به این عناصر 
هــاي مســکونی بــا توجــه بــه شناســی جــدارهبررســی زیبــایی

مـورد   (Riccardo, et al., 2010)سـازي مصـرف انـرژي    بهینه
همچنـین تحقیقــاتی بـا موضــوع    بررسـی قـرار گرفتــه اسـت.   

شناسی در فضاهاي شهري بـه بررسـی ایـن    هاي زیباییویژگی
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اي از اصول قابل مورد از دیدگاه کاربر به منظور ایجاد مجموعه
 Weber and)اجــرا در طراحــی شــهري انجــام شــده اســت. 

Brucks 2014; Weber and Vosskoetter, 2008) 
ها در زمینه پروخالی، بیشتر با عنوان تخلخل در پژوهش

هاي فیزیکی اجسام و مصـالح)  مواد (به عنوان یکی از ویژگی
مطالعه گردیده است. در معدود تحقیقاتی که پیرامـون ایـن   
موضوع در نماهاي معماري انجام پذیرفته است بـه تـأثیر آن   
در ایجــاد کــوران هــوا و تعویــه طبیعــی توجــه شــده اســت 

(Seifert et al. 2006; Cui, Stabat, and Marchio 2016).  
ها به عنوان یکـی از  پر و خالیهایی نیز در مورد پژوهش

موضوعات مطرح شـده در طراحـی شـهري انجـام پذیرفتـه      
ها به عنوان فضاهایی میانی ها، پروخالیاست. در این پژوهش

در فضاي شهري که توانایی ارتقاي تجربـه شـهري را دارنـد،    
؛ 1394زاده،  شـیخ  و شـاطریان  ،اکبري علی(اند معرفی شده

Belton & Jones, 2011(  به عنوان مثال گودوین در کتـاب .
خود از پروخالی به عنوان یـک مفهـوم کـه بـه عنـوان یـک       

کنـد،  مکانیسم فعال و پویا براي تغییر و ارتقا شهر عمل مـی 
. پروخالی به عنوان یـک عامـل   (Goodwin 2011)برد نام می

توان به کارهـاي  در طراحی نیز مورد توجه قرار گرفته که می
 . ) ,2008Kotsopoulos(اشاره نمود  20استیون هال
) نیـز  1397بـین ( طلب، یاران و محمدي خوشوحدت

خود به بررسی مفهوم پروخالی پرداخته و یـک  در پژوهش 
هـاي خـارجی   گیري عددي آن در جـداره روش براي اندازه

یکـی از  » پروخالی«اند. براساس پژوهش ایشان، ارائه نموده
باشـد و هـر جـداره    اي بصري در جداره میهاي پایهکیفیت

باشـد  مـی » عدد پروخـالی «داراي یک ویژگی خاص به نام 
  ).1397بین، اران و محمدي خوش(وحدت طلب، ی

هـاي  ها و مشخصـه هاي پیرامون موضوع کیفیتپژوهش
توان بصـورت زیـر   هاي خارجی معماري را میبصري و جداره

 بندي نمود. ) دسته1(جدول 

 
Table 1: Studies on visual characteristics’ preferences in facades 

Cela-Conde et al., 2002; 
Karaman, 2005 Style Friedenberg, et al., 2014 Density 

Askari & Binti, 2009; Dazkir & Read, 2012; 
Hussein, et al., 2018 

Nasar, 1994; Palmer, et al., 2013 
Visual Elements Locher, 2012; Reis, et al., 2012 Composition 

Cubukcu & Kahraman, 2008; O’Connor, 
2011; Karaman, 2005; 

Hue, Color & 
Material 

Akalin, et al., 2009; Brown & 
Gifford, 2001; Imamoglu, 2000; 

Roberts, 2007; Commare et al., 2014 
Complexity 

Akalin et al., 2009; Stamps, 1999 Details & 
Textures Cupchik, et al., 1982 Similarity 

Gifford et al.,2000; Stamps & Nasar, 1997; 
Mura & Troffa, 2006 Age Kotsopoulos, 2005; Goodwin, 2011; 

Cui et al., 2016 Porosity 

Gifford et al., 2000; Stamps & Nasar, 1997 Form McManus et al., 2010 Proportion 

Akalin, et al., 2009; Stamps, 1999; Sağlam, 
2014 Ornament McManus, 2005 Symmetry 

 & Balance 

Bar & Neta, 2006; Silvia & Barona, 2009; 
Palumbo et al., 2014 

Curvature Myszkowski, et al., 2016 Order 

 Vartanian et al., 2013 Contour 

Swirnoff, 1982 ؛Mahdavinejad & Nikoudel, 
2016 Surface & Light Brown & Gifford, 2001; 

Forster et al., 2014 
Ambiguity  
& Clarity 

Linsen et al., 2011 Size Ostwald et al., 2014 Meaning 

 
 پروخالی در جداره معماري -2-3

براي مشخص نمودن نقش پروخالی در جداره معمـاري،  
هـاي جـداره،   ابتدا بایستی جایگاه آن نسبت به سایر ویژگـی 

هاي معماري موضـوع  هاي مختلف جدارهتبیین گردد. ویژگی
 هاي بسیاري از محققان بوده و تأثیر این موارد بر پژوهش

 

 شناختی مورد بررسی قـرار گرفتـه  ادراك و ترجیحات زیبایی
هـا بـر دو جنبـه کیفـی و فیزیکـی از      است. در این پـژوهش 

ه بـه پیشـینه     هاي جدارهویژگی ها تأکید شده است. بـا توجـ
اند، ایـن  بندي شدهدسته 1پژوهش و تحقیاتی که در جدول 

 ) بیان نمود.1توان بصورت شکل زیر (تصویر ها را میویژگی

http://www.armanshahrjournal.com/?_action=article&au=207455&_au=Mohammadjavad++Mahdavinejad
http://www.armanshahrjournal.com/?_action=article&au=207455&_au=Mohammadjavad++Mahdavinejad
http://www.armanshahrjournal.com/?_action=article&au=209267&_au=Fahimeh++Nikoudel
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Fig. 1 Categorization of architectural features of facades based on literature review 

 
ــامل     ــاري ش ــل) در معم ــالی (تخلخ ــدي پروخ ــوم کالب مفه

هـایی بـراي   دادن به ساختار بنـا و خلـق عملیـات و روش   سازمان
(وحدت طلـب، یـاران    هایی در فرم بناي معماري استایجاد حفره

این مفهوم بـا ایجـاد ارتبـاط میـان      ).1397بین، و محمدي خوش
تواند بوسیله چهـار  آید که میفضاهاي داخلی با خارجی بوجود می

هـایی در مجمـوع جـرم    روش کلی انجام پذیرد: اول، با ایجاد حفره
هایی در جـرم بنـا؛ سـوم، بـا     آمدگیساختمان؛ دوم، با ایجاد پیش

هــا و توزیــع و قــراردادن بازشــوها در جــداره خــارجی فرورفتگــی

هـاي قـائم در فضـاي داخلـی     ساختمان؛ و چهارم، با ایجـاد دهانـه  
 .(Kotsopoulos 2005)نمایند ساختمان که ایجاد سوراخ می

کننـد و انـواع   سه روش اول در جداره امکان ظهور پیدا مـی 
هـاي خـارجی بناهـاي    مختلفی از عناصر پروخـالی را در جـداره  

هـاي  آورند. این تنوع عناصر پروخالی کیفیـت معماري بوجود می
بصري دیگري همچون ترکیب، نظم، پیچیـدگی، تناسـب و ... را   

را  1تـوان تصـویر   می سازند. بنابراینبا جداره خارجی مرتبط می
 با توجه به نقش پروخالی به صورت زیر کامل نمود.

 

 
Fig. 2 The Role of Porosity in architectural façade 

 

همانطور که از تصویر بـاال مشـخص اسـت پروخـالی بـر      
هـاي فیزیکـی و کیفـی جـداره تأثیرگـذار اسـت و در       ویژگی

توانـد نقـش مهمـی در ادراك بصـري مخاطـب از      نتیجه می
جداره بناهـاي معمـاري داشـته باشـد. ایـن مـورد بـر لـزوم         

هـا تأکیـد دارد. از   ها و ارزیابی این مفهوم در جـداره پژوهش
هاي بصري نیز در ادراك و ترجیحات این کیفیتسوي دیگر 

هاي مختلف عالوه بر داشتن میزان تأثیرگذار هستند و جداره
 هاي بصري متفاوتی نیز دارا هاي متفاوت، کیفیتپروخالی

گر و سعی در هستند بنابراین توجه به این متغیرهاي مداخله
جـاد  هاي ترجیحـاتی بـا ای  ها در نتایج آزمونکاهش تأثیر آن

 هاي بصري مناسب اهمیت دارد.محرك

 گیري پروخالی در جداره معمارياندازه -2-3-1
هاي خارجی داراي ویژگی بخصوصـی بـه نـام عـدد     جداره

باشد. میزان آن باشد که منحصر به آن جـداره میپروخالی می
برابر با نسبت حجم عناصر پروخالی جداره به حجم کل جداره 

 ).1397بین، یاران و محمدي خوش (وحدت طلب،باشد می
 

 
S: Porosity Level Factor, T: Porosity Type Factor, D: Effective Depth, A: Porosity Element’s Area 

 
در این پـژوهش میـزان عـددي پروخـالی بـا اسـتفاده از       

 آید.بدست میفرمول باال 
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 روش پژوهش -3
شناسی تجربی اسـت.  رویکرد نظري در این پژوهش، زیبایی

هـا  شناسی تجربـی سـعی در شـناخت و بررسـی پدیـده     زیبایی
هـا دارد و تحقیقـات آن بـر پایـه     هـا و محـرّك  براساس انگیزش

هاي سـاده  ها راجع به محرّكمطالعۀ تجربی ترجیحات و قضاوت
هـاي  ی تجربی، تعیـین نسـبی ویژگـی   شناساست. هدف زیبایی

هاي بصري در میان یک اي از نمایهشناسی براي مجموعهزیبایی
جمعیت خاص، که آزمونی خاص براي قضاوت در مورد کیفیـت  

هـا محـول شـده اسـت،     شناسـی بـه آن  هـاي زیبـایی  یا کیفیت
هـا،  هـا و محـرّك  باشد. براساس این رویکرد با تغییر انگیـزش می

 کند.  ادراك زیباشناختی آثار نیز تغییر می
در این مقاله براي شناسایی متغیرهاي پژوهش و تبیـین  
چــارچوب نظــري پــژوهش در مرحلــه اول (بخــش نظــري)  

ن گـردد. در ایـ  مطالعات پیشین و ادبیات موضوع بررسی می
بخش پس از بیان پیشینه پژوهش، پروخالی به عنـوان یـک   

گــردد و مؤلفــه بصــري و نقــش آن در جــداره معرفــی مــی 
هاي هاي ترجیحاتی و چگونگی تولید و ساخت محركآزمون

 شود.بصري توضیح داده می
شناسـی  هاي زیبـایی در مرحله دوم (بخش عملی) آزمون

) جداره اصـلی  8پذیرد. نمونه مورد پژوهش هشت (انجام می
باشند که با توجه به معیارهـا و  هاي تاریخی تبریز میاز خانه
هایی همچون تعداد ساختار عناصـر معمـاري، تعـداد    شاخص

سطوح جداره و میزان عددي پروخالی انتخاب گردیدند. هـر  

جداره بـا تغییـر و دسـتکاري     4کدام از این هشت جداره به 
که در ادامه توضیح  هدفمند براساس روش و الگویی مشخص

نمایـه بصـري مـورد     32گردنـد و  شود، تبـدیل مـی  داده می
نمایـه بصـري بـا     32گیرند. براي ساخت این آزمون قرار می

هاي بصري در جـداره،  ثابت نگه داشتن و حفظ سایر کیفیت
هایی مشابه از میزان عددي پروخالی تغییر پیدا کرد و جداره

هاي مختلف عـددي از  ستههاي بصري در دنظر سایر کیفیت
میزان عددي پروخالی تولید گردیـد. در نتیجـه تنهـا متغیـر     

هــاي ترجیحــاتی کیفیــت بصــري مــورد بررســی در آزمــون
نفر براسـاس الگـوي    320باشد. در این بخش از پروخالی می

هاي ترجیحاتی گرفتـه  هاي بصري، آزمونامتیازدهی به نمایه
هاي بصري ثبت ن به نمایهشوندگاهاي آزمونشود و پاسخمی
گـردد. بررسـی مطالعـات پیشـین نشـان داده اسـت کـه        می

هـاي  شوندگان از جملـه ویژگـی  اي پرسشهاي زمینهویژگی
تواننـد در  شخصیتی، فرهنگی، دانش بصري و جنسیت، مـی 

نــژاد و هــا و ترجیحــات تأثیرگــذار باشــند (مهــدويانتخــاب
شـوندگان زن و  ن). بر این اساس تعداد آزمـو 1390ناگهانی، 

مرد، متخصـص و غیرمتخصـص، برابـر بـا یکـدیگر و تمـامی       
 اند. شوندگان از شهر تبریز انتخاب شدهآزمون

شـوندگان  هـاي آزمـون  در نهایت، در مرحله سـوم پاسـخ  
آزمـون  (ترجیحات) بـه روش آمـار توصـیفی و اسـتنباطی (    

بنـدي و  هاي پژوهش جمع) تحلیل و یافتههامقایسه میانگین
 شوند.گیري میجهنتی

 

 
Fig. 3 Reasearch Conceptual Model  

 
 هاروش گردآوري داده -3-1

گیـري ترجیحـات از آزمـون    در این پژوهش براي انـدازه 
اي پلـه  5بـر روي طیـف لیکـرت    » بنـدي ترجیحـاتی  رتبـه «

بندي ترجیحاتی نسبت به روش گردد. روش رتبهاستفاده می
هاي کمتـري دارد. در  انتخاب اجباري دو گزینه، تعداد سؤال

 Nگیري ترجیحات بـراي  سؤال در اندازه Nاین روش تنها به 
سـؤال در   )N×(N-1)/2(یه بصري (محرّك) در مقایسه بـا  نما

مورد نیاز است. همچنین » آزمون انتخاب اجباري دو گزینه«
ــا روش     ــه ب ــن روش در مقایس ــؤال در ای ــوع س ــایش و ن نم

ها بصورت همزمان اي که در آن همه نمایهسازي مرتبهمرتب
 باشد.  تر میشوند، بسیار سادهنمایش داده می

ها) از روش تغییـر  هاي بصري (محرّكمایهبراي ساخت ن
شود. در ایـن روش پژوهشـگر خـود    و دستکاري استفاده می

هـــا زده و از در محـــرك دســـت بـــه تغییـــر و دســـتکاري
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هـاي انتخـاب نمایـه    مانند آزمون خواهد کهشونده میآزمون

ــه ویژگــی  ــه ب ــا توج هــا و ترجیحــات مــورد نظــر خــود را ب
ماید. این روش بخصوص بـراي  شناختی خود انتخاب نزیبایی
شوندگانی که تخصـص هنـري ندارنـد بسـیار مناسـب      آزمون

هاي تولید و تنظیم احتمال تولید نتیجـه  است زیرا در آزمون
بــدلیل پیچیــده و دشــوار بــودن روش انجــام، پــایین اســت. 

هاي مورد نظر پـژوهش بـا   همچنین احتمال رسیدن به یافته
بـرد. تحقیقـات   را بـاالتر مـی  توجه به متغیرهاي مورد ازیابی 

ــه     ــام پذیرفت ــن روش انج ــتفاده از ای ــا اس ــیاري ب ــد. بس ان
(Bertamini, et al., 2014; Cubukcu & Kahraman, 
2008; Palumbo & Bertamini, 2016; Wang, et al., 

2016; Zabelina, Robinson, et al., 2011) 
پـژوهش   هـاي ترجیحـاتی  آزمـون  پایـایی  محاسـبه  براي

 شـده اسـت. میـزان    استفاده کرونباخ آلفاي از آزمون ضر،حا

 از اسـتفاده  براي آزمون ترجیحاتی، بـا  کرونباخ آلفاي ضریب

 بـه  آلفاي ضریب بدست آمد. 917/0، مقدار SPSSنرم افزار 

ابـزار   و پایـایی خـوب   قبـول  قابـل  آمده، نشان دهنـده  دست
 .است پژوهش هايگردآوري داده

 هاروش تحلیل داده هاي پژوهش وفرضیه -3-2
هاي ترجیحاتی، ها بوسیله آزمونآوري پاسخپس از جمع

شـوند. در  هاي پژوهش به روش آمار توصیفی بیـان مـی  داده
د،  صورت شاخصها بهاین بخش داده هایی مانند میانگین، مـ

 شوند. واریانس و انحراف استاندارد توصیف می
هـاي  هپس از عملیات مربـوط بـه آمـار توصـیفی، فرضـی     

شـود. در ایـن   پژوهش بوسیله آمار اسـتنباطی، بررسـی مـی   
ها ها و نوع مقیاس دادههاي فرضیهپژوهش با توجه به ویژگی

ها اسـتفاده  براي تحلیل استنباطی از آزمون مقایسه میانگین
گردد. در این آزمون، هدف، مقایسه میانگین یک متغیر با می

) سطح .sigتصمیم ( مقادیر ستون معیار .سایر متغیرها است
-αباشد با اطمینان  αدار آزمون فرض است. اگر برابر معنی

شود. بعبـارتی  ها رد میدرصد فرض یکسان بودن میانگین 1
باشـد فـرض    05/0) کمتـر از  .sigاگر مقدار معیار تصـمیم ( 

0H شود.رد می 
یکدیگر نیز در ها با براي مقایسه نمرات ترجیحات جداره

در قسمت فاصله اطمینان از  21جدول آماري دو نمونه زوجی
گـردد.  تفاوت نمرات کران (حد) بـاال و پـایین محاسـبه مـی    

 براین اساس اگر:
در اینصورت میـانگین   ،باال و پایین هر دو مثبت باشندکران  -1

 گروه اول از میانگین گروه دوم بزرگتر است.
در اینصورت میـانگین   ،ی باشندباال و پایین هر دو منفکران  -2

 .گروه دوم از میانگین گروه اول بزرگتر است

در  ،منفـی باشـد   دیگـري باال و پایین یکی مثبت و کران  -3
هاي دو گروه با هـم تفـاوت معنـاداري    اینصورت میانگین

 د.نندار
 هاي پژوهش:براساس سؤال

فرضیه اول پژوهش ایـن اسـت کـه بـین میـزان عـددي        −
) و میانگین نمـرات ترجیحـاتی   1µجداره (پروخالی در 

 ) ارتباط معناداري وجود دارد.2µشوندگان (آزمون
شـوندگان نمـره   فرضیه دوم پژوهش این اسـت کـه آزمـون    −

ــه جــداره 1µترجیحــاتی ( ــه  ) بیشــتري ب ــق ب ــاي متعل ه
 دهند.) می2µ) (45/0- 35/0( بندي سومدسته

0 1 2

1 1 2

:
:

H
H

µ µ
µ µ

=
 ≠  آزمون اول           

0 1 2

1 1 2

:
:

H
H

µ µ
µ µ

=
 >

 آزمون دوم           

 هاي بصري و انجام آزموننمایه -4
هاي بصري براي انجام هر آزمون ترجیحاتی نیاز به نمایه

باشد در این پژوهش با توجه به پیچیـدگی  متناسب با آن می
هـاي  گـر، نمایـه  متغیر مورد پژوهش و تنوع عوامـل مداخلـه  

هـاي  وارههاي ترجیحاتی، طرحهاي) بصري در آزمون(محرّك
ایـن   باشـند. هـا مـی  دستکاري و تغییـر داده شـده از جـداره   

مند و براساس الگو و فرآیند مشخصی براي به تغییرات، نظام
ها و هاي بصري در قضاوتحداقل رساندن تأثیر سایر کیفیت

 پذیرد.  شوندگان از جداره انجام میترجیحات آزمون

 هاي دستکاري شدهتولید محرّك -4-1
هـاي بصـري همچـون    انـد کیفیـت  مطالعات نشان داده

ــوع و   ــم، تنـ ــب، نظـ ــات  تناسـ ــر ترجیحـ ــدگی بـ پیچیـ
شناختی تأثیرگذار هسـتند. بنـابراین بـراي مقایسـه     زیبایی

میزان بهینه پروخالی از دیدگاه مخاطب و براي اینکه تنهـا  
هـاي  متغیر مورد آزمون، پروخـالی باشـد، سـاخت محـرّك    

هاي مختلف پروخالی بصري متفاوت از یک جداره در طیف
هـا از  می این محرّكبایستی به نحوي صورت پذیرد که تما

هـاي مشـابه   هـاي بصـري داراي ویژگـی   نظر سایر کیفیـت 
هـاي  باشند. در این بخش نحوه دستکاري و ساخت محرّك

هـاي مـورد مطالعـه) بـا     بصري از خانه بهنام (یکی از نمونه
هاي ترجیحـاتی بیـان   توجه به رویکرد پژوهش براي آزمون

 گردد. می
شـهر تبریـز و مربـوط بـه      جداره اصلی خانه بهنام واقع در

. این جداره داراي باشداواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجار می
هر سه نوع سـاختار پروخـالی و همچنـین دو سـطح اصـلی و      
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رفتگی است. تنوع، نظم، تقارن و تناسب عناصر معمـاري  عقب
باشد که در این جداره اهمیـت  هاي بصري میاز جمله کیفیت

لی در جـداره جنـوبی خانـه بهنـام متوسـط      دارد. میزان پروخا

باشد و اندام معماري آن شامل رواق، ایـوان،  ) می40/0(برابر با 
 پنجره، اُرسی، مقرنس، در، پلّـه و روزن اسـت (وحـدت طلـب،    

   ).1397بین، یاران و محمدي خوش
 

 
Fig. 4 Simplified Schema from the South façade of Behnam House 

 

گیري ارائـه شـده، دو روش بـراي    با توجه به روش اندازه
کم و یا زیاد نمودن میـزان پروخـالی وجـود دارد. روش اول    

داشتن حجم مؤثر جداره، حجم پروخالی را اینکه با ثابت نگه
لی تغییر نماید و کمتر و یا بیشتر نمود تا میزان عددي پروخا

روش دوم اینکه با افزایش و یا کاهش حجم پروخالی (بسـته  
 به هدف)، حجم مؤثر جداره را نیز تغییر داد. 

از آنجایی که تناسبات به عنـوان یـک کیفیـت بصـري در     
شناختی تأثیرگـذار اسـت، در ایـن پـژوهش     ترجیحات زیبایی

اهش و یا هاي بصري آزمون ترجیحاتی، با کبراي ایجاد محرّك
 افزایش حجم پروخالی، حجم مؤثر جداره نیز براي متناسب

 نمودن کلیت بصري جداره، تغییر نموده است. 
به عنوان مثال در کاهش میـزان پروخـالی بـه کـم، ابتـدا      

هاي معماري که بیشترین تأثیر را در داشتند، شناسایی و اندام
خـالی جـداره   ها به میزان دلخـواه حجـم پرو  آنبا تعدیل اندازه

کاهش یافت. براي این کار در جداره خانه بهنـام حجـم مـؤثر    
رواق اصلی با حفظ تناسبات طول، عرض و عمق کاهش یافت. 
مساحت و عمق روزن و پنجره در سطح اصلی تقلیل پیدا کرد 
تا حجم پروخالی جداره کاهش پیدا کند. از آنجایی کـه عمـق   

رفتگی دارد، با کاهش قبمؤثر جداره رابطه مستقیم با میزان ع
 عمق رواق حجم مؤثر جداره نیز کاهش پیدا نمود.

 

 
Fig. 5 Modified façade to reduce Porosity 

 

همانطور که در تصویر باال مشخص است نسـبت کـاهش   
یافته در ابعاد و اندازه رواق براي حفظ تناسبات کلی جـداره  

xبا یکدیگر برابر است ( 
𝑦𝑦

= X
𝑌𝑌

y و 
𝑧𝑧

= 𝑌𝑌
𝑍𝑍

هـاي  ) و سایر کیفیت 
بصري همچون تنـوع عناصـر معمـاري، نظـم و تقـارن کلـی       

راتی جداره حفظ شده است. جداره جنوبی خانه بهنام با تغیی
هـاي مختلـف از میـزان    ساختارمند به چهار جداره در طیـف 

هاي مختلف ایـن  پروخالی تبدیل گردید. در هر کدام از گونه
جداره تناسبات، موقعیت (نظم) قرارگیـري و تقـارن عناصـر    
معماري و جداره حفظ گردیده است. همچنین در هـر چهـار   
جــداره تولیــد شــده، جــداره داراي دو ســطح (اصــلی و      

رفتگی) و نیز هر سه نوع ساختار پروخالی (افقی، قطري بعق
 اي) است.و شبکه
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Fig. 6 The four manipulated façades (visual stimuli) from Behnam House’ South façade 

 
هـا بـراي   هـا بـرروي جـداره   در مرحله بعد فرآیند دستکاري

هاي بصري با توجه به روشی کـه بیـان گردیـد در    ایجاد محرك
هاي تاریخی تبریز اعمـال گردیـد و در   هفت جداره دیگر از خانه

 )Eتـا   Aپروخـالی (از  هاي مختلف هر مورد چهار جداره با طیف
ی، اوغلـ اي، شـربت سـرخه  هاي امیرنظام، بهنام، خیابـانی، از خانه

هاي ترجیحاتی ها براي انجام آزمونايزاده و اللهايعلوي، گنجه
هاي ایجاد شـده (هشـت   نمایه بصري از جداره 32تولید گردید. 

هـاي بصـري در آزمـون ترجیحـاتی را     دسته چهارتایی) محرّك
کنندگان خواسـته  تشکیل دادند. در آزمون ترجیحاتی از شرکت

هـا را براسـاس میـزان ترجیـات     م از ایـن نمایـه  شد تا هـر کـدا  
 5شـناختی خــود بـر مبنـاي طیــف لیکـرت از یـک تــا      زیبـایی 

 بندي نمایند.(کمترین تا بیشترین) رتبه

 هایافته -5

 هاي توصیفییافته -5-1
هاي ترجیحـاتی شـامل تعـداد،    هاي توصیفی آزمونیافته

و  5الـی   2هـاي  میانگین، مد و انحراف استاندارد در جـدول 
 گزارش شده است. 6نمودار 

 
Table 2: Frequency, Mean and Modes of Participant’s Aesthetic Preference to Behnam and Laleis’ façades 

 
Behnam 
0.25 (B) 

Behnam 
0.40 (C) 

Behnam 
0.55 (D) 

Behnam 
0.70 (E) 

Lalei 0.26 
(B) 

Lalei 0.42 
(C) 

Laleis 0.56 
(D) 

Lalei 0.70 
(E) 

N 320 320 320 320 320 320 320 320 
Mean 2.78 3.90 3.50 2.95 2.53 3.04 2.98 2.83 
Mode 3 5 4 3 2 3 3 3 

Std. Deviation 1.042 1.012 .998 1.066 1.071 .985 .997 1.070 
Variance 1.085 1.024 .997 1.136 1.146 .970 .993 1.144 

Sum 891 1248 1121 945 810 974 953 906 
 
 

Table 3: Frequency, Mean and Modes of Participant’s Aesthetic Preference to Sorkheie and Khiabani’s façades 

 
Sorkheie 
0.13 (A) 

Sorkheie 
0.26 (B) 

Sorkheie 
0.43 (C) 

Sorkheie 
0.59 (D) 

Khiabani 
0.20 (B) 

Khiabani 
0.35 (C) 

Khiabani 
0.50 (D) 

Khiabani 
0.65 (E) 

N 320 320 320 319 320 320 320 320 
Mean 2.86 3.03 3.83 3.44 2.60 3.05 2.85 2.59 
Mode 3 3 4 3 2 3 3 2 

Std. Deviation 1.094 1.050 1.041 1.117 1.039 1.049 1.012 1.016 
Variance 1.197 1.102 1.083 1.247 1.080 1.101 1.024 1.033 

Sum 916 970 1225 1098 833 976 912 828 
 

 
Table 4: Frequency, Mean and Modes of Participant’s Aesthetic Preference to Alavi and SharbatOgli’s façades 

 
Alavi 

0.24 (B) 
Alavi 

0.39 (C) 
Alavi 

0.54 (D) 
Alavi 

0.70 (E) 
SharbatOgli0

.17 (A) 
SharbatOgli 

0.32 (B) 
SharbatOgli 

0.46 (C) 
SharbatOgli 

0.62 (D) 
N 320 320 320 320 320 320 320 320 

Mean 2.87 3.73 3.32 2.37 2.36 2.74 2.99 2.86 
Mode 3 4 3 2 2 3 3 3 

Std. Deviation 1.082 1.088 .973 1.036 1.059 1.043 1.084 1.034 
Variance 1.172 1.183 .946 1.074 1.122 1.088 1.175 1.070 

Sum 919 1193 1063 758 756 878 957 914 
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Table 5: Frequency, Mean and Modes of Participant’s Aesthetic Preference to Amirnezam and Ganjeiezade’s 
façades 

 
Amirnezam 

0.27 (B) 
Amirnezam 

0.43 (C) 
Amirnezam 

0.55 (D) 
Amirnezam 

0.69 (E) 
Ganjeiezade 

0.23 (B) 
Ganjeiezade 

0.38 (C) 
Ganjeiezade 

0.53 (D) 
Ganjeiezade 

0.68 (E) 
N 320 320 320 320 320 320 320 320 

Mean 3.36 3.75 3.44 3.28 2.83 3.47 3.49 3.11 
Mode 3 4 3 3 3 4 4 3 

Std. Deviation 1.119 1.039 1.118 1.180 1.145 .992 .970 1.037 
Variance 1.253 1.080 1.250 1.391 1.311 .984 .940 1.076 

Sum 1075 1199 1100 1048 904 1111 1116 995 
 

 
Fig. 7 The chart of Participam’s Mean score of aesthetic preferences to the manipulated façades 

 

و بررسـی نتـایج اطالعـات     هاي استخراج شدهبراساس داده
هـا در  دهد که؛ بیشترین میـانگین نشان می 6و تصویر  2جدول 

خانـه بهنـام   «هاي دستکاري شـده مربـوط بـه    هر دسته جداره
بـا میـانگین   » 43/0هـا  ايخانه الله«و  90/3با میانگین » 40/0
بـا  » 25/0خانـه بهنـام   «و کمترین میانگین نیز مربوط به  04/3

 53/2بــا میــانگین » 26/0هــا ايخانــه اللــه«و  78/2میــانگین 
   باشد.می

نشــان  6و تصــویر  3براســاس نتــایج اطالعــات جــدول 
هـاي  ها در هـر دسـته جـداره   دهد که؛ بیشترین میانگینمی

با میانگین » 43/0اي خانه سرخه«دستکاري شده مربوط به 
و کمتـرین   05/3با میـانگین  » 35/0خانه خیابانی «و  83/3

بـا میـانگین   » 13/0اي خانه سـرخه «نیز مربوط به  میانگین
 باشد.می 59/2با میانگین » 65/0خانه خیابانی «و  86/2

نشــان  6و تصــویر  4براســاس نتــایج اطالعــات جــدول 
هـاي  ها در هـر دسـته جـداره   دهد که؛ بیشترین میانگینمی

بـا میـانگین   » 39/0خانـه علـوي   «دستکاري شده مربوط به 
ــرب«و  73/3 ــه ش ــی تخان ــانگین » 46/0اوغل ــا می و  99/2ب

بـا  » 70/0خانـه علـوي   «کمترین میـانگین نیـز مربـوط بـه     

 36/2با میانگین » 17/0اوغلی خانه شربت«و  37/2میانگین 
 باشد.می

نشــان  6و تصــویر  5براســاس نتــایج اطالعــات جــدول 
هـاي  ها در هـر دسـته جـداره   دهد که؛ بیشترین میانگینمی

با میـانگین  » 43/0خانه امیرنظام «ه دستکاري شده مربوط ب
هـاي  با میـانگین » 53/0و  38/0زاده ايخانه گنجه«و  75/3
خانــه «و کمتــرین میــانگین نیــز مربــوط بــه  49/3و  47/3

زاده ايخانــه گنجــه«و  28/3بــا میــانگین » 69/0امیرنظــام 
 باشد.می 83/2با میانگین » 23/0

شـده در  دستکاريهاي همانطور که مشخص است جداره
باالترین میـزان ترجیحـات را    35/0-45/0بازه عدد پروخالی 
هـاي دیگـر همـان خانـه کـه داراي میـزان       نسبت به جـداره 

پروخالی متفاوت و خارج از آن بازه دارند، به خود اختصـاص  
 دادند.  

 هاي استنباطییافته -6
استنباطی، در این پـژوهش از آزمون هاي در بخش یافته

 ها استفاده گردید.ي مقایسه میانگینآمار
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Table 6: Pearson Linear Correlation Coefficient and Paired Samples Test between Behnam 0.40, Lalei 0.42, 

Sorkheie 0.43 and Khiabani 0.35 preferential score and other façades 

 

Paired Samples Test Paired Samples 
Correlations Paired Differences 

t 
Sig. 

(2-tailed) N Mean 
Std. 

Deviation 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference Correlation Sig. 

Lower Upper 
Pair 1 Behnam 0.25 -Behnam 0.40 320 1.116 1.363 .966 1.266 14.641 .000 .119 .033 
Pair 2 Behnam 0.55 - Behnam 0.40 320 .397 1.012 .286 .508 7.016 .000 .494 .000 
Pair 3 Behnam 0.40-Behnam 0.70 320 .947 1.320 .802 1.092 12.829 .000 .193 .001 
Pair 1 Lalei 0.26 - Lalei 0.42 320 .517 1.027 .404 .630 8.992 .000 .499 .000 
Pair 2 Lalei 0.50 - Lalei 0.42 320 .066 .993 -.044 .175 1.184 .237 .498 .000 
Pair 3 Lalei 0.70 - Lalei 0.42 320 .216 1.049 .101 .332 3.682 .000 .478 .000 
Pair 1 Sorkheie 0.13 - Sorkheie 0.43 320 .796 1.145 .669 .922 12.389 .000 .402 .000 
Pair 2 Sorkheie 0.26 - Sorkheie 0.43 320 .379 1.156 .251 .506 5.828 .000 .429 .000 
Pair 3 Sorkheie 0.56 - Sorkheie 0.43 320 1.23 1.369 1.079 1.381 16.014 .000 .130 .021 
Pair 1 Khiabani 0.20 -Khiabani 0.35 320 .447 1.043 .332 .562 7.664 .000 .501 .000 
Pair 2 Khiabani 0.50 -Khiabani 0.35 320 .200 .942 .096 .304 3.797 .000 .583 .000 
Pair 3 Khiabani 0.65 -Khiabani 0.35 320 .462 .892 .364 .561 9.280 .000 .628 .000 

 
در  »هـا معیار تصمیم برابري میانگین«، مقدار 6در جدول 

اي و هـا (جفـت اول و سـوم)، سـرخه    ايهاي بهنـام، اللـه  خانه
اسـت لـذا فـرض     05/0است و کمتـر از   000/0خیابانی برابر 

هـا (غیـر از   برابري میانگین نمرات ترجیحاتی جداره این خانـه 
هاي ها) با نمرات ترجیحاتی سایر جدارهايجفت دوم خانه الله

ب همبسـتگی خطـی   شود. مقادیر ضـری دستکاري شده رد می
ــی  ــب در  پیرســن و ســطح معن ــه ترتی ــن همبســتگی ب دار ای

 نوشته شده است.   معیار تصمیمو همبستگی  هايستون

است لذا ارتباط خطی  05/0کمتر از  معیار تصمیمچون 
داري بین نمرات ترجیحاتی این دو متغیـر وجـود دارد.   معنی

 هاي (حدود) بـاال و پـایین در قسـمت   همچنین بررسی کران
دهـد میـانگین   فاصله اطمینان از تفـاوت نمـرات نشـان مـی    

(غیر از جفت  42/0ها اي، الله40/0نمرات جداره خانه بهنام 
که تفاوت معناداري با یکـدیگر ندارنـد)،    56/0ها ايدوم/الله
هـــاي از ســایر جـــداره  35/0و خیابـــانی  43/0اي ســرخه 

 دستکاري شده باالتر است.
 

Table 7: Pearson Linear Correlation Coefficient and Paired Samples Test between Alavi 0.39, SharbatOgli 0.46, 
Amirnezam 0.42 and Ganjeiezade 0.38 preferential score and other façades 

 

Paired Samples Test Paired Samples 
Correlations Paired Differences 

t Sig. 
(2-tailed) N Mean Std. 

Deviation 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference Correlation Sig. 

Lower Upper 
Pair 1 Alavi 0.24 - Alavi 0.39 320 .856 1.288 .714 .998 11.869 .000 .297 .000 
Pair 2 Alavi 0.54 - Alavi 0.39 320 .408 1.137 .282 .533 6.402 .000 .397 .000 
Pair 3 Alavi 0.70 - Alavi 0.39 320 1.359 1.403 1.205 1.514 17.336 .000 .128 .022 
Pair 1 SharbatOgli 0.17 - SharbatOgli 0.46 320 .628 1.372 .477 .779 8.188 .000 .180 .001 
Pair 2 SharbatOgli 0.32 - SharbatOgli 0.46 320 .248 1.215 .114 .381 3.640 .000 .350 .000 
Pair 3 SharbatOgli 0.62 - SharbatOgli 0.46 320 .134 .949 .030 .239 2.533 .012 .600 .000 
Pair 1 Amirnezam 0.27 - Amirnezam 0.43 320 .363 1.094 .242 .483 5.926 .000 .490 .000 
Pair 2 Amirnezam 0.55 - Amirnezam 0.43 320 .309 1.126 .186 .433 4.915 .000 .457 .000 
Pair 3 Amirnezam 0.69 - Amirnezam 0.43 320 .472 1.198 .340 .604 7.047 .000 .423 .000 
Pair 1 Ganjeiezade 0.23 - Ganjeiezade 0.38 320 .621 1.300 .478 .764 8.530 .000 .264 .000 
Pair 2 Ganjeiezade 0.53- Ganjeiezade 0.38 320 -.044 .970 -.151 .063 -.808 .420 .508 .000 
Pair 3 Ganjeiezade 0.68- Ganjeiezade 0.38 320 .339 1.072 .220 .457 5.641 .000 .440 .000 
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 »هـا معیار تصمیم برابـري میـانگین  «، مقدار 7در جدول 
زاده اياوغلـی، امیرنظـام و گنجـه   هاي علوي، شـربت در خانه

است لـذا   05/0و یا کمتر از  000/0(جفت اول و سوم) برابر 
هـا  فرض برابري میانگین نمرات ترجیحاتی جداره ایـن خانـه  

زاده) بـا نمـرات ترجیحـاتی    اي(غیر از جفت دوم خانه گنجه
یر ضـریب  شـود. مقـاد  هاي دستکاري شده رد میسایر جداره

دار این همبستگی به همبستگی خطی پیرسن و سطح معنی
نوشته شـده   معیار تصمیمو همبستگی  هايترتیب در ستون

اسـت لـذا ارتبـاط     05/0کمتـر از   معیار تصـمیم است. چون 
داري بین نمرات ترجیحاتی این دو متغیر وجـود  خطی معنی

 هـاي (حـدود) بـاال و پـایین در    دارد. همچنین بررسی کـران 
دهـد  قسمت فاصـله اطمینـان از تفـاوت نمـرات نشـان مـی      

، 46/0اوغلـی  ، شربت39/0میانگین نمرات جداره خانه علوي 
ــام  ــه 43/0امیرنظ ــت دوم/  38/0زاده ايو گنج ــر از جف (غی

که تفاوت معناداري با یکدیگر ندارنـد) از   53/0زاده ايگنجه
  هاي دستکاري شده باالتر است.سایر جداره

 هاتحلیل یافته بحث و -6
هاي ترجیحاتی با تغییر و دستکاري در براي انجام آزمون

هاي تاریخی تبریز، از هر جداره، چهار جداره هاي خانهجداره

جدید براي آزمون موضوع مورد مطالعه پـژوهش (پروخـالی)   
هاي بصري آزمون) با تولید گردید. در این چهار جداره (نمایه
ــ    ــی ج ــاختار کل ــت و س ــظ ریخ ــودن  حف ــان ب داره (همس

هایی چون تنوع، نظم، تناسـب و پیچیـدگی)، میـزان    کیفیت
عددي پروخالی جداره تغییر کرده بود. از آنجـایی کـه تـأثیر    

هـا  گر در ساخت این محـرك هاي بصري مداخلهکیفیتسایر 
کنتــرل گردیــد، تنهــا متغیــر تأثیرگــذار در ترجیحــات      

 وخالی جداره بود. ها، پرشناسی مخاطب در این آزمونزیبایی
ــ ــا توج ــه نتــایج بدســت آمــده از جــدول مــاتریس  ب ه ب

ضـریب   7و  6هـاي  هـاي جـدول  همبستگی، بر اسـاس داده 
همبستگی محاسبه شده معنادار است. بنابراین بـین جـداره   
ــر و    ــورد نظ ــالی م ــزان پروخ ــده براســاس می دســتکاري ش

شـوندگان رابطـه معنـاداري    شناسی آزمـون ترجیحات زیبایی
ــو تأییــد  H1رد و فــرض  H0د دارد. بنــابراین فــرض  وج

هاي باال و پایین در گردد. همچنین براساس بررسی کرانمی
قسمت فاصله اطمینان جداول ذکر شده نمـرات ترجیحـاتی   

بـاالتر از   35/0 - 45/0هاي دسـتکاري شـده در بـازه    جداره
تأییـد   H1رد و فـرض   H0ها بودند. بنابراین فرض سایر بازه

 گردد.می

 
Table 8: Average scores for visual stimulies with the highest aesthetic preferential scores 

Ganjeiezade Amirnezam 
0.43 

SharbatOgli 
0.46 

Alavi 
0.39 

Khiabani 
0.35 

Sorkheie 
0.43 

Lalei 
0.42 

Behnam 
0.40  

0.53 0.38 
3.49 3.47 3.75 2.99 3.73 3.05 3.83 3.04 3.90 Mean 

 
 نمود.  اصلی در این بازه قرار نداشتند نیز صدق می ها بصورت هایی که عدد پروخالی آناین مورد در جداره

 
Table 9: Average preferential scores for Khiabani and SharbatOgli’s façades 

 Khiabani 0.20 
(Original façade) 

Khiabani 0.35 
(Manipulated façade) 

SharbatOgli 0.46 
(Manipulated façade) 

SharbatOgli 0.62 
(Original façade) 

Mean 2.60 3.05 2.99 2.86 
 

 گیرينتیجه -7
توان معماري را بـه لحـاظ   با داشتن شاخص و سنجه می

ها به عنـوان  ها از آنشناسی ارزیابی نمود و در طراحیزیبایی
راهکار استفاده کرد. پروخالی جایگاه مهمی در ادراك بصري 

هـاي بصـري را در بطـن خـود     از جداره و بسیاري از کیفیت
تري تواند حوزه وسیعدارد، در نتیجه به عنوان یک معیار می

ها را دربرگیرد. این مزیت، ارزیـابی ترجیحـات را بـا    از مؤلفه
ــی  ــراه م ــتري هم ــالش بیش ــدچ ــد  نمای ــام تولی ــرا هنگ ، زی

ــرح ــداره وارهط ــده از ج ــاده ش ــاي س ــونه ــا در آزم ــاي ه ه
ترجیحاتی، براي ارزیابی تأثیر و رابطه پروخالی در ترجیحات 

سازد. در این ها را بسیار دشوار میبصري، حذف و کنترل آن

پژوهش براي حذف و یا حـداقل رسـاندن تـأثیر متغیرهـاي     
تنوع، ترکیب، پیچیدگی هاي بصري چون گر (کیفیتمداخله

هـاي معمـاري،   هـاي هدفمنـد در جـداره   و ....)، با دستکاري
هاي ترجیحـاتی تولیـد گردیـد.    هاي بصري براي آزموننمایه

هاي بصري معماري براین اساس روشی نو براي ایجاد محرّك
توانــد در هــا معرفــی گردیــد کــه مــیدر انجــام ایــن آزمــون

 ار گیرد.  هاي دیگر مورد استفاده قرپژوهش
هـاي  ها هنگامی که میزان پروخـالی جـداره  براساس یافته

) قرار داشـته  35/0 - 45/0مورد آزمون در یک بازه مشخص (
دهـد  یابد. نتایج نشان میباشد، ترجیحات از جداره افزایش می

کــه بــا افــزایش میــزان پروخــالی و ثابــت نگــه داشــتن ســایر 
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رود معماري باال میهاي هاي بصري ترجیحات از جدارهکیفیت

ــازه مشــخص ( ــک ب ــه 35/0-45/0و در ی ــن ترجیحــات ب ) ای
رسد و دیگر افزایش میزان پروخالی، بـا  حداکثر میزان خود می

باال رفـتن ترجیحـات همـراه نیسـت. ایـن بـازه ترجیحـی در        
هـاي بصـري   رغـم دارا بـودن کیفیـت   هاي مختلف علـی جداره

ــی  ــترك م ــاوت، مش ــودا متف ــابراین نم ــد. بن ــات باش ر ترجیح
توان بصـورت یـک   هاي معماري را میشناختی از جدارهزیبایی

منحنی که در ابتداي آن با افزایش پروخالی میزان ترجیحـات  
یابـد و سـپس بـا افـزایش بـیش از حـد       از جداره افزایش مـی 

مشخصی از پروخالی و خروج از بـازه مطلوبیـت، ترجیحـات از    
یابـد،  ه و کـاهش مـی  جداره روند صعودي خود را از دست داد

ها و نتـایج پـژوهش   رسد با توجه به یافتهنشان داد. به نظر می
این میـزان از مطلوبیـت و ترجیحـات در بـازه عـدد پروخـالی       

 ).8رسد (تصویر به حداکثر میزان خود می 35/0 - 45/0
هـاي مربـوط بـه معمـاري     هاي مهم در پـژوهش از جنبه

هـاي  شد. براسـاس یافتـه  باهاي آن میگسترش نتایج و یافته
تواند بـه عنـوان یـک سـنجه بـراي      این پژوهش پروخالی می

هـاي معمـاري کـاربرد داشـته     شناسی جـداره ارزیابی زیبایی

ــا و معیارهـــاي   ــاه بـــودن بـــه کارکردهـ باشـــد. ایـــن آگـ
تواند انسـان را بـه خالقیـت و آفـرینش     می» شناسیزیبایی«

و میزان مطلوبیت  زیبایی نیز ترغیب کند. در نتیجه پروخالی
تواند، شاخص و راهکار، در طراحـی جـداره   آن در جداره می

بناهاي معماري ارائه نماید. براي تعمیم پذیري بیشتر نتـایج  
هاي مطالعات بعدي پیرامون موضوع با جامعه آماري و جداره

 گردد.ها و نتایج پیشنهاد میمتفاوت و مقایسه یافته
 

 
Fig. 8 Aesthetic preferences diagram of architectural 

façades based on Porosity  

 نوشت:پی
1. Gustav Fechner (1801-1889) 
2. Method of Choice 
3. Method of Creation 
4. Method of Use 
5. Daniel E. Berlyne (1924-1976) 
6. Psychobiological Aesthetics 
7. Stimuli 
8. Modulating Effect of Attention 
9. Perception 
10. Implicit Memory Integration 
11. Implicit Classification 
12. Cognitive Mastering 
13. Evaluation 
14. Aesthetic Emotion 
15. Aesthetic Judgment 
16. 2 Alternative Forced Choice 
17. Rank Ordering 
18. Preference Rating 
19. Change & Manipulation  
20. Steven Holl 
21. Paired sample Statistics 
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The pluralism of contemporary era in styles and creation of different artworks has led 
to various and sometimes contradictory definitions in aesthetics. As a result, aesthetic 
criteria have become disarranged. Aesthetic criteria make measures and differentiate 
possiblities and therefore it is important to define and identify them. The purpose of 
this research is to study the effect and relation between porosity quantative measure 
and observer’s aesthetic preferences in architectural façades. In this research, after a 
literateure review, using preferences studies methods in empirical aesthetic approach, 
320 subjects were tested. The participants scored 32 visual representations made from 
8 main façade of Tabriz historical houses with targeted manipulation. Aesthetic of 
porosity is investigated and analyzed, based on scores given to each visual stimulus. 
Based on the findings, it can be concluded that porosity, as a visual property, 
influences the aesthetic preferences of architectural façades and in a certain amount 
and range, increases preferences and appreciation. This property can also serve as a 
scale for aesthetic assessment and evaluation of the architectural façades and also 
function as an architectural strategy in designing façades. 

Key words: 

Porosity, Architectural façades, Aesthetic Preference, Empirical Aesthetic. 
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 چکیده
هـا)، محـدود   هاي صنعتی (نسبت به دیگـر کـاربري  نوشتار حاضر حاکی از آن بوده که دانش ما از معماري مجموعه

ایـن   هـاي کلیـدي  هاي صنعتی، یکی دیگـر از چـالش  هاي معماري در خصوص مجموعهبودن پژوهش است. جدا از کم
رو بـا هـدف ارائـه    هاي پیشین اسـت. لـذا مقالـه پـیشِ    یافتن چیستی معماري آنها در تحقیقعرصه، جزءگرایی یا تقلیل

خواه از معماري چنین مراکزي تدوین شده و کوشیده اسـت تـا براسـاس نگـرش سیسـتمی و      گرا و تمامیتتعریفی کل
یزه، ساخت و بافت)، پاسخی مناسب در این بـاره بیابـد. ایـن    انگ ،گانه کاپون (معنا، کارکرد، شکلبراساس مقوالت شش

گراي خود هاي صنعتی به تعریف کلهاي فارسی و انگلیسی مرتبط با مجموعهمقاله درصدد بوده تا ازطریقِ تأمل بر واژه
ستدالل منطقی گرفتن از راهبرد ااي و تحلیل آنها با کمکنزدیک شود. گردآوري اطالعات این تحقیق به شیوه کتابخانه

گانه، تعامالت میان آنها و محدوده پیرامونی آنها، بـه مثابـه سـه    محقق شده است. نتایج مؤید آن است که مقوالت شش
هـاي صـنعتی بـا معمـاري دیگـر      توانند مرز مشخصی میان معمـاري مجموعـه  ها، میمشخصه ساختاري عموم سیستم

ش براي معرفی معماري صنعتی بدون درنظرگرفتن این سـه مشخصـه از   دیگر، هر تالعبارتها ایجاد نمایند. بهمجموعه
 گیرد.کلیت و جامعیت تعریف فاصله می

 :هاي کلیديواژه
 .هاي صنعتی، نگرش سیستمی، شش مقوله کاپونمعماري، مجموعه
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 مقدمه -1
اي از مصــادیق معمــاري هــاي صــنعتی دســتهمجموعــه

ــه   ــیعی از کارخان ــف وس ــه طی ــتند ک ــاه هس ــا، نیروگ ــا، ه ه
ــف   پاالیشــگاه ــاط مختل ــره را شــامل شــده و در نق ــا و غی ه

مشاهده دریایی قابلو  شهري، روستایی، ...شهري، بروندرون
هــاي کــاري هســتند. تعــدد مصــادیق صــنعتی (کــه محــیط

 هــاياهمیــتاســت) در کنــار  متنــابهی بــراي افــراد آفریــده
هـاي علمـی   اقتصادي، سیاسی و فناوري آنها توسعه پژوهش

هاي پیشین کند. ارزیابیها را طلب میمرتبط با این مجموعه
ــاري در زمی   ــش معم ــه دان ــت از آن دارد ک ــن  حکای ــه ای ن

نحـوي کـه ایـن کـاربري در     ها بسیار اندك است؛ بهمجموعه
ها از جمله مسکونی، مذهبی و... سهم مقایسه با دیگر کاربري

کمتري از دانش معماري ایـران را بـه خـود اختصـاص داده     
ریـزي  درآمـد برنامـه  ). پیش1395است (گودینی و دیگران، 

هـاي  ههاي مرتبط بـا معمـاري مجموعـ   براي توسعه پژوهش
هاي پژوهشی در میان همین اندك صنعتی، آگاهی از چالش

هـا،  نامـه هـاي پیشـین اعـم از پایـان    هاست. پژوهشپژوهش
پژوهشی مرتبط هاي دکتري، مقاالت تخصصی یا علمیرساله

تـوان در دو سـطح   هـاي صـنعتی را مـی   با معماري مجموعه
شـود  هایی را شامل مـی بندي نمود. سطح اول، پژوهشدسته

ا ذیل عنـوان  بودن با یک نمونه موردي، ام رغم همراهکه علی
انـد. عباسـی   هاي صنعتی انجام شـده ها یا ساختمانمجموعه

هایی است که اي از پژوهش) نمونه1388) و دبیري (1388(
ارشد معماري به انجام رسـیده و هـر دو   در مقطع کارشناسی

صـنعتی  هـاي  آنها سـعی در ارتقـاي کیفیـت منظـر محـیط     
) از اولین کسانی است که در مقطع 1389اند. رهایی (داشته

هـاي صـنعتی بـا نمونـه     دکتري معماري به بحث سـاختمان 
موردي ساختمان پاالیشگاه پرداخته است. او در این تحقیـق  

هـاي  به دنبال تدوین معیارهاي مطلوب طراحی در ساختمان
تهویـه   صنعتی بوده تـا بتوانـد برپایـه ایـن معیارهـا شـرایط      

عمومی را ارتقاء دهد. فرهمندیان نیز در رساله دکتري خـود  
ــی    1394( ــل در طراح ــد غیرعام ــول پدافن ــف اص ــه کش ) ب

هـاي صـنعتی بـا نمونـه مـوردي نیروگـاه سـیکل        ساختمان
) 1395ترکیبی پرداخته است. در همـین مقطـع، گـودینی (   

طراحی معماري در  فرآینددرصدد بوده تا الگویی توصیفی از 
هاي صنعتی (براسـاس چنـد نمونـه مـوردي) ارائـه      عهمجمو

هــاي مــرتبط بــا معمــاري    نمایــد. ســطح دوم پــژوهش  
هاي صنعتی عمـدتاً ذیـل عنـوان یکـی از مصـادیق      مجموعه

ــده  ــرح ش ــنعتی مط ــک ص ــدي مل ــد. اس ــان (ان )؛ 1393جه
ــی ــاه (بهرام ــی1394پن ــران، ( )؛ بهرام ــاه و دیگ )؛ 1394پن

Ghafoorifard et al., (2014); Eghbali and Ebrahimi, 

هـا هسـتند کـه در مقطـع     اي از ایـن پـژوهش  نمونه (2014)
انــد. اي پرداختــههــاي هســتهدکتــري بــه معمــاري نیروگــاه

 هـم  نظر در سطوح فوق مؤیـد دو چـالش پژوهشـی بـه    دقت
یـافتن یـا جزءگرایـی    پیوسته اسـت. چـالش نخسـت تقلیـل    

ت کـه  هاي صنعتی اسـ شده از معماري مجموعه تعاریف ارائه
مثال، در غالـب  عنوانشود. بهجانبه آنها میمانع از درك همه

هاي صـنعتی تنهـا بـه یـک الگـوي      ها، مجموعهاین پژوهش
اي، نیروگاه صنعتی (نظیر ساختمان پاالیشگاه، نیروگاه هسته

سیکل ترکیبی و...) تقلیل یافته و دیگر مراکـز صـنعتی را در   
رخصـوص جزءگرایـی   انـد. د محدوده تحقیق خود قرار نـداده 

هـا،  تـوان گفـت کـه، در اکثـر ایـن پـژوهش      تعاریف نیز مـی 
برخورداري از فعالیت صنعتی مهمترین مشخصه تعریفی این 

؛ Gorji Mahlabani et al., 2015موضوع عنوان شده اسـت ( 
) 1396؛ زندیـه و دیگـران،   1394مهلبانی و دیگـران،  گرجی

معماري اعـم از   کنندهآنکه بسیاري از متغیرهاي توصیفحال
معنا، شـکل و... مغفـول مانـده اسـت. بـه شـیوه مشـابه، در        

ریزي شهري یا روستایی، هاي غیرمعماري (نظیر برنامهحیطه
ــی   ــز، عل ــنایع و...) نی ــاد، ص ــم  اقتص ــتربودن حج ــم بیش رغ

بـودن   گـرا هاي صنعتی، جـزء هاي مرتبط با مجموعهپژوهش
شـدن   یا متمرکـز هاي صنعتی و شده از مجموعهتعاریف ارائه

اي خـاص از آنهـا مشـهود اسـت. بـه عنـوان مثـال،        بر گونـه 
ها کـه در زمـره منـابع مرجـع رشـته      بسیاري از این پژوهش

هاي فرآینـد گیرند، تنها بـه تشـریح   مهندسی صنایع قرار می
شناسـانه  تولیدیی مراکز صنعتی پرداختـه و از ابعـاد زیبـایی   

؛ اپـل،  1386، انـد (فرانسـیس و وایـت   معماري غفلت نمـوده 
هـاي  ها نیز تنها بر یکی از گونه). برخی از این تحقیق1381

) و 1388انـد. مـثالً کریمـی و ثاقـب (    صنعتی متمرکز شـده 
هـاي  ) تنها به بحث درخصوص کارگـاه 1378خراط زبرست (

صنعتی پرداخته و بحثی از دیگر مصادیق صـنعتی بـه میـان    
 آورند.  نمی

ــکل  ــدم ش ــالش دوم ع ــا چ ــري ادبی ــه  گی ــري پای ت نظ
نظـم و پـس و   ست که الگویی بـی هادرخصوص این مجموعه

پیش به توسعه علم معماري مـرتبط بـا آنهـا داده اسـت. بـه      
عنوان مثال در غیـاب مباحـث مقـدماتی از جملـه تعـاریف،      

اي از مصـادیق خاصـی   دانش معماري به سمت مباحث ویژه
 اي متمایـل شـده اسـت. بـا ایـن     هاي هستههمچون نیروگاه

گرا جانبه یا کلتفاسیر هدف از مقاله حاضر ارائه تعریفی همه
هـاي  مثابه یکـی از خـالء  هاي صنعتی بهاز معماري مجموعه

مقالـه   سـؤال پژوهشی موجود در سوابق تحقیـق اسـت. لـذا    
ــیشِ ــی از معمــاري   پ ــارت اســت از اینکــه چــه تعریف رو عب

یـا  توان ارائه نمود که معرّف کلیـت  هاي صنعتی میمجموعه
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 سـؤال گـویی بـه   رو براي پاسختمامیت آنها باشد. مقاله پیشِ

بودن  گیرد. همخوانیادشده از روش استدالل عقلی بهره می
کـه بـه مثابـه     1هـاي سیسـتمی  هاي عقلی با تئورياستدالل

بخشی از چارچوب نظري این تحقیق مطرح شده، مهمتـرین  
 دلیل براي انتخاب این روش تحقیق است.

 نظريچارچوب  -2
ها (یا ما در حیطه فلسفه تالش براي تبیین چیستی پدیده

 هـاي مختلفـی تحـت   هو)، تاریخی طوالنی داشـته و از معـرّف  
میان آمده است. ارسـطو کـه خاسـتگاه    عنوان مقوله صحبت به
هـاي مختلـف بـه    دید، در تعریف پدیدهمقوالت را در عین می

متـی، وضـع،   گانه جوهر، کم، کیـف، اضـافه، أیـن،    مقوالت ده
ملک، فعل و انفعال متوسل شد. کانت با اذعان به نقـش ذهـن   
در معرفت آدمی، میان عالم ذهن و عین فاصله ایجـاد نمـود و   

شناسی و تعیـین میـزان تصـرف    سمت ذهنمسیر فلسفه را به
آن در معرفت سوق داد. ویتگنشتاین در تداوم مکتـب تحلیـل   

ین) به زبـان نسـبت   زبانی خاستگاه مقوالت را (وراي ذهن و ع
 ). پاسخ به چیسـتی معمـاري بـه   27-17: 1387داد (علیزاده، 

ــه خاســتگاه  ــده، بســته ب ــک پدی ــه ی ــدگاهمثاب ــاي هــا و دی ه
نظران ذیل مقوالت مختلفی ارائه شده است. ویترویوس صاحب

اشـاره   2گانه دوام، راحتـی و زیبـایی  در این باب به مقوالت سه
هـاي  مقـوالت در نوشـته   این ).Vitruvius, 1914: 31کند (می

بـودن بانضـمام ثبـات،    هاي راحتی و سرحالگانهآلبرتی به سه
شـود  بـدل مـی  دوام و فناناپذیري درکنار سودمندي و زیبـایی  

)Alberti, 1755: 29 در تعهـد خـود بـه ویترویـوس و      ). واتـن
سـودمندي، اسـتحکام و   آلبرتی به مقوالتی مشابه ذیل عناوین 

متـأثر از  ). دوران  ,1624:29Wottonکنـد ( اشاره می 3شادمانی
هـاي  گراي خود، بـراي شناسـایی سـاختمان   هاي شکلاندیشه

گانه تاریخ بنا، کـارکرد و شـکل یـا فـرم     مختلف از مقوالت سه
). کـاپون کـه بـا مقایسـه     63: 1389استفاده نمود (معماریان، 

مقوالت مطرح در اندیشه غرب، ریشه اکثر این مقـوالت را بـه   
هاي ارسطو را به شش مقولـه  گانهگرداند، دهه یونان بازمیفلسف

شکل، عملکرد، معنا (به مثابه مقوالت اصلی)، ساخت، بافـت و  
دهـد. از نظـر او ایـن    مثابه مقوالت فرعی) تقلیـل مـی  روح (به

هـاي  هاي معمـاري هسـتند. کـاپون واژه   مقوالت همان معرّف
هـاي  معنـا؛ واژه  مفهوم، اصل، مضمون، سبک و... را ذیل مقوله

عملکـرد، روش، فعالیــت، حرکــت و... را ذیـل مقولــه کــارکرد؛   
هاي هیبت، اندازه، الگو، ساختار و... را ذیـل مقولـه شـکل؛    واژه
مندي، سیاست و... را ذیل مقولـه انگیـزه؛   هاي اراده، هدفواژه
هــاي محــل، منطقــه، محــیط و... را ذیــل مقولــه بافــت و  واژه
فـن و... را ذیـل مقولـه سـاخت قـرار       هاي مـواد، سـاخت،  واژه

نظر در مقوالت ). دقت280-267: 1، ج1388دهد (کاپون، می
-کاپون مؤید آن است که نگرش او به معماري، ادامـه مشـرب  

 7، مکانیسـتی 6، عنصرگرایی5گرایی، تجزیه4هاي فکري اتمیسم
و تحلیلی است. در این نگرش، تعریف هر پدیده نیازمند تقلیل 

ء است؛ چراکه معرفت به کلیت هر پدیده از تجمیع آن به اجزا
شـود. بـرخالف ایـن    هاي مستقل به اجـزاء ناشـی مـی   معرفت

کنـد و  مـی  تأکیدگرایانه موارد، نگرش سیستمی بر اندیشه کل
معتقد است با تجزیه کل به اجزاء، تمامیت پدیده دچار نقضان 

هـا،  گردد؛ لذا نگرش سیستمی در تعریـف پدیـده  و کاستی می
دهد. نگـرش  اندیشه ترکیبی را در کنار اندیشه تحلیلی قرار می

هـا بنـا شـده و    سیستمی خود برپایه نظریـه عمـومی سیسـتم   
و  11، وینـر 10، راپـاپورت 9، بولدینگ8واضعینی همچون برتالنفی

... دارد. آنها معتقداند رفتار یک جزء مستقل، متفاوت از رفتـار  
اء اسـت. بـا ایـن تفاسـیر     همان جزء در تعامـل بـا دیگـر اجـز    

هـا از تجمیـع اجـزاء مجـرد و منفصـل حاصـل       چیستی پدیده
شود؛ چراکه کلیت مفهـومی بـاالتر از اجـزاء اسـت. پـس،      نمی

درك سازمان و عملکردهاي هـر پدیـده منـوط بـه شناسـایی      
 ,.Mele, et al(تعامالت و ارتباطـات میـان اجـزاء نیـز هسـت      

)، 49-46: 1362قاد فرشـاد ( اعت این، به بر . عالوه)127 :2010
هر سیستم داراي یک ساختار است که شامل اجزاء، تعـامالت  
 و حدود است. پس در نگرش سیستمی، کلیت معماري عـالوه 

گانـه کـاپون شـامل تعـامالت میـان آنهـا و       بر مقـوالت شـش  
محدوده پیرامونی نیز هست. لذا در این مقاله، کلیـت معمـاري   

گانـه، تعـامالت و   قوالت شـش هاي صنعتی ازطریقِ ممجموعه
 شود.محدوده پیرامونی آنها کاوش می

 هاي آنهامقوالت و داللت -3

 مقوله معنا   -1-3
خانواده تصـنع، صـناعت و مصـنوع بـوده و در     صنعت هم

بر هنر، پیشه و سـاخت داللـت دارد.    12فرهنگ لغات فارسی
 تولیدي اعمهاي یا رشتهیک از مراکز  عملکرد هراین واژه به 
نیـز اطـالق شـده اسـت. صـنعت در       هاها و کارگاهاز کارخانه

عمدتاً به ساخت محصـوالت جدیـد    13لغات انگلیسی فرهنگ
 هـاي مشـخص  یـا محـل  هـا  در کارخانه نیماشاستفاده از  با

ویـژه در قـرآن معـادل    اشاره دارد. صنعت در زبان عربی و به
ــاختن (زره)  ــن س ــه 14ف ــم  ب ــت. ه ــه اس ــار رفت ــین، ک چن

، سـاخت  15هاي آن در جایگاه آفـرینش خداونـدي  وادهخانهم
آمده اسـت.   18و افعال آدمی 17هاي ساحران، ساخته16کشتی

مقایسه معانی فوق مؤید آن است کـه صـنعت از گذشـته تـا     
اکنون، از پیشه تا تولیـد مـدرن، از کارگـاه تـا کارخانـه و از      

دو گیرد. با این حـال  تولید دستی تا تولید ماشینی را دربرمی
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تفاوت عمیق میـان معنـاي سـنتی و مـدرن آن وجـود دارد.      
تفاوت نخست، معنویت مستتر در معناي سـنتی صـنعت یـا    

: 1387صناعت بوده که توأم با پیشـه اسـت. میرفندرسـکی (   
اي فاعلی تعریف نموده که با فکر صحیح )، صناعت را قوه77

و در موضوعی مشـخص و بـا هـدفی معـین صـورت پـذیرد.       
ین معنـا امـري قدسـی و زاییـده حکمـت اسـت       صنعت در ا

) که از یک سو مقیـد  106: 1389الزمانی و داداشی، (صاحب
دیگر، در وجوه نظري و عملی خود، بر  سوي به هنر بوده و از

بااینحال در دوران مدرن چنین خصیصه  19تصوف تکیه دارد.
معنوي از پیشه فاصله گرفته و صنعت را بـه مـاهیتی صـرفاً    

ــون (  ــدیل نمــوده اســت. گن ــی تب ــان 1387کم ــل می ) تقاب
هاي قدیم و صنعت جدید را مصـداقی خـاص از تقابـل    پیشه

کند و مدعی است ایجـاد فاصـله   کمیت و کیفیت معرفی می
ط نگـاه کمــی دوره مــدرن بــر  میـان ایــن دو، ناشــی از تســل 

هاي کیفی است. رازآموزي، قداست، همبستگی پیشه ویژگی
با طبایع درونی، آموزش پیشه ازطریقِ آموزش سرشت آدمی 

اي از کیفیات مندرج در معناي سنتی صنعت است و ... نمونه
سـان میـان   که در معناي امروزین آن حذف شده است. بدین

مـرزي مشـخص در دوره    سه واژه هنـر، صـنعت و معنویـت   
شـود. تفـاوت دوم معنـاي صـنعت در نگـاه      مدرن ترسیم می

گیـرد.  هـاي تولیـدي نشـأت مـی    سنتی و مدرن آن از شـیوه 
هاي تجدیدناپـذیر در تولیـد کاالهـا، تولیـد     استفاده از انرژي

برپایه ماشین، جدایی تولیـد از مصـرف، مطـرح شـدن ایـده      
انی، آمــوزش تولیـد بـراي فــروش، نظـام توزیـع کــاالي جهـ     

هـاي دوران  منضبط براساس برنامه درسی مشترك از ویژگی

ســازي تولیــد و صــنعتی امــروز اســت. همچنــین اســتاندارد
سـازي،  زمـان شدن کارهـاي تولیـدي، هـم   تولیدات، تخصصی

سازي، شش اصل مهم تولید صـنعتی  تراکم، تمرکز و بیشینه
ــن معنــا وظیفــه صــنعت،        ــره مــدرن اســت. در ای در نگ

سازي تولید است که عمدتاً تحت عنوان تولیـد انبـوه   بیشینه
گرایـی اساسـاً   هاي تولیدي در این انبـوه رود. روشبه کار می

هـاي سـنتی اسـت    هـاي مطـرح در پیشـه   متفاوت از ویژگی
). بنـابراین صـنعت بـه عنـوان اولـین      84-32: 1384(تافلر، 

هایی همچون هاي صنعتی، معرّفشناسه تعریفی در مجموعه
و راز، حکمـت، هنـر،    ، تنوع، سرشت، معنویـت، رمـز  کیفیت

ــت، یکســان  ــتانداردگرایی، پیشــه، مصــرف، کمی ســازي، اس
ــازي، تخصــصبیشــینه ــروش،  س ــز، ف ــراکم، تمرک ــی، ت گرای

بازارمحوري و ... را (بسته به رویکردهاي سنتی و امروزي) بـا  
 سازد.  خود به همراه داشته و به معماري این مراکز وارد می

ــاریخ  معــرّف فــارغ از هــاي معنــایی فــوق و در پــویش ت
توان به ایـن مطلـب دسـت یافـت کـه در      معماري جهان می
 هـاي مختلفـی عرضـه   هاي صنعتی، سـبک معماري مجموعه

ــا ). هریــک از ایــن ســبک1انــد (جــدول انــدام نمــوده هــا ب
برخورداري از فلسفه، اصـول، مبـانی، مضـامین،... و مفـاهیمِ     

ها را به مقولـه معنـایی   معرّف خاص خود، مجموعه دیگري از
هاي سازد. این بخش از مقوله معنایی برخالف معرّفوارد می

وابسته به صـنعت، جنبـه عـام داشـته و زبـان مشـترکی بـا        
هـاي  کنـد. پـس معـرف   هـا ایجـاد مـی   معماري دیگر کاربري

هاي صـنعتی عبارتنـد از معـانی    معنایی معماري در مجموعه
 ).1کی/شخصی (تصویر وابسته به صنعت و معانی سب

 
Table 1: Some of the well-known industrial complexes with different architectural styles 

Projects Style 
Royal Saltworks, 1775, Claude-Nicolas Ledoux (Arc-et-Senans); … Neoclassic 

Steinberg, Herrmann & Co. hat factory, 1921-1925, Erich Mendelsohn, (Luckenwalde, 
Germany); The power station of the Red Banner Factory, 1925-1927, Erich Mendelsohn, 

(Petersburg); TWA Terminal, 1960, Eero Saarinen, (New York); … 
Expressionism 

Power station, air and train station of new city, 1914, Antonio Sant’Elia (design); Futurism 
Entrance of metro station, 1900, Art Nouveau 

Fagus factory, 1911, Walter Gropius, (Germany); AEG turbine factory, 1908-1909, Peter 
Behrens, (Germany); E-Z Polish Factory, 1905, Lloyd Wright (Chicago); R. W. Lindholm 

Service Station, 1958, Lloyd Wright, (Minnesota); Van Nelle factory, 1926-1930, Brinkman and 
Van der Vlugt (Rotterdam); Packard Motor Car company, 1905, Albert Kahn, (Detroit); … 

Modern 

Electronics factory, 1966, Team 4, (Swindon); Renault center, 1980-1982, Norman Foster, 
(Swindon); Royal Victoria pumping station, 1988, Richard Rogers, (London); … High-tech 

 
 مقوله کارکرد-2-3

اي حاضـر در معنـاي   هاي معنوي و شـیوه فارغ از تفاوت
سنتی و امروزي صنعت، تعریف این مفهوم وابسته به تعریف 

دادن، ایجـادکردن،  بـه پـرورش   20تولید است. تولید در لغـت 
کـردن و غیـره اشـاره دارد. ایـن مفهـوم بـر       خلـق استخراج، 

هاي فرآینـد هـا را ازطریـقِ   جریانی داللت دارد کـه درونـداد  

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Saltworks_at_Arc-et-Senans
https://en.wikipedia.org/wiki/St_Petersburg
https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius
https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago
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کنـد  تولیدي به بروندادها یعنی کاالها و خدمات تبـدیل مـی  

). بنـابراین  Kumar& Suresh, 2009: 3؛ 5: 1376(لیندبک، 
برخـوردار از   هاي صنعتی بر مراکزي داللت دارد کهمجموعه

 نین کارکردي باشد. گفتنی اسـت، درونـداد و برونـداد بـه    چ
مثابه دو جزء ابتدایی و انتهایی تولید، مؤید بخشی از تعریـف  

کـه برونـدادهاي    آنجـا  هـا اسـت. از  کارکردي ایـن مجموعـه  
تواند به شکل کاال یا خدمات تجلـی یابنـد؛ پـس    تولیدي می

 تواننـد مـاهیتی کـاالمحور (نظیـر    هاي صنعتی مـی مجموعه
محور (نظیر هاي موادغذایی) یا خدماتکنسروسازي، کارخانه

 ها) داشته باشـند. از هاي مسافربري، متروها، فرودگاهترمینال
دهنده صنایع تواند شکلدیگر تنوع کاالها یا خدمات میسوي

در این حالت هدف و نوع محصـول تولیـدي    21مختلف باشد.
ــه  ــه مؤلف ــدادي) ب ــه از جــزء برون ــایی(برگرفت ــف  ه در تعری

هاي صنعتی بـدل خواهنـد شـد. بـه شـیوه مشـابه       مجموعه
توان گفت که خصائص دروندادهاي هر تولید اعـم از نـوع   می

بـودن آنهـا   بودن مواد، طبیعی یا مصنوعیمواد، اولیه یا ثانویه
توانند عاملی در تعریـف صـنایع بانضـمام مراکـز آنهـا      و... می

ــد.  ــدتلقــی گردن ــف فرآین ــده کــارکرد جــزء ســوم تعری کنن
هاي صنعتی است. با تأمل در متون تاریخی باالخص مجموعه

هـاي  دادن ریشـه  توان فهمید کـه نسـبت  تاریخ معماري می
هاي صنعتی به انقالب صنعتی در اواخر گیري مجموعهشکل

ارتباط با این جزء تولید نیست. هرچنـد در  قرن هیجدهم بی
هـاي  ز مجموعـه مثابـه یـک قسـم ا    ها (بهاین متون کارخانه

: 1384صنعتی) نمودي از تمدن صنعتی معرفی شده (تافلر، 
هـا،  ) و در کنار دیگر مظـاهر صـنعتی نظیـر گلخانـه    40-59

هـایی  هاي هواپیمـا پدیـده  ها، ...، آشیانهها، ترمینالنمایشگاه
؛ 7-3: 1381شــوند (مانیاگوالمپونیــانی، نوظهــور تلقــی مــی

آنچه در این مراکز نوظهور  ا) ام165-121: 1392پهلوانزاده، 
-است، تولید ماشینی است. درحقیقت براي این مراکـز مـی  

هاي آهنگري، هاي سفال، کارگاهتوان اسالفی همچون کارگاه
-هـاي فـرش  بافی، کارگاههاي گلیمهاي نجاري، کارگاهکارگاه

بافی؛ مراکز نگهـداري دام، مراکـز ذخیـره غـالت، آسـبادها،      
هـاي  تبـعِ صـنایع دوره   رشـمرد کـه بـه   ها و غیره را بآسیاب

پیشین خواه قرون وسطی خواه باستان در بسیاري از مناطق 
). این ابنیه نیز هماننـد  1374اند (گمپل، جهان حیات داشته

بناهاي متأخر خود با هدف تولید کاال یا ارائه خدمات ساخته 
ـ شده هـاي  ا بـرخالف بناهـاي صـنعتی امـروزي شـیوه     اند؛ ام

هاي انسـانی  ها دستی و متکی بر انرژيد در آنتولیدي موجو
حسـاب، بخشـی از مقولـه کـارکردي     یا طبیعی است. با ایـن 

هاي تولیدي هـر عصـر   هاي صنعتی وابسته به شیوهمجموعه

 کننده نوع ادوات و فضاهاي مـورد باشد؛ چراکه آنها معینمی
). در 83: 1389نیــاز آنهــا اســت (گارســیا دیــاز و اســمیت،  

هاي تولیدي معاصـر متکـی بـر سـه     صنایع، شیوه هايرشته
اسـت. ایـن اشـکال در     24و تکـی  23، کارگاهی22خطی فرآیند

تواننـد بـه تولیـد چندگانـه نیـز منتهـی       پیوند با یکدیگر می
ي است دائمـی کـه بـراي تبـدیل     فرآیندشوند. تولید خطی؛ 

آالت بـا  باید از میان ماشـین دروندادها به بروندادها، مواد می
انی خطی عبور کنند. در این روش، هر ایستگاه کـاري،  چیدم

دهد و براي تکمیـل بـه   فعالیتی را بر روي محصول انجام می
ها بر کند. به این صورت کل فعالیتایستگاه بعدي ارسال می

شود. این تولیـد بـراي محصـوالت بـا     روي محصول انجام می
تنوع کم و حجم تولیـدي بـاال مناسـب اسـت تولیـد انبـوه،       

بودن آنها از الزامات  ها و پیوستهبودن سرعت عملیاتتعادلم
برخـورداري از   علـت عـدم   این روش است. تولید خطـی بـه  

محور نیست. بـراي جبـران ایـن    پذیري الزم، سفارشانعطاف
شـود.  تولیـد کارگـاهی اسـتفاده مـی     فرآیندنقیصه عمدتاً از 
ق ي است که در آن هر محصول مطابفرآیندتولید کارگاهی، 

 کند. عـدمِ با روش تولید خود از مسیرهاي متفاوتی عبور می
بودن علت سنگینی آنها، متغیرآالت بهامکان جابجایی ماشین

بودن تولیـد الزامـات اسـتفاده از    ها بانضمام کمزمان عملیات
آالت و که جابجایی مواد، ماشـین این روش است. در شرایطی

بسـیار کـاراتر از   منظور کار بـر روي محصـول،    مهندسین به
شـود. در ایـن   انتقال محصول باشد از تولید تکی استفاده می

شیوه تولیدي، محصـول در یـک مکـان ثابـت بـوده و کلیـه       
ها اعم از مصـالح بـه سـمت محـل سـاخت ارسـال       نیازمندي

-91: 1381؛ اپـل،  44: 1386شود (فرانسـیس و وایـت،   می
در صـنایع و  هاي تولیدي فوق ). ازآنجاکه هر یک از شیوه92

هاي صنعتی مشخصی (تحت الزامات خـاص خـود)   مجموعه
بنـدي  تـوان از آنهـا در تعریـف یـا دسـته     روند؛ مـی کار میبه

هـاي  مقایسـه مجموعـه   25هاي صنعتی بهره گرفـت. مجموعه
هاي تولیـدي  صنعتی سنتی و مدرن مؤید آن است که شیوه

ی در مراکز سنتی عمدتاً کارگـاهی و مبتنـی بـر ادوات دسـت    
گیـري  هاي صنعتی امروزي، بهرهآنکه در مجموعهاست؛ حال

شـمار   مثابه یک ویژگـی بـارز بـه   از ماشین و تولید خطی به
مثابـه دو   هـاي تولیـدي بـه   آید. بنابراین، ابزارها و شـیوه می

هاي دیگري از ي تولید، معرّففرآیندمؤلفه برخواسته از جزء 
 هاي صنعتی ادوار مختلف هستند.  مجموعه

 مقوله شکل-3-3
مثابـه یـک کـل بـر اشـکال      هـاي صـنعتی بـه   مجموعه

فضـا و سـاختمان   "فضایی متنـوعی داللـت دارد.    -کالبدي
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آینـد. فضـا   شـمار مـی   ترین این اشـکال بـه  ساده "صنعتی
وسـیله   مفهومی عام بوده که از تحدید فضـاي بیکـران بـه   

شـود.  اجزاي کالبدي نظیر سقف، کف، دیوار و... حادث مـی 
بـر تمـایز فضـاي درون از بیـرون، بـه       فضایی عالوه تحدید

تـري از فضـاي بیکـران منتهـی     ایجاد ساختارهاي کوچـک 
مثابــه خردفضــایی از شــود. در ایــن شــرایط، فضــا بــهمــی

یابـد. مطـابق مطالـب    ساخت تجلی مـی  ساختارهاي انسان
هـاي  که فضاي تحدیدشده بـه فعالیـت   صورتی پیشین، در

فضـاي  "تـوان بـه آن   ، مـی تولیدي اختصـاص یافتـه باشـد   
 "فضـاهاي صـنعتی  "اطالق کرد. اگرچه برخـی از   "صنعتی

تواننـد ذیـل یـک    هـاي روبـاز مـی   همانند انبارها یا محوطه
اینحال، تجمیع فضـاهاي صـنعتی   ساختمان قرار نگیرند؛ با

منجـر   "سـاختمان صـنعتی  "گیـري  ذیل یک بنا به شـکل 
ري همچون هاي مختلف کابرگیرنده فعالیت شود که درمی

بنـدي و دیگـر   تولیـد، بسـته   و بستن و بـازنمودن، سـاخت  
نیاز براي ارائه یک محصول است. این عبـارت  خدمات مورد

هــا، انبارهــا، مراکــز هــا، آسـیاب طیـف وســیعی از کارخانــه 
 ).7: 1380گیرد (دیتر وایس، تحقیقاتی و غیره را دربرمی

بــر عبــارات  در متــون مهندســی و غیرمهندســی عــالوه
، طیـف دیگـري از   "ساختمان صنعتی"و  "فضاهاي صنعتی"

ــر  واژه ــارات نظی ــا و عب تأسیســات "، "Facility" ،"Plant"ه
-واحد تولیدي"، "واحد تولیدي"، "واحد صنعتی"، "صنعتی

مکـان  "، "کـاربري صـنعتی  "، "صـنعتی  کارگـاه "، "خدماتی
نحـوي بــر  تــوان یافـت کـه هرکــدام بـه   و... را مـی  "صـنعتی 
). تأمـل در  2صـنعتی داللـت دارنـد (جـدول      هـاي مجموعه

شده، مؤید آن است که اوالً این مراکـز  کاربردهاي عناوین یاد
شـوند. ثانیـاً، ایـن    به یک واحد مستقل تولیـدي اطـالق مـی   

-پیوسـته از سـاختارهاي کالبـدي   هـم اي بهواحدها مجموعه
هـا  ها، تجهیزات، نگهدارندهها، محوطهفضایی نظیر ساختمان

رغـم  کنـد. علـی  ست کـه شـرایط تولیـد را محقـق مـی     و... ا
هـاي خـاص هـر    شـده، الزامـات و نیازمنـدي   هاي یادشباهت

سـاختاري  هـاي  گیـري تفـاوت  فعالیت تولیدي سـبب شـکل  
که، در یک واحـد   نحوي شود، بهمحسوسی در این مراکز می

صــنعتی بســته بــه نــوع فعالیــت آن، برخــی از ســاختارهاي 
مثـال یـک واحـد    عنوانگردد. بهمیکالبدي تقلیل یا تشدید 

توانـد تنهـا از یـک سـاختمان     تولیدي ابزارآالت صنعتی مـی 
آنکه سـاختمان در یـک نیروگـاه سـیکل      تشکیل شود، حال

شود و یا در ترکیبی، بخشی از آن واحد صنعتی محسوب می
ــاز و    ــا محوطــه ب ــادي، نســبت ســاختمان ب ــاه ب یــک نیروگ

یابـد. فـارغ از   ش مـی هاي بادي به سـمت صـفر گـرای   توربین
هاي اختصاصی این گستره وسیع، ازآنجاکه همگی بـر  تفاوت

هـاي تولیـد صـنعتی    یک مرکز داللت دارند و توأم با فعالیت
 "واحـدهاي صـنعتی  "توان آنهـا را ذیـل عبـارت    هستند، می

 معرفی نمود.  
 

Table 2: Definitions of the important Persian and English words related to industrial complexes 
Reference Definition Word 

− Longman and Meriam 
Webster, 2018 

− Romeo, 2013 
− Garcia-Diaz and Smith, 

2010 
− Erdik& Uckan, 2013 
− Devold, 2013 
− IAEA, 2016 

o Means spaces, buildings, equipment or services used in 
different industries 

o Refers to infrastructures such as roads, ports, airports, 
power plants, sewage and energy plants 

o Means factories 
o Means an interconnected set of components, parts and 

processes 
o Means Any interconnected complex of equipments where 

hydrocarbon fluids, whether oil or gas, are extracted, 
processed, refined and stored. These facilities include 
buildings, structures and Other parts or equipment 

o Refers to sites and areas that deal with the extraction, 
conversion or deformation and storage of radioactive 
materials,  

Tacisat-e sanati/ 
facility/ industrial 

facility 

− Municipality of Qazvin, 
n.d. 

− Bahrami et al. 2004 
− Qasemian & Barimani 

Aboksari, 2011 
− Motiei Langerodi & 

Najafi kani, 2006 

o Means buildings that have received formal approval for 
industrial activities by relevant authorities 

o Means industrial centers based in industrial areas & zones 
o Means factories 
o Means production units 

Vahed-e sanati 
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− Meriam Webster, 2018 
− Dunn, 2001; Ayazi & 

Amiri, 2010 
− Beheshti-far et al. 2010; 

Samiei et al, 2009 
− Apple, 2002 

o Means the building or factory where something is made; it 
refers to the land, buildings or equipment of an 
organization 

o Indicates units that include activities such as installation, 
commissioning, maintenance, modification and upgrading, 
... and protection of equipment and installations intended 
to produce a product  

o Refers to power plants 
o Means factories 

Plant/industrial plant 

− Moharam-nejad & 
Kachar, 2003 

o Refers to carpentry, forging, electroplating and other kinds 
of workshop 

Vahed-e tolidi 
khadamati 

− Kharat-e Zebardast, 1999 
− Karimi & Sagheb, 2009 

o Indicates the location of an industrial activity 
o refers to a particular location that is a combination of 

capital and labor to produce a product 
Kargah-e sanati 

− The Council of 
Ministers, 2011 

o Areas inside or outside the boundaries of cities and 
villages that are designated for the establishment of 
industrial activities 

Makan-e sanati/ 
Karbari-e sanati 

 
هاي صـنعتی حاصـل تجمیـع    اشکال دیگري از مجموعه

ترین ایـن  در کنار یکدیگر هستند. ساده "واحدهاي صنعتی"
ها از اجتماع واحدهاي کوچک ذیل یـک بنـا (نظیـر    مجموعه

، "مجتمـع صـنعتی  "شـوند.  ساختمان پالسکو) حاصـل مـی  
محـور  "، "هاي صنعتیخوشه"، "ها و نواحی صنعتیشهرك"

بـر   هاي صنعتی هستند که عالوهو... از دیگر تجمع "صنعتی
ــز      ــري نی ــدهاي دیگ ــده واح ــنعتی دربرگیرن ــدهاي ص واح

نیازمنـد   26"مجتمـع صـنعتی  "مثـال،   عنـوان  باشند. بـه می
برپایی واحدهاي کمکی در کنار واحد صنعتی بـزرگ اسـت.   

اي صنعتی شامل بر، واحدهنیز عالوه 27"هاي صنعتیخوشه"
: 1385انگیـزان،  هاي ارتباطی و پشتیبانی هستند. (دلبخش

بر واحدهاي صـنعتی  عالوه 28"شهرك و ناحیه صنعتی"). 40
محور "نیازمند واحدهاي فناوري، پشتیبانی و خدماتی است. 

ها و نـواحی  ها، شهركبر واحدها به مجتمععالوه 29"صنعتی
 ).  175: 1384حیان، صنعتی نیازمند است (پوراحمد و فال

 "واحـد صـنعتی  "مقایسه مطالب فوق مؤید آن است که 
هـاي صـنعتی ترکیبـی از دو    مثابه یکی از اشکال مجموعه به

آید. شمار می ها بههاي باز و ساختمانشکل کوچکتر محوطه
اي از فضاها، هر یک از این اشکال خرد با دربرگیري مجموعه

مثابـه سیسـتمی جـانبی     تجهیزات و... براي شکل دیگـر بـه  
بسته به میزان برخورداري از  "واحد صنعتی"شود. ظاهر می

بـودن  (یعنـی غالـب   30تواند الگویی درونیاین دو سیستم می
بودن (یعنی غالب 31تجهیزات در فضاي سرپوشیده) یا بیرونی

ــد. از   ــته باش ــاز) داش ــاي ب ــزات در فض ــوي تجهی ــر  س دیگ
ي اشـکال بزرگتـر و   وچـرا چـون پایه بی "واحدهاي صنعتی"

هاي صنعتی هستند. گفتنی است، اشـکال  تجمیعی مجموعه
هـاي امـروزین   شده منحصر به گونه خرد، پایه و تجمیعی یاد

توان شاهد هاي سنتی نیز میباشد؛ بلکه در گونهصنعتی نمی

هــاي کارگــاهی مثــال، راســته عنــوان ایــن اشــکال بــود. بــه
استه آهنگري، نجاري گرفته در بازارهاي سنتی اعم از رشکل

عنـوان یـک شـکل تجمیعـی و محـوري، برپایـه        و... نیز بـه 
 واحدهاي پایه کارگاهی شکل گرفته است. 

 مقوله انگیزه-4-3
تأمل در مطالب باال مؤید آن است که انگیزه طرح اشکال 

هـاي  هاي روباز، جـدا از نیازمنـدي  خرد یعنی بناها و محوطه
ویــژه  اشــکال باالدســتی بــهکــارکردي، وابســته بــه انگیــزه 
گیــري اشــکال پایــه بــیش از واحدهاســت؛ بااینحــال، شــکل

هاي فردي اسـت.  هاي کارکردي متأثر از سودجوئینیازمندي
شکل ضمنی وجود هاي سنتی نیز بهاین انگیزه که در کارگاه

هـاي فردگرایـی،   شدن اندیشـه دارد در صنایع جدید با مطرح
در دوره انقـالب صـنعتی   آزادي عمل و تجـارت آزاد مطـرح   

هـاي  ). بهره145-131: 1375یابد (اشتن، قوت بیشتري می
انــدازهاي اقتصــاد دولتــی از دیگــر المنفعــه و یــا چشــمعــام

گیـري برخـی از واحـدهاي    هایی هستند که در شـکل انگیزه
کوچک و بزرگ مؤثر بوده و هست. برخالف این واحـدها کـه   

شـود؛ در  جـه فـرد مـی   هاي اقتصادي آنهـا عمـدتاً متو  انگیزه
هاي اقتصادي متوجه همه واحـدها یـا   اشکال تجمیعی انگیزه
هـاي  مجتمـع "مثـال، در  عنـوان شود. بهساکنین پیرامون می

با توجه به اینکه ضایعات یک صنعت بـراي صـنعت    "صنعتی
شـود، انگیـزه تجمیعـی    مثابه مواد اولیه مطرح مـی دیگري به

ــدها شــکل  ــن واح ــرهای ــري زنجی ــدي اســت. در اي توگی لی
هــاي توســعه و بــاالخص در برنامــه "هــاي صــنعتیخوشــه"

توسعه، انگیـزه تجمیعـی واحـدها    اقتصادي کشورهاي درحال
حمایت از صنایع کوچک و متوسط است؛ چراکه این تمرکـز  

هـاي ناشـی از   جـویی در واحد جغرافیایی مزایایی نظیر صرفه
ري و... را پـذی مقیاس، انتقال دانش و فناوري، افزایش رقابـت 
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زاد و تیرانداز، ؛ بیک67: 1388همراه دارد (کریمی و ثاقب، به
هاي شهرك"هاي تجمیعی دیگر انگیزه سوي ). از49: 1388

عمدتاً بـه دو رویکـرد تمرکززایـی یـا تمرکززدایـی       "صنعتی
گیــري تــوان بـه شــکل گــردد. در حالــت نخسـت مــی بـازمی 
انگلیس و آمریکا در هاي صنعتی در کشورهایی نظیر شهرك

زایـی در منـاطق   اشاره نمود که با هدف اشـتغال  1930دهه 
). در حالت 2: 1383اند (بهرامی و دیگران، رکود ساخته شده

هاي صنعتی ایـران در  گیري شهركتوان به شکلدوم نیز می
اشـاره نمـود کـه بـا هـدف تمرکززدایـی        50و  40هاي دهه

(پوراحمـد و فالحیـان،    اندتوسعه صنعتی تهران ساخته شده
نـواحی  "هاي تجمیعی در ). گفتنی است، انگیزه174: 1384

شکل توسعه صنعتی روستاها و بـا هـدف ثبـات     به "صنعتی
شـود  جمعیتی بانضمام افـزایش تـوان اقتصـادي مطـرح مـی     

 ). 147: 1385کانی، لنگرودي و نجفی(مطیعی

 مقوله ساخت-5-3
هـاي صـنعتی   ههاي ساختمانی در مجموعمصالح و روش

تاحدود زیادي وابسته به فنون ساخت ادوار مختلف است. در 
هـا هماننـد دیگـر    دوره پیش از انقالب صنعتی، این مجموعه

هـاي سـاختمانی   هـاي بـا اسـتفاده از مصـالح و روش    کاربري
گیـري انقـالب صـنعتی،    انـد. بـا شـکل   وجود آمـده  سنتی به
ها ها، کارخانهنمایشگاهها، خانههاي صنعتی نظیر گلمجموعه

و... فرصتی فراهم آورد تا از مصالح جدید نظیر فوالد، بـتن و  
بـر   شیشه در ساخت آنها استفاده شـود. ایـن تحـول، عـالوه    

هاي ساختمانی را نیـز دچـار دگرگـونی نمـود.     مصالح، روش
ــتفاده از  اســتفاده از سیســتم ــدوالر، اس ــاي ســاختمانی م ه

هـا، اسـتفاده از   ها و پوستهقابجمله اي منهاي سازهسیستم
هـاي نـوین   هاي ساختمانی نمایان و... برخی از روشسیستم

هـاي مختلـف قـرن نـوزدهم و     ساختمانی است کـه در دهـه  
هـاي صـنعتی وارد شـده اسـت.     بیستم به معماري مجموعـه 

هـاي  هـا بـه نیازمنـدي   گیـري از ایـن روش  عمده دالیل بهره
هـاي  چراکـه ایـن سیسـتم   گردد؛ ها بازمیکارکردي مجموعه

هـاي وسـیع را فـراهم    ساختمانی امکان برخورداري از دهانه
پـذیري مسـتتر در ایــن   دیگــر، انعطـاف  سـوي  آورنـد. از مـی 

گرفتـه در  هـاي صـورت  ها، پاسخی مناسب به پیشـرفت روش
تغییـر بـه   بندي تلقی شده، ظاهري قابلحیطه تولید و دسته

 ). درAdam et al., 2004: 11-15بخشـد ( ها میاین مجموعه
هـاي صـنعتی   میان این دو طیف سـنتی و مـدرن، مجموعـه   

توان برشمرد که ساختاري تلفیقی دارند. بـا  بیشماري نیز می
هـاي سـاختمانی   گیـري از مصـالح و روش  این تفاسـیر بهـره  

ــه  ــر دوره ب ــداول در ه ــاري   مت ــترك معم ــان مش ــه زب مثاب
گیري ها و بهرههاي صنعتی با معماري دیگر کاربريمجموعه

هـاي  هاي نـوین سـاختمانی متناسـب بـا نیازمنـدي     از روش
مثابـه زبـان خـاص ایـن معمـاري نمـود       کارکردي صنایع بـه 

 یابد.  می

 مقوله بافت-6-3
که در ذیل مقوله شکل عنوان شد، اشکال خرد گونههمان

هـا  هاي روباز و ساختماناعم از محوطه "واحد صنعتی"یک 
پردازنـد؛ هرچنـد ایـن    دیگر به فعالیت مـی عمدتاً در کنار یک

امکان نیز وجود دارد که آنها در غیـاب دیگـري، یـک واحـد     
 مستقل را تشکیل دهند و الگـویی درونـی یـا بیرونـی را بـه     

دیگر و با تأمل بر عبـاراتی همچـون    سوي نمایش بگذارند. از
، »هافرآینـد هـا و  پیوسته از اجزاء، بخش هم اي بهمجموعه«
تجمیعـی از سـرمایه و   «، »پیوسـته...  هـم  تجمیع بهبه هر «

و... که در توصیف » نیروي کار که براي تولید محصولی باشد
تـوان  )، مـی 2مطرح شده است (جدول  "واحدهاي صنعتی"

در درون  "واحــد صــنعتی"دریافــت کــه اشــکال خــرد یــک 
هــا، مســیرهاي یــا بــافتی از تجهیــزات، نگهدارنــده مجموعـه 

 یابند.  ار میحرکتی و... استقر
اي از مجتمـع صـنعتی، گونـه   «تأمل مجـدد بـر عبـارات    

هاي صنعتی است که با ایجاد یک سلسـله کارهـاي   مجموعه
» شـود کمکی پیرامون واحدهاي صنعتی بـزرگ حاصـل مـی   

شهرك صنعتی مکانی اسـت کـه   «)، 15و14: 1386شهر، (ره
 اي از واحدهاي صـنعتی... تأسیسات زیربنایی... را به مجموعه

خوشـه  «) و 4-2: 1383(بهرامـی و دیگـران،   » دهدارائه می
هـا و مؤسسـات مـرتبط بـا     از شـرکت  ايصنعتی به مجموعه

مشــخص تمرکــز جغرافیــایی  منطقــهدر یــک کــه  یکــدیگر
)، مؤید آن است Porter, 1998: 78شود (اند اطالق مییافته
هـاي  عنوان شـکل پایـه مجموعـه   به "واحدهاي صنعتی"که 

و... عمـل   "هاخوشه"، "هاشهرك"، "هامجتمع"ر بزرگتر نظی
هاي صنعتی فرادست اولـین  کند. پس قرارگیري در بافتمی

اسـت. گفتنـی    "واحدهاي صنعتی"گزینه مطرح درخصوص 
است، تأمل بر تعریف کاربري صنعتی از نگاه مصوبات هیـأت  

هـایی داخـل و خـارج از    ) کـه آنهـا را عرصـه   1390وزیران (
عالوه رجـوع بـه مصـادیق    ا عنوان نموده، بهشهرها و روستاه
شده در داخـل و خـارج شـهرها حـاکی از آن     صنعتی ساخته

هاي کوچـک یـا بـزرگ و در    است که این واحدها در مقیاس
شـکل مسـتقل در    تواننـد بـه  شکل سنتی یا مدرن خود مـی 

 شهري نیز استقرار یابند. شهري یا برونهاي درونبافت
مؤید آن اسـت کـه    "صنعتیمحور "تأمل در مشخصات 

عنوان یک سیستم فرادسـت دیگـر   عمدتاً به "محور صنعتی"
شود؛ چراکه غالباً دربرگیرنـده  هاي صنعتی مطرح میتجمیع

و... اسـت (پوراحمـد و فالحیـان،     "هـا شهرك"، "هامجتمع"
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تـرین  غالـب  "محـور صـنعتی  "). با این حساب، 175: 1384

دهـد کـه   اختصاص میخود هاي صنعتی را بهشکل مجموعه
هاي اصلی استقرار یافته و بافتی صـنعتی را  در امتداد شریان

 ایـن  آورد. بـا هاي خـود فـراهم مـی   براي استقرار زیرسیستم

تـوان  را نیز مـی  "ها و نواحی صنعتیشهرك"وجود برخی از 
هـاي  یافت که در ذیل یـک محـور قـرار نگرفتـه و در بافـت     

 اند.شده روستایی ایجادشهري و برونبرون

 

 
Fig. 1 Six defining categories of architecture in industrial complexes (as six parts of a system) 

 
 هاتعامالت میان مقوله -4

گانـه  شده در ذیل مقوالت شـش  تأمل در توضیحات ارائه
گر روابطی نزدیک میان هاي صنعتی نمایانمجموعهمعماري 

ــالح و روش   ــت، مص ــی اس ــت. گفتن ــوالت اس ــن مق ــاي ای ه
ساختمانی دنیاي سنتی که تابع فنون ساختمانی دوره خـود  
است و بر تمام واحدهاي معمـاري دوره سـنتی از واحـدهاي    
ــالطبع در واحــدهاي    ــا مســکونی ســیطره دارد، ب ــذهبی ت م

مشـاهده اسـت. ایـن    دوره نیـز قابـل  تولیدي و کارگاهی این 
هـاي  گیرد، با شـیوه هاي که در مقوله ساخت قرار میویژگی

هاي سنتی که در مقوله کـارکرد  تولید دستی رایج در کارگاه
گیرد، تناسبی نزدیک دارد. محوریت تعامل ایـن دو  جاي می

مقوله (ساخت و کارکرد)، فنون دستی بوده که خصیصه بارز 
تی است و تا ابتداي انقالب صـنعتی قابـل   دنیاي ماقبل صنع

) ایـن خصیصـه خـود را در    37: 1373پیگیري است (تافلر، 
شکل مصالح و اجراي بنایی (کـه متکـی بـر    مقوله ساخت به

 فرآینـد شـکل  نیروي دستی اسـت)، و در مقولـه کـارکرد بـه    

دیگـر، مفـاهیم   سازد. ازسويکارگاهی غیرماشینی پدیدار می
راز، هنر و... که در ذیل معـانی سـنتی    قداست، کیفیت، رمزو

گرفـت (مقولـه معنـا) و بـه     صنعت یا همان صناعت جاي می
تسـري بـه تمـام شـقوق زنـدگی      ) قابـل 1387ادعاي گنون (

رَف سـاختمانی سـنتی و     انسان سنتی است، می تواند بـه حـ
جملـه واحـدهاي   بالطبع بـه تمـام واحـدهاي ایـن دوره مـن     

براینکـه ایـن   داده شود. مضافتولیدي و کارگاهی نیز تسري 
هاي رایـج  تواند به پیشههاي رمزآلود آن میقداست و کیفیت

-در این واحدها نیز تسري داده شود (مقوله کارکرد). ازسوي
دیگر ایـن واحـدهاي تولیـدي سـنتی عمـدتاً در محورهـاي       

محور دوره خود جـاي  هاي پیادهسنتی بازار و یا دیگر شریان
بازارهـاي آهنگرهـا، نجارهـا،    افـت). راسـته  اند (مقوله بگرفته

ها و... کـه در اکثـر بازارهـاي    سازها، کفاشها، حلبیبوریاباف
اي از ایـن محورهـاي صـنعتی    اند، نمونهقدیمی وجود داشته

کالبـدي ایـن   -آیند. مقیـاس فضـایی  شمار میدوره سنتی به
هـاي سـاختمانی   واحدها (مقوله شـکل) خـود تـابع تکنیـک    
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محدود تولید دستی (مقوله کارکرد)  فرآیند(مقوله ساخت) و 
هـاي نسـبتاً کوچـک در شـیوه     دیگـر، دهانـه  عبـارت است. به

شـود بـا   ساختمانی سنتی کـه نـوعی محـدودیت تلقـی مـی     
سـازد.  اي نزدیـک برقـرار مـی   محدودیت تولید دستی رابطـه 

دیگر، این محدودیت تولید خود با اقتصادهاي کوچک ازسوي

ترتیـب،  ي نیز در ارتباط اسـت (مقولـه انگیـزه). بـدین    و فرد
مقوالت فوق تا ابتداي انقالب صنعتی برپایـه فنـون دسـتی،    

-هـاي کالبـدي  هاي ساختمانی، کیفیات، مقیـاس محدودیت
یکـدیگر  هاي متأثر از پیـاده و... بـه  اندازه، بافتفضایی کوچک

 ).2خورند (تصویر پیوند می
 

 
Fig. 2 interactions between six defining categories of architecture in industrial complexes 

 

هاي ساختمانی نـوین کـه در   دیگر، مصالح و روشازسوي
ساخت واحدهاي صـنعتی امـروزي گسـترش فراوانـی یافتـه      

هاي تولیدي رایـج در  )، با شیوهGoudini et al., 2015( است
، این واحدها کـه در مقولـه کـارکرد موردبحـث قـرار گرفـت      

ارتباط نزدیکی دارد. تعامل این دو مقوله (ساخت و کـارکرد)  
هـاي  از ابتداي انقالب صنعتی تا به امـروز متفـاوت از تعامـل   

ــد    ــه اســت. مصــالح ســاختمانی جدی ــن دو مقول پیشــین ای
هاي شیشه با ابعـاد چنـدمتري و...   جمله فوالد، بتن، جاممن

که از ابتداي این دوران به معمـاري واحـدهاي صـنعتی وارد    
) بـا ابـزارآالت و   Adam et al., 2004: 11-15شـده اسـت (  

هاي تولیدي رایج در این واحدها یک خصیصه مشترك روش
 و دیگر، هـم سـاخت  عبارتدارد و آن تولید ماشینی است. به

هـاي ماشـینی   هم کارکرد ایـن واحـدهاي صـنعتی بـر روش    
هـا، مقیـاس   اینکه تولید انبوه این ماشینعالوهداللت دارد. به

طلبد (مقوله شکل) کـه بـاز بـه    فضایی بزرگتري می-کالبدي
هاي هاي ساختمانی جدید و دهانهگیري از شیوهواسطه بهره

ي انقـالب  اي که باز به ابتدابزرگ محقق شده است. خصیصه
هـایی همچـون   هاي عظـیم سـاختمان  صنعتی و ظهور دهانه

گردد. پس کـارکرد  گالري ماشین، کریستال پاالس و... بازمی
فضایی خاصـی  -این واحدهاي صنعتی، نیازمند شکل کالبدي

است که آن نیز خود به مقوله ساخت وابسته اسـت. گفتنـی   

رد بـا  هاي تولید انبـوه در مقولـه کـارک   است، مقیاس و شیوه
 "نـواحی "و  "هـا شـهرك "، ...، "هـا مجتمع"اشکال تجمیعی 

گرایانه داخل در آنها هاي جمعصنعتی (مقوله بافت) و انگیزه
اینکــه ایــن عــالوه(مقولــه انگیــزه) پیونــد نزدیــک دارنــد. بــه

هـاي سـواره و   واحدهاي صنعتی امروزین در محوریت شریان
راسـته  در یک مقیاس فضـایی بسـیار بزرگتـري نسـبت بـه      

هـاي بـزرگ   گیرنـد. ابعـاد و انـدازه   بازارهاي سنتی شکل می
ــاس ــه ریشــه در  بانضــمام مقی ــوه ک ــد انب ــزرگ تولی ــاي ب ه

ی و خـالی از       ماشین گرایی ایـن واحـدها دارد بـا معـانی کمـ
قداست مستتر در وجه مـدرن صـنعت نیـز همخـوان اسـت      

ی (مقوله معنا). بنابراین، مقوالت فوق از ابتداي انقالب صنعت
کالبـدي نسـبتاً   -هـاي فضـایی  برپایه تولید ماشینی، مقیـاس 

ات و... بـا      بزرگ، بافت هاي تجمیعـی متـأثر از ماشـین، کمیـ
 خورند.  یکدیگر پیوند می

 حدود و محدوده -5
دهد که معماري هاي مقوله معنا نشان میتأمل در داللت

هاي سنتی و امـروزین  هاي صنعتی وابسته به داللتمجموعه
ست. این وابستگی در دیگر مقـوالت نیـز بـه چشـم     صنعت ا

هـاي  توان گفت معماري مجموعـه خورد؛ به نحوي که میمی
اي از معمـاري گفتـه   صنعتی یا معمـاري صـنعتی، بـه گونـه    

شود که در خدمت صـنعت و ملزومـات آن اسـت (بیـات،     می
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). با این تفاسیر، حدود این سیستم با کاربري 1389و  1384

راحتـی از معمـاري   شود. این محـدوده بـه  صنعتی تعریف می
هاي دیگري کـه کـاربري غیرصـنعتی دارنـد، قابـل      مجموعه

ــا    ــن سیســتم ب ــراي ای ــرز مشخصــی ب ــوده و م شناســایی ب
 کند.  هاي همجوار ایجاد میسیستم

 نتایج -6
هاي این تحقیق مؤیـد آن اسـت کـه بـراي تعریـف      یافته

 هـاي صـنعتی براسـاس نگـرش سیسـتمی     معماري مجموعه
هـاي آن در سـه بخـش ارائـه گردنـد. در      بایست مشخصهمی

بخش نخسـت کـه اجـزاء ایـن نگـرش سیسـتمی را شـامل        
هاي صنعتی داراي مقوالت اصـلی  شود، معماري مجموعهمی

معنا، شکل و کارکرد بانضمام مقوالت فرعی ساخت، انگیزه و 
عنوان اولین معرّف مقوله معنـایی ایـن   بافت است. صنعت به

هــا، مفــاهیمی همچــون کیفیــت، تنــوع، سرشــت، مجموعــه
معنویت، رمز و راز، حکمـت، هنـر، پیشـه، مصـرف، کمیـت،      

گرایـی،  سازي، تخصصسازي، استانداردگرایی، بیشینهیکسان
تراکم، تمرکز، فروش، بازارمحوري و... را بسته به رویکردهاي 
سنتی و امروزین به معماري این مراکـز وارد سـاخته اسـت.    

انی وابسته به سبک، شخص، زمینه و... از دیگـر  همچنین، مع
گیـري  ها درطولِ تاریخ شکلهاي معنایی این مجموعهمعرّف

مثابـه  بـه  "فضا و ساختمان صنعتی"عالوه، آنها بوده است. به
هاي درونی (یعنی غالـب  با گونه "واحد صنعتی"شکل خرد؛ 

بودن تجهیزات در فضاي سرپوشیده) و بیرونی (یعنی غالـب  
، "مجتمـع "مثابه شکل پایه؛ دن تجهیزات در فضاي باز) بهبو
و... به مثابـه اشـکال    "محور"، "ناحیه"، "شهرك"، "خوشه"

هـاي بـزرگ هسـتند،    تجمیعی که عمدتاً برخوردار از مقیاس

انـد. نتـایج   هاي صنعتی را شامل شـده مقوله شکلی مجموعه
گر آن بوده که نوع محصـوالت، هـدف تولیـد    همچنین نشان

هاي درونداد و برونداد تولیـد، بانضـمام   ... برخاسته از مؤلفهو
ي تولیـد از  فرآیندهاي تولید برخاسته از مؤلفه ادوات و روش

هاي صنعتی هستند کـه در مقولـه   هاي مجموعهدیگر معرّف
اند. نتایج در مقوله ساخت مؤید آن بـوده  کارکرد جاي گرفته

ی سـنتی جـاي   هـاي سـاختمان  که استفاده از مصالح و روش
ــه مصــالح و روش ــه  خــود را ب ــوان ب ــا بت ــوین داده ت هــاي ن

پـذیري  هـاي بـزرگ و انعطـاف   هایی ازجمله دهانـه نیازمندي
دیگر، حصـول منـافع اقتصـادي فـردي و     سويدست یافت. از

جمعی مهمترین بخش مقوله انگیـزه را بـه خـود اختصـاص     
بسـته   عالوه اینکه، اشکال پایه، خرد و تجمیعیداده است. به

هـاي صـنعتی فرادسـت، منـاطق     به شـرایط خـود در بافـت   
اند. در بخـش دوم  شهري و... استقرار یافتهشهري، بروندرون

شود، معمـاري  که تعامالت این نگرش سیستمی را شامل می
هاي صنعتی با ارتباطات میان این مقـوالت، تعریـف   مجموعه

کـه،   هاي تحقیق مؤید آن استشود. در این بخش، یافتهمی
مقوالت فوق تا ابتداي انقالب صنعتی بر پایه فنـون دسـتی،   

-هـاي کالبـدي  هاي ساختمانی، کیفیات، مقیـاس محدودیت
هاي متأثر از پیاده و... بـه یکـدیگر   اندازه، بافتفضایی کوچک

آنکـه ایـن تعـامالت از ابتـداي انقـالب      خورند؛ حالپیوند می
تولیـد ماشـینی،   صنعتی تا به امـروز تغییـر نمـوده و برپایـه     

هاي تجمیعـی  کالبدي نسبتاً بزرگ، بافت-هاي فضاییمقیاس
شوند. در بخـش سـوم   متأثر از ماشین، کمیات و... تعریف می

هاي صنعتی هاي صنعتی با مرز کاربرينیز، معماري مجموعه
 شود.ها متمایز میاز معماري دیگر مجموعه

 نوشتپی
هـاي  پذیر؛ بلکه آنهـا را بـه شـیوه   تأئید هستند و نه ابطالهاي سیستمی به طرق معمول در علوم کالسیک (یعنی با بررسی تجربی نتایج) نه قابلريتئو .1

دارد) دیگر روش کسب معرفت در حوزه معارف ذهنی نیز (که مـاهیتی غیرتجربـی   سوي). از113: 1362کنند (فرشاد، مفهومی و غیرمستقیم تأئید می
 ).1389به ایجاد ساختاري مفهومی و منطقی برپایه استدالل وابسته است. یعنی، صحت نتایج حاصل مبتنی بر آزمون و مشاهده نیست (میرجانی، 

)، durabilityگانـه دوام ( بایسـت برخـوردار از وجـوه سـه    هـا مـی  شود که همه ساختمانویترویوس در کتاب اول از ده کتاب معماري خود متذکر می .2
)، عملکـرد  firmitasهـاي اسـتحکام (  هـاي ویترویـوس ذیـل واژه   گانـه ) باشند. در برخـی از منـابع سـه   beauty) و زیبایی (convenienceراحتی (

)utilitas) و زیبایی (venustas  .آمده است ( 
3. Commoditie, Firmenes, Delight 
4. Atomism 
5. Reductionism 
6. Elementalism 
7. Mechanistic 
8. Ludwig von Bertalanffy 
9. Boulding 
10. Rapoport 
11. Wiener 

 دهخدا، معین و عمید .12
 وبستر-کمبریج، آکسفورد و مریام .13
 )80(االنبیاء،  وعلَّمنَاه صنْعۀَ لَبوسٍ .14
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The present article mentioned that our architecture knowledge of industrial complexes 
(in comparison to the other kind of buildings and complexes) is limited. Apart from 
the lack of architectural research on industrial complexes, another major challenge in 
this field is the reductionist nature of their architecture definitions proposed in prior 
researches. Therefore, the goal of this article is to provide a comprehensive concept of 
architecture in these complexes. The study is based on systems theory as a holistic 
approach as well as primary and secondary categories of Smith Capon (meaning, 
function, form, spirit, construction and context). The research method was reflecting 
on Persian and English words related to industrial complexes such as industry, 
production and so on. The collected data is analyzed by logical reasoning. The results 
confirmed that these categories, their interactions and their periphery, as three general 
structural features of systems, can create a comprehensive boundary between the 
architecture of industrial complexes and the architecture of other complexes. 

Key words: 

Architecture, Industrial Complexes, Systems theory approach, Six Categories of 
Smith Capon. 
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 چکیده
مل است و ایـن مهـم در معمـاري فضـاهاي مـذهبی بـه ویـژه        أقابل تنقش نور در تداعی معنا در فضاهاي معماري 

ـ     اي درخور توجمساجد به گونه ه معمـاران و  ه تجلی یافته است. از دیرباز در بسـیاري از مسـاجد و امـاکن مـذهبی توج
معنایی که بـا   هايه به جلوهسازندگان بنا به نور و چگونگی ورود، تابش و انعکاس آن از مداخل ایجاد شده در بنا و توج

ثر از أاند بوده است. معمار ایرانی با نگاهی اندیشمندانه و متدهی به نحوه ورود نور در فضاي معماري انعکاس یافتهجهت
اي معنایی ببخشد. در این پژوهش هـدف آن  بینش اسالمی، نور را چون روحی بر این کالبد تابانیده است تا به آن جلوه

ي که نگاه قرآنی بر معماري ایرانی داشته است مورد بررسی قـرار گیـرد. فرضـیه پـژوهش     یرتأثاست که نور در قرآن و 
دارد که از نمودهاي برگرفته از آیات قرآن، گذر از تاریکی به نور و تقابل نور و تاریکی است که به عنوان یکی از بیان می

انجـام پـژوهش، کیفـی بـا رویکـرد تفسـیري        مصادیق ارزشمند در معماري ایران مورد استفاده قرار گرفته است. روش
باشد و از روش تحلیل محتواي متن در برداشت از آیات قرآن استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن اسـت کـه   می

تقابل نور و تاریکی و حضور نور و سایه (تاریکی) در معماري و هدایتگري از تـاریکی بـه روشـنایی از مفـاهیم و معـانی      
و ها اشـاره شـده اسـت    ت که در معماري ایرانی نمود یافته است و در تعالیم قرآنی نیز بارها و بارها به آنارزشمندي اس

اند. نور و سایه تمثیلی از مفـاهیم ارزشـمند نـور و ظلمـت در     در ایجاد فضایی معنوي نقش درخور توجهی را ایفا نموده
هاي فیزیکی و کالبـدي، از دیـدگاه معنـایی نیـز درخـور      جنبه قرآن است و هدایتگري از سایه (تاریکی) به نور عالوه بر

 تامل است.

 :هاي کلیديواژه
 .نور، قرآن، معماري، معماري فضاهاي مذهبی، مساجد ایرانی، معنا در معماري
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 مقدمه -1
ه معماران و سـازندگان  در معماري فضاهاي مذهبی، توج

بنا به نور و انعکاس، تابش و ورود نور از مداخل ایجـاد شـده   
هـایی  تابش آن به نقـاطی خـاص و کتیبـه    تأثیردر بناها و یا 

نمایانگر تداعی معانی بوده است و سبب ایجاد حس روحـانی  
گردد، ایـن حـس و حـال    و معنوي و تعلق خاطر مذهبی می

منظور درك بهتر مفاهیم مذهبی  ه بیشتر بهبراي ایجاد توج
باشـد  و درخشش و نمود هر چه بیشتر آیات و احادیـث مـی  

)، آنچه مسلم اسـت افـزایش و کـاهش نـور باعـث      1(تصویر 
گردد و بخصوص در هاي متفاوت در بیننده میایجاد احساس

ها کـه بسـیاري   ها و حسینیهاماکن مذهبی، مساجد، امامزاده
ینش اسالمی به آن تعلـق خـاطر   از مسلمانان در فرهنگ و ب

هاي هاي متفاوت این حس نسبت به رنگدارند. ایجاد نگرش
هـاي رنگـین   متفاوت ایجاد شده کـه در گـذر نـور از شیشـه    

گر چشم انسان بوده و یا دید و منظر آسـمان و رنـگ   نوازش
نیلگون آن از پس مـدخل دیوارهـا و بازشـوها همـه و همـه      

دن بـه عمـق ارتبـاط معنـایی     تالش معمار را براي غنا بخشی
نمایاند. در این گذر به نوع استفاده از نور براي بازتاب هـر  می

چه بهتر معانی ارزشمندي که از دیدگاه مفهـومی در بعضـی   
منـد  رسد از مکتوبات ارزشمند قرآنـی بهـره  موارد به نظر می

نـور در معمـاري و    تـأثیر بوده است معطـوف خواهـد بـود و    
گذاري در عمق فضـاها  تأثیرهاي آن براي ها و زیباییشگفتی

و ایجــاد توجــه بیشــتر و بازتــاب معــانی در آن مــورد توجــه 
بخـش و  خواهند بود، اینکه چگونه این تابش با گرمـاي جـان  

اي در فضا ایجاد کـرده و آن را بـه عمـق    دلپذیرش روح تازه
ی براي این حس متعالی در کند و مشوقوجود انسان القاء می

هدایت انسان به راستی و درستی و سعادت براي این جهـان  
و جهان باقی خواهد بود. معمـار مسـلمان ایرانـی بـا نگـاهی      

ثر از بیـنش اسـالمی اندیشـمندان ایـن     أاندیشمندانه که متـ 
سرزمین است نور را چون روحی بر این کالبد تابانیده اسـت  

خشد. در ایـن پـژوهش هـدف آن    اي معنوي ببتا به آن جلوه
ي که نگاه قرآنی بر تأثیراست که نور در قرآن بررسی شود و 

معماري ایرانـی داشـته اسـت مـورد بازشناسـی قـرار گیـرد.        
هایی شده در مطالعات نظري پژوهش در نمونهمباحث مطرح

اند و فرضـیات پـژوهش مطـرح    از مساجد ایرانی بررسی شده
گرفتـه از آیـات قـرآن، گـذر از     دارند کـه؛ از نمودهـاي بر  می

تاریکی به نور و تقابل نور و تاریکی است که به عنوان یکی از 
مصادیق ارزشمند در معماري ایران مورد استفاده قرار گرفته 
اســت و از دیگــر مفــاهیم ارزشــمند نــور، هــدایتگري اســت. 
هدایتگري از ظلمت به نور از تعالیم مهم قرآن است و نور در 

اهنمـایی و هـدایتگري دارد کـه نمـود آن در     تاریکی نقش ر
 شود.معماري نیز دیده می

 

 
Fig. 1 Sheikh Lotf-Allah Mosque, Light and creating 

new images on tile motifs (Najmabadi, 2003:37) 

 تحقیق روش -2
باشـد و از  کیفی با رویکرد تفسیري می ،روش انجام پژوهش

اشـت از آیـات قـرآن اسـتفاده     روش تحلیل محتواي متن در برد
در ابتدا از روش تحلیل محتواي متن بـراي برداشـت   شده است. 

هـا و  مفاهیم و مصادیق نور در قرآن استفاده شـد و تمـام سـوره   
برداشـت و معـانی و    ،ها واژه نور آمـده آیات قرآن که در متن آن

با اسـتفاده   ارائه گردیدند. 1استخراج و در جدول  هامصادیق آن
هاي انجام شده در زمینه مفاهیم نـور در قـرآن، یـک    برداشتاز 

بندي کلی ارائه شـده و سـپس بعـد از تـدوین متغیرهـاي      دسته
ه به فرضیات، به رابطه بین متغیرها و همبسـتگی  پژوهش با توج

بین آنها پرداخته شده است و توسط نمودارهـاي تحلیلـی بیـان    
هـا  مؤلفـه هـدف ارائـه   انـد.  هاي تحقیق ارائه شدهگردیده و یافته

 باشد.براساس نوع معانی و مفاهیم می

 طرح مسئله
 " ... اهللا نور السموت و االرض"
 )40(سوره نور، آیه  "و زمین است...ها خدا نور آسمان"

اي به نور شـده اسـت و   ه ویژهدر کتاب مقدس قرآن توج
اي به نام آیـه  اي به نام نور نازل شده است که آیهحتی سوره

نور در آن منور است. نور در اسـالم بسـیار مهـم جلـوه داده     
شده است تا جایی که حتی یاد شده است؛ خداوند نور است؛ 

تـرین نـوري کـه در هسـتی     ها و زمین و پرفـروغ نور آسمان
فـرینش هسـتی بـا نـور او درخشـش و      وجود دارد. صـحنه آ 

هاسـت. در قـرآن در   روشنی یافته و نـور او هـدایتگر انسـان   
 شده   تأکیدمقابل نور، تاریکی و ظلمت آمده است و در آن 
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منان را از تاریکی به روشنی و نور هدایت ؤاست که خداوند م

اهللا ولـی  "کند و کافران را از نور به تـاریکی خواهـد بـرد.   می
یخرجهم من الظلمات الـی النـور والـذین کفـروا      الذین آمنوا

ــا ــاغوتواولی ــ هم الط ــات  ونیخرج ــی الظلم ــور ال ــن الن هم م
 کنـد: اي دیگـر ذکـر مـی   و در آیه )257آیه بقره،سوره ("......

 "هر که را خداي نور نبخشد هرگز روشـنی نخواهـد یافـت   "
). در فرهنـگ اسـالمی نـور داراي معـانی     40(سوره نور، آیـه 
؛ نماد خداوند، نماد پیامبر، نمـاد کتـاب خـدا،    نمادینی چون

نماد روشنایی، نماد ایمان و رستگاري، نمـاد هـدایت و نمـاد    
باشد. در قرآن بسیار به شب و روز اشاره شده و به بینایی می

قسم به شب تار هنگامی که در  ”آنها سوگند یاد شده است؛ 
ور خود پرده بپوشاند و قسم به روز هنگامی که عالم را به ظه

کند که ). و خداوند ذکر می1-2سوره لیل، آیه (“روشن سازد
شب را براي آرامش انسان قرار داده اسـت. تقابـل روشـنی و    

رسـد ایـن   شود. به نظر میتیرگی در آیات مختلفی دیده می
ویـژه در هنـر    ثري در هنرهـا و بـه  ؤمـ  تـأثیر دیدگاه قرآنـی  

داشـته   معماري و به خصوص در معماري فضـاهاي مـذهبی  
اســت کــه هــدف پــژوهش بررســی تعامــل ایــن دو مبحــث  

ـ  آنچه ضرورت تحقیق را ایجاب می باشد.می ه بـه  نمایـد توج
ها بر معماري است به ویژه نقش آن تأثیرهاي معنایی و جنبه

نور در معنابخشی به فضاي معمـاري کـه بسـیار ارزشـمند و     
رسـد در معمـاري فضـاهاي    ه است و به نظر مـی درخور توج

مـذهبی و مسـاجد، نـور عـالوه بـر نقـش عملکـردي، واجـد         
جایگاهی معنابخش، برگرفته از اندیشـه و بیـنش اسـالمی و    

اي بـر کالبـد   باشد. با این دیدگاه نور به گونهتعالیم قرآنی می
معمــاري تابیــده شــده اســت تــا عــالوه بــر نقــش و جایگــاه 

ثري در القـاي  ؤبخشی به فضـا، نقـش مـ   عملکردي و روشنی
 هاي معنوي ایفا نماید.ی و جلوهمعان

 

 
Fig. 2 Hakim Mosque in Isfahan, the play of light 

and shadow (Noor Bakhtiar, 2001: 32) 

 نور
تنوع در فضـا و   نور یکی از مهمترین عناصر بصري است.

 Tregenza, and) اسـت بازي نور طبیعـی   هايزمان از ویژگی

Wilson, 2011: 4) هاي کمی، نـور  ). عالوه بر جنبه2(تصویر
تعبیـر و  "گذار است.تأثیربر کیفیت فضاي معماري نیز بسیار 

را از محدوده کمی خارج اند که آنتفسیرهایی از نور در میان
جـا،  دهنـد کـه، همزمـان و یـک    کنند و به آن هویتی میمی

: 1386(فالمکـی،   "چـونی اسـت   -کمی و کیفی یـا چنـدي  
توانند فضایی را نمادین و مقدس جلـوه  ). این تعابیر می312

دهند و یا آرامشـی درخـور توجـه بـه فضـا ببخشـند یـا در        
دهی هدفمند نور بـه  گذار باشند و یا با جهتتأثیریابی جهت

ي مضـاعف بـر مفـاهیم نماینـد.     تأکیدسمت و سوي خاصی 
نویـت را بـه فضـا    تواننـد روح مع مفاهیم و تعابیري کـه مـی  

نـور  " ببخشند و انسان را به فراخور ادراك به تامـل وادارنـد.  
کاربردي داراي ارزش نمـادین نیـز    ههمیشه عالوه بر استفاد

از ذات زنـدگی بـوده و در بسـیاري از     بوده است. نور جزیـی 
عنصـري   بـه عنـوان منبـع نـور،     ها نور، یـا خورشـید  فرهنگ

(گروتـر،  " انـد نهـاده میشده و آن را ارج خدایی محسوب می
ــر از ارزش احتمــالی ). بســیاري از فــرم449: 1375 هــا فرات

 شـان داراي مفهـومی فرهنگـی و نمـادین هسـتند     عملکردي
). این نمادهـا داراي زبـانی خـاص بـراي     85:  1375(گروتر، 

ــی  ــان مـ ــندخودشـ ــر،  باشـ ــور در 85: 1375(گروتـ ). نـ
جهت بیبخشی به فضاي معماري نقش مهمی دارد و کیفیت
 معمـاري بـازي اسـتادانه،    د:گویـ که لوکوربوزیـه مـی  نیست 

باشـد.  شـده زیـر نـور مـی    صحیح و با شکوه احجـام ترکیـب  
سـایه   نـور ببیننـد،   اند که اجسام را زیـر تربیت شده چشمان

 Le Corbusier)سازدها را آشکار میروشن است که این فرم

cited in Ander, 1995: 1). 
شود که داللت بـر نبـود   در مقابل نور، تاریکی مطرح می

نور یا کمبود نور دارد. نور و تاریکی دو وجه متقابـل هسـتی   
نخستین احساس در آستانه محل تالقی سکوت و "هستند و 

باشد: سکوت (ظلمـت) آرزوي بـودن و نـور بخشـنده     نور می
(کـان بـه نقـل از نـوربرگ شـولتز،       "تمامی حضـورها اسـت  

هـاي  ) و حضور این دو در کنار یکـدیگر صـحنه  130: 1382
زیبایی را خلـق نمـوده اسـت و شـاید بتـوان گفـت ترکیـب        

گـذار  تـأثیر هنرمندانه این دو با هم در خلـق یـک معمـاري    
گذار نورپردازي در معمـاري  تأثیرهاي نقشی مهم دارد، شیوه

هـا،  ها، معانی و مفـاهیم اسـت. نـور ارزش   ایرانی تجلی ارزش
حـال  و مفاهیمی چون آرامش، سکوت، تداعی حس  معانی و

 نمایـد. معنوي و روحانی، راهنمایی و هـدایتگري را القـا مـی   
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بنـدي  سایه در واقع مکمل نور است. به عبارتی، نوعی درجه"
میان سطوح روشـن و سـطوح واقـع در سـایه وجـود دارد و      

هـا بـه   اطالعاتی را نیز درباره فرم سه بعدي اجسـام و پیکـره  
). حضور سایه در میـان  154: 1384(مایس، " دهدمی دست

آید بنابراین گرماي شدید آفتاب، دلنشین و خوب به نظر می
آمـد و ترکیبـی از تیـره و    تنوعی میان نور و سایه بوجود می

برانگیـز  مـل أها تروشنه به این سایهشد. توجروشن ایجاد می
 است.
سازد میمعماري سرزمینی مسکون را به انسان نزدیک "

و به او اجازه باشیدنی شاعرانه را، کـه هـدف غـایی معمـاري     
). معمـاري  78: 1382(نـوربرگ شـولتز،    "بخشـد است، مـی 

کنـد  ها را شروع، هـدایت و سـاماندهی مـی   رفتارها و حرکت
). معماري نظمـی معنـوي اسـت کـه در     76: 1390(پاالسما،
 ،ها تجسم یافته اسـت (هـوالین بـه نقـل از گروتـر     ساختمان

دهـد کـه   ). معماري ساختاري دراماتیک ارائه می54: 1375
شود. معماري هنـر سـکوت   در ماده، فضا و نور فرونشانده می
). در یــک فضــاي 64: 1390انجمــاد یافتــه اســت (پاالســما،

اي عمیق و دایمی از نور و سایه وجود شاخص معماري رایحه
ن را کشـد و روشـنایی آ  دارد. سایه، نور را به داخل خود مـی 

) و مگر نه اینکه هـدف  60: 1390(پاالسما، پراکندبیرون می
   ).3 غایی معماري باشیدنی شاعرانه در فضا است (تصویر

 

 
Fig. 3: Interior view of Sheikh Lotf-Allah Mosque 

dome (Noor Bakhtiar, 2001: 13) 
 

(نسفی به نقـل از  " جهان از نور است، ماالمال نور است"
هیچ نماد و مظهري ماننـد نـور بـه    "). 306: 1386فالمکی، 

وحدت الهی نزدیک نیست. بدین جهت است کـه هنرمنـدان   
آفریننـد از ایـن عامـل بـه     کوشند تا در آنچه میاسالمی می

). 88: 1365 (بورکهـارت،  "گیري کنندمنتها حد ممکن بهره
 تأکیـد ورد توجـه و  نور از نگاه اندیشمندان مسلمان بسیار مـ 

بوده است و حتی با این رویکرد فلسـفه اشـراق پدیـد آمـده     
است. فلسفه اندیشه اشراق، فلسفه نور است. فلسـفه اصـالت   
نور اسـت. آیـه نـور از نگـاه بسـیاري از اندیشـمندان؛ نظیـر        
سهروردي، بوعلی سینا، مالصـدرا، ابوحامـد غزالـی، ... مـورد     

اشراق به آن استناد شده توجه قرار گرفته است و در حکمت 
است. نور به عنوان موضوع فلسـفه اشـراق، رمـز و نمـادي از     

). 41: 1389زاده، (کمــالی اســت» خودآگــاهی«و » آگـاهی «
اي اشراق به معنی نورافشانی است و حکمت اشـراق فلسـفه  "

). اشراق 61:  1387(اکبري، " است که بر کشف استوار است
شدن و تابش و ظهـور و  در لغت به معنی درخشیدن و روشن

اشراق، تابیدن نور در دل ظلمت است. " نورباران شدن است.
شوند؛ به در اندیشه اشراقی ظلمات نیز همه از نور مشتق می

ــی دارد     ــود تبع ــت وج ــت و ظلم ــل اس ــور اص ــارتی ن " عب
اشراق رمزي است از عالم روحانی " ).29: 1389زاده، (کمالی

ــا و محــور "). 61: 1387(اکبــري، " و جهــان روشــنایی مبن
: 1389زاده، (کمالی" است» نور« حکمت اشراقی سهروردي 

). مقصود از حکمت اشراق یا اشراقی عبـارت از حکمتـی   29
براساس اشراق است و اشراق به منزله اصل و سرچشمه ایـن  
حکمت، معانی متعددي چون کشف، اظهار و ظهور نور وجود 

اي عرفانی اسـت کـه   جدانی و معاینهاي ورا داراست. مشاهده
بوسیله آن، حقیقت وجود، همچون خورشیدي که در آسمان 

کند، براي انسان، حضور اشیاء را جسمانی، طلوع و شروق می
سازد. در واقع لفظ اشـراق، همـانطور کـه در عـالم     آشکار می

محسوس، بر فروق بامدادي و پدیدارشدن سپیده صبحگاهی، 
شید، داللـت دارد، در آسـمان معقـول    در نخستین پرتو خور

 کند (کـربن، جان هم، برپیدایی نور مجرد معرفت، داللت می
). سهروردي معتقد بود که همـه چیـز در جهـان    40: 1382

هـا  ها و خوبیمنشعب از نور حضرت حق است و همه زیبایی
از منشاء وجود اوست و رستگاري، وصال به روشنایی حقیقی 

ها بر اساس درجـه  تبه وجودي انساناست و بر این اساس مر
ي تأثیرمکتب اشراق سهروردي " قرب آنها به نور الهی است.

" عمیق و پایدار بر سنت علم و حکمت ایران به جاي گـذارد 
اي بـاطنی  مشـاهده » اشـراق «"). 193: 1377 (امین رضوي،

است مبین لحظه ظهـور معرفـت در حالـت تجـرد نفـس از      
در اندیشه اشـراق، نـور چیـزي     ).61: 1387 (اکبري،" ابدان

است که خود ظاهر و آشکار اسـت و باعـث ظهـور چیزهـاي     
ذات نخستین نور مطلق، یعنی خدا، پیوسـته  " شود.دیگر می

شـود و  کند و از همین راه متجلی مـی نورافشانی (اشراق) می
آورد و با اشعه خود بـه آنهـا حیـات    همه چیزها را بوجود می

جهان منشعب از نور ذات اوسـت و  بخشد هر چیز در این می
هر زیبایی و هر کمال، موهبتی از رحمت اوست و رسـتگاري  
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(سـهروردي بـه    "عبارت از حصول کامل به این روشنی است

ذات نـور اول، خداونـد،   "). 472:1384نقل از بلخاري قهـی،  
یابـد و  بخشد که خود بدان موجب بروز میاشراقی پایدار می

آورد. همـه  جان داده در وجود می همه چیزي را بشعاع خود
چیزي در جهان ناشی از نـور ذات اوسـت و جمـال و کمـال     

سـت از سـخاي او، و نیـل بـدین اشـراق خـود       همه موهبتی
ــار، " ســترســتگاري ــالم دو "). 47: 1380(اردالن و بختی ع

چیزست و الغیر: نور و ظلمت، دریاي نـور و دریـاي ظلمـت.    
ـ   نور را از ظلمت جدا باید کردي، ا تا صفاتش ظاهر شـدي. ام

ظلمـت  بدان نور را از ظلمت نتوان جدا کـردي، کـه نـور بـی    
ــی  ــودي و ظلمــت ب ــورنب ــدري،  " ن ــل از حی ــه نق (نســفی ب

نور حقیقی اوست و نوري سواي او وجود ندارد. "). 24:1388
اوست نور همه نورها. نور سبب ظهور اشیاسـت. بـاالتر از آن   

(غزالی " او ظهور پدیدار شود (نور)، چیزي است که به او و با
شیخ اشراق سبب نخسـتین  " ).48:1388به نقل از حیدري، 

(بلخـاري قهـی،   " دانـد تمامی حرکـات در عـالم را نـور مـی    
ذات نخستین نور مطلق، یعنی خدا، پیوسـته  " ).404:1384

شـود و  کند و از همین راه متجلی مـی نورافشانی (اشراق) می
رد و با اشعه خود به آنها حیـات  آوهمه چیزها را به وجود می

هـا و  ). نـور شـرط همـه بـودن    82: 1361(نصـر،   "بخشدمی
 هاست.زیستن

 

 
Fig. 4 Sheikh Lotf-Allah Mosque, Symbolic Light 
Radiation, Spiritual Light (Najmabadi, 2003:73) 

 

 نور و معنا در معماري  
هدف از معنا در معماري، بیـانی فراتـر از تصـویر اسـت،     

کننده حاالت و روحیات برداشتی از فضاي معماري که تداعی
خاص، برانگیزاننده حواس و تجربه فضایی بـه همـراه ادراك   
معنایی است. وجـه اشـتراك گرایشـات و رونـدهاي سـازنده      

، 1382معماري، در طلب معنا بودن است (نـوربرگ شـولتز،   
القاي معنا به فضا سبب ارتقاي کیفیت فضایی و ایجـاد   ).75

بر ایجاد فضاي  تأکیدشود. معماري معنامند با حس تعلق می
نماید که حس و حال روحـانی  معنوي، فضاهایی را تصویر می

در معمـاري مـذهبی بـا اسـتفاده از     " و رهبانیت ایجاد کنند.
بینـایی  هاي هاي خاص و نورپردازي متناسب با آن پدیدهفرم

از نظر ادراکی دقیقا قابل تعریف نیسـتند   که آیدبه وجود می
ی یاز آن حـال و هـوا   هدارند و گذشـت  و تفسیر و جاي تعبیر

. تاللو معنـا  )455: 1375 ،(گروتر" دهندعرفانی به انسان می
در معماري رویکردي زیباشناسانه را دربردارد. نور در تجلـی  

فتـار زیباشـناختی عبـارت    زیبایی از مهمترین عوامل است. ر
است از قابلیت آنکه از اشیا چیزي درك شود بـیش از آنچـه   

) و 93: 1375که اشیا هسـتند (آدورنـو  بـه نقـل از گروتـر،      
برداشت معنایی، نوعی زیباشناسی فراتر از شی و کالبد است. 
نور از عواملی است که سبب ایجاد فضایی رهبـانی و معنـوي   

ت تابیده و سنگ و گچ را مبدل بـه  نور بر هزار جه" شود.می
) و بـه  55: 1376(بورکهـارت، " سـازد یک جوهر قیمتی مـی 

بخشـد.  هایی از حس و حال معنوي به فضاها میزیبایی جلوه
نور عالوه بر زیبایی عاملی در جهت وحدت بخشیدن به اجزا 

شناسـانه عـالم،   باشد. در میان نمادهاي وحدت هستینیز می
رین نماد، نور است که هنرمند مسـلمان  ترین و آشکارتعمیق

داند که آن را چگونه جذب کند، عبور دهد و به به خوبی می
(بورکهـارت،   هزاران طریق مختلف درخشان و مشعشع سازد

تر از نور براي وحـدت الهـی   ). هیچ نمادي کامل114: 1386
کنـد تـا   وجود ندارد. بدین خاطر هنرمند مسلمان تالش مـی 

اي تغییر شکل دهد تا به صـورت تاللـو   ه گونهاي را بهر ماده
   ).169: 1386(بورکهارت،  نور درآید

 

 
Fig. 5 Sheikh Lotf-Allah Mosque, Radiation of 

controlled light in the shabestan space and creating 
spots of light (Najmabadi, 2003: 35) 
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روشـنایی از  حرکت به سـوي نـور و ورود از تـاریکی بـه     
آیـد. از  مصادیقی است که در معماري ایرانـی بـه چشـم مـی    

هاي ارزشمند دیگر معماري ایرانی حضور نـور در کنـار   جنبه
اي خـاص و بـی همتـا    تاریکی (سایه) است که بـه آن جلـوه  

 تأثیرتابد بخشد. نوري که از دل تاریکی به داخل فضا میمی
مسـیر تاریـک    تر است. حضور نور در امتداد یـک آن شگفت

نماید و سبب حرکت به گري و راهنمایی ایفا مینقش هدایت
به سـمت   دو چه نخواه دچه بخواهشود. انسان سمت آن می
 کنـد را بـه خـود جـذب مـی     انسـان . نـور،  دروروشنایی مـی 

). از سویی فضاهایی 449: 1375به نقل از گروتر،  الپیدوس(
، تنظـیم شـده و بـا    اند، و تابش نورکه با نور کم آراسته شده

یابنـد  اي معنوي و روحانی میشود، جلوههنرنمایی انجام می
اي کـه حتـی   کنند، به گونـه حال عرفانی ایجاد میو و حس 

گاهی مشاهده تاللوء تابش پرتوهاي نور به درون فضـا، بـراي   
). از ایـن ویژگـی   4 گر نور معنوي است (تصـویر انسان تداعی

هاي مقدس استفاده هبی و مکاننور بیشتر براي فضاهاي مذ
اند تـا از  هاي اسالمی سعی نمودهمعماران سرزمین" شود.می

اد ساده ساختمانی جواهرهاي قیمتی بسازند تا بـه هـدف   وم
بورکهـارت بـه   (" خود که نشان دادن نور است دسـت یابنـد  

، آنجا که ماده دست از مـاده  ) 466: 1384 معماریان،نقل از 
 یابد.نور حضور میدارد و بودن برمی

یابی با نوردهی از باال اثرات فضایی خاصـی  سازي و مسیرفضا
کند که این پدیده در معماري مذهبی بسیار کـاربرد  را ایجاد می

دارد. ترکیب نور و فرم فضا را دربرگرفته و این نـوعی فضاسـازي   
). در یـک مسـجد،   5) (تصویر46: 1389است (ایگن و اولگیاي، 

بایـد از پشـت    اي جدي نبود، چون نور معمـوالً کمی نور مسئله
شـد  تابید، تا روي محراب و پیشنماز متمرکز میسر جماعت می

). ایــن پدیــدارها، الگوهــایی را در معمــاري 253: 1373(پــوپ، 
گیـرد  هر بنا هویت خود را از الگوهایی می" اند.ایرانی ایجاد کرده

 و (Alexander, 1979: 95) " شـوند که همواره در آنجا تکرار می
هویت هر فضا از تکرار مستمر الگوهاي خاصـی از رویـدادها در   "

معنـا و  ". (Alexander, 1979: 55)" شـود آن مکان حاصل مـی 
مفهوم و تشـخیص و هویـت معمـاري، بـی شـناخت فضـاي در       

 (فالمکـی، " مانـد و دسـت نایـافتنی   اش، ناشناخته مـی برگیرنده
ثر أنیز با نگاهی اندیشمندانه کـه متـ   معمار ایرانی). 129: 1386

از بینش فلسفی اندیشمندان این سرزمین است به خشت و گل 
و آجر و تیر و دیوار و سقف نگریسته است و نور را چون روحـی  

در " بر این کالبد تابانیده است تا به آن روحـی معنـوي ببخشـد.   
ــور را نمــاد عرفــان مــی  داننــد. معمــاران و معمــاري اســالمی ن

گیرنـد  اي را که به کار مـی اند هر مادهندان همواره کوشیدههنرم
دهند، در جهت ایجاد نور مناسب در بنا و بهتر و شکل و فرم می

هـاي موجـود در آن و ایجـاد فضـایی     نمایاندن تزیینات و طـرح 
 ).24: 1383(امرایی، " مناسب دلنشین براي همگان باشد

سلسله مراتب نور در فضاهاي معماري ایرانی به دقت از "
و تاریکی در جهت حرکت و هدایت از فضایی به فضاي دیگر 
استفاده شـده اسـت. در ایـن سلسـله مراتـب، شـدت نـور و        
تاریکی در فضاهاسـت کـه میـزان اهمیـت آنهـا را مشـخص       

هـا،  کند. در الگوي اصلی معماري سنتی ایـران، در خانـه  می
د کـه نـور   توان دیمساجد و بیشتر فضاهاي عمومی دیگر، می

: 1384(آیوازیـان،   "اي داردبه طور محسـوس جایگـاه ویـژه   
نور در معماري سنتی ایرانی موجب تمرکز و بشارت "). 259

به سوي گشایش فضایی اسـت؛ در صـورتی کـه در معمـاري     
جدید توسعه نور به علـت انفجـار فضـایی، جـز در خـارج از      

: 1384(آیوازیـان،  " جـو نیسـت  وکالبد معماري، قابل جست
). مکانیسم نورپردازي در معماري ایرانی بسیار ارزشمند 261

و قابل تامل است؛ مهار نور، تلطیف نور، انعکاس و جذب نـور  
انـد  و هماهنگ کردن قدرت بینـایی بـه نـور مـد نظـر بـوده      

مندي ) و معماري این سرزمین با بهره32:1381 آبادي،(نجم
اي بسیار ، به گونهاز نگاه فیلسوفانه اندیشمندان نسبت به نور

 ارزشمند از این موهبت بهره گرفته است.

بررسی نور در کتاب مقدس قرآن؛ نور از نگـاه قـرآن و   
 کالم خدا

ا تَعملُـونَ   " بِمـ اللَّهي أَنزَلْنَا والنُّورِ الَّذو هولسرو نُوا بِاللَّهفَآم
 "خَبِیرٌ
فرسـتادیم  پس به خدا و پیامبر او و آن نورى که ما فرو "

 سـوره (" .کنیـد آگـاه اسـت   ایمان آورید و خدا به آنچـه مـى  
 )8، آیه تغابن

از  متـأثر تفکرات هنرمندان و معمـاران مسـلمان بسـیار    
کنـد  باشد. در قرآن ذکـر مـی  بینش اسالمی و آیات قرآن می

خداوند نور آسمانها و زمین است و هر چه در هسـتی اسـت   
دارد. د او دریافـت مـی  پرتو وجودش را از درخشش انوار وجو

این آیه کـه بـه آیـه نـور مشـهور اسـت مبنـاي توجهـات و         
هاي بسیاري از اندیشمندان مسلمان واقع شده اسـت  اندیشه

الــدین ســهروردي، بــوعلی ســینا، مالصــدرا و (شــیخ شــهاب
ـ  در ایـن آیـه و    تأمـل ه و بسیاري از متفکران اسالمی با توج

ــور تعبیــرات   و تفســیرات آیــات مشــابه و حــدیث قدســی ن
اند). در این بخـش از پـژوهش   متعددي در مورد آنها نگاشته

هدف آن است که نور در کالم حق (قـرآن) بررسـی شـود و    
ي که نگاه قرآنی بر معماري ایرانی داشـته اسـت مـورد    تأثیر

بررسی قرار گیـرد. نـور در کـالم مقـدس خداونـد در آیـات       
معـانی  بسیاري مطـرح گشـته اسـت و در تعـابیر، نمادهـا و      

مختلفی به کار رفته است. گاهی نـور نمـاد خداونـد اسـت و     
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گاهی نماد پیامبر خدا و زمـانی نـور نمـاد قـرآن اسـت و در      

کنـد. نـور   قرآن نور را صفت قرآن و تورات و انجیل ذکر مـی 
نماد هدایت است و در کتاب خدا ذکر شده است که خداوند 

کـافران را از   کند ومنان را به روشنایی هدایت میؤنیکان و م
کنـد. نـور نمـاد هـدایت از     روشنایی به ظلمـت هـدایت مـی   

تاریکی به روشنایی است. در معماري نیز ورود نـور از سـاقه   
هـا را  گنبد نمادي از وحدت است. کالم حق زیباترین بیـنش 

تـوان  دارد. بازتاب نور در کالم حق را میدر باب نور بیان می
ت، معمـاري ایرانـی نـور را    در معماري ایرانی به وضوح دریاف

 تأمـل کند. پس از بحث و بررسی و تلطیف شده وارد فضا می
باشــند، در آیـات قـرآن، مــواردي کـه در رابطــه بـا نــور مـی     
انـد کـه   استخراج گردیده و مورد بررسی و تفسیر قرار گرفته

 گردند:ارائه می 3 و 2 ،1نتیجه مطالعات در قالب جداول

 
Table 1: An analytical model of the position of light in Quran 

 مصداق معنا آیه شماره آیه شماره سوره نام سوره ردیف

 15 5 المائده 1
 ا کُنتُممیرًا مکَث نُ لَکُمیبولُنَا یسر اءکُمج تَابِ قَدلَ الْکا أَهی

عن کَثیرٍ قَد جاءکُم منَ اللّه نُور  اتُخْفُونَ منَ الْکتَابِ ویعفُو
 وکتَاب مبِینٌ

 قرآن
 پیامبرخدا

 اسالم
 هدایت

 32 9 التوبه 2
 هنُور متإِالَّ أَن ی ى اللّهأْبیو هِماهبِأَفْو اللّه ؤُواْ نُورطْفونَ أَن یرِیدی

 ولَو کَرِه الْکَافرُونَ
 خداوند نور خدا

 35 24 النور 3

 احبصا میهشْکَاةٍ فکَم ثَلُ نُورِهضِ مالْأَرو اتاومالس نُور اللَّه
الْمصباح فی زجاجۀٍ الزُّجاجۀُ کَأَنَّها کَوکَب دري یوقَد من 

ز کَادۀٍ یلَا غَرْبِیۀٍ ویۀٍ لَّا شَرْقتُونیکَۀٍ زاربرَةٍ مشَج لَوو یءضا یتُهی
 ضْرِبیو شَاءن یم نُورِهل ي اللَّهدهلَى نُورٍ یع نُّور نَار هسستَم لَم

یملع ءبِکُلِّ شَی اللَّهلنَّاسِ وثَالَ لالْأَم اللَّه 

 روشنایی
 چراغ

 نور علی نور
 نور هدایت

 خداوند
 منبع نور هستی

 هدایت
 سرشار از نور

 22 39 الزمر 4
أَفَمن شَرَح اللَّه صدره للْإِسلَامِ فَهو علَى نُورٍ من ربه فَویلٌ 

 لِّلْقَاسیۀِ قُلُوبهم من ذکْرِ اللَّه أُولَئک فی ضَلَالٍ مبِینٍ
 نور الهی
 اسالم

 اسالم
اندیشه روشن نور 

 الهی
 بصیرت

 8 61 الصف 5
لیطْفؤُوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نُورِه ولَو کَرِه یرِیدونَ 

 الْکَافرُونَ
 نور خدا نور خدا

 1 6 االنعام 6
 النُّورو اتلَ الظُّلُمعجو ضاألَرو اتاومي خَلَقَ السالَّذ لّهل دمالْح

هِم یینَ کَفَرُواْ بِرَبالَّذ لُونَثُمدع 
 نور و روشنایی

تقابل نور و 
 تاریکی

 5 10 یونس 7
هو الَّذي جعلَ الشَّمس ضیاء والْقَمرَ نُورا وقَدره منَازِلَ لتَعلَمواْ 

عدد السنینَ والْحساب ما خَلَقَ اللّه ذَلک إِالَّ بِالْحقِّ یفَصلُ 
 یعلَمونَاآلیات لقَومٍ 

 نور ماه
 نور خورشید

 نورخورشید و ماه
 (آفتاب و مهتاب)

 1 14 ابراهیم 8
لَر کتَاب أَنزَلْنَاه إِلَیک لتُخْرِج النَّاس منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ ا

یدمزِیزِ الْحالْع رَاطإِلَى ص هِمببِإِذْنِ ر 
 نور و روشنایی

 کتاب خدا
 هدایت

هدایتگري از 
 تاریکی به نور

 5 14 ابراهیم 9
ولَقَد أَرسلْنَا موسى بِآیاتنَا أَنْ أَخْرِج قَومک منَ الظُّلُمات إِلَى 
 النُّورِ وذَکِّرْهم بِأَیامِ اللّه إِنَّ فی ذَلک آلیات لِّکُلِّ صبارٍ شَکُورٍ

 نور و روشنایی
 هدایت

هدایتگري از 
 یکی به نورتار

 16 5 المائده 10
یهدي بِه اللّه منِ اتَّبع رِضْوانَه سبلَ السالَمِ ویخْرِجهم منِ 

 الظُّلُمات إِلَى النُّورِ بِإِذْنه ویهدیهِم إِلَى صرَاط مستَقیمٍ
 نور و روشنایی

 (عالم نور)

 هدایت
هدایتگري از 
 تاریکی به نور

 16 13 الرعد 11

 هونن دقُلْ أَفَاتَّخَذْتُم م ضِ قُلِ اللّهاألَرو اتاومالس بن رقُلْ م
أَولیاء الَ یملکُونَ لأَنفُسهِم نَفْعا والَ ضَرا قُلْ هلْ یستَوِي 

 أَم النُّورو اتتَوِي الظُّلُملْ تَسه یرُ أَمصالْبى وماألَع لّهلُواْ لعج
شُرَکَاء خَلَقُواْ کَخَلْقه فَتَشَابه الْخَلْقُ علَیهِم قُلِ اللّه خَالقُ کُلِّ 

ارالْقَه داحالْو وهو ءشَی 

 نور و روشنایی
 نور معرفت

 هدایت
 نور معرفت

تقابل نور و 
 تاریکی
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 44 5 المائده 12

هدى ونُور یحکُم بِها النَّبِیونَ الَّذینَ  إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوراةَ فیها
أَسلَمواْ للَّذینَ هادواْ والرَّبانیونَ واألَحبار بِما استُحفظُواْ من 

کتَابِ اللّه وکَانُواْ علَیه شُهداء فَالَ تَخْشَواْ النَّاس واخْشَونِ والَ 
منًا قَلیلًا ومن لَّم یحکُم بِما أَنزَلَ اللّه فَأُولَئک تَشْتَرُواْ بِآیاتی ثَ

 هم الْکَافرُونَ

 تورات
هدایت و 
 روشنایی

 46 5 المائده 13
وقَفَّینَا علَى آثَارِهم بِعیسى ابنِ مرْیم مصدقًا لِّما بینَ یدیه منَ 

فیه هدى ونُور ومصدقًا لِّما بینَ یدیه  التَّوراةِ وآتَینَاه اإلِنجِیلَ
 منَ التَّوراةِ وهدى وموعظَۀً لِّلْمتَّقینَ

 انجیل
هدایت و 
 روشنایی

 40 24 النور 14
 هقن فَوم جوم هقن فَوم جوم غْشَاهی یرٍ لُّجحی بف اتکَظُلُم أَو

 ابحا سرَاهی کَدی لَم هدی ضٍ إِذَا أَخْرَجعقَ با فَوضُهعب اتظُلُم
 ومن لَّم یجعلِ اللَّه لَه نُورا فَما لَه من نُّورٍ

 روشنایی _نور 

 هستی
 بصیرت
 روشنی

تقابل نور و 
 تاریکی

 9 57 الحدید 15
 اتآی هدبلَى عنَزِّلُ عي یالَّذ وه اتنَ الظُّلُمکُم مخْرِجیل نَاتیب

یمحر لَرَؤُوف بِکُم إِنَّ اللَّهإِلَى النُّورِ و 

 روشنایی
هدایت در برابر 
 تاریکی و ظلمت

 هدایت
هدایتگري از 
 تاریکی به نور

 12 57 الحدید 16
أَیدیهِم یوم تَرَى الْمؤْمنینَ والْمؤْمنَات یسعى نُورهم بینَ 

 ارا الْأَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج موالْی شْرَاکُمهِم بانمبِأَیو
یمظالْع زالْفَو وه کا ذَلیهینَ فدخَال 

 نور ایمان
 روشنایی

 نور ایمان

 13 57 الحدید 17
آمنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِس یوم یقُولُ الْمنَافقُونَ والْمنَافقَات للَّذینَ 

من نُّورِکُم قیلَ ارجِعوا وراءکُم فَالْتَمسوا نُورا فَضُرِب بینَهم 
ذَابالْع هلبن قم رُهظَاهۀُ ومالرَّح یهف نُهاطب ابب ورٍ لَّهبِس 

 نور ایمان
 روشنایی

 نور ایمان

 ه ورسوله والنُّورِ الَّذي أَنزَلْنَا واللَّه بِما تَعملُونَ خَبِیرٌفَآمنُوا بِاللَّ 8 64 التغابن 18
 اسالم
 قرآن

 هدایت

 8 66 التحریم 19

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا تُوبوا إِلَى اللَّه تَوبۀً نَّصوحا عسى ربکُم أَن 
لَکُمخدیو کُمئَاتیس نکُمکَفِّرَ عی  ارا الْأَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج

یوم لَا یخْزِي اللَّه النَّبِی والَّذینَ آمنُوا معه نُورهم یسعى بینَ 
 رْ لَنَا إِنَّکاغْفنَا ولَنَا نُور منَا أَتْمبقُولُونَ ری هِمانمبِأَیو یهِمدأَی

قَد ءلَى کُلِّ شَییرٌع 

 ایمان
 عبادت
 تقوا

 نور و روشنایی

 هدایت

 43 33 االحزاب 20
هو الَّذي یصلِّی علَیکُم وملَائکَتُه لیخْرِجکُم منَ الظُّلُمات إِلَى 

 النُّورِ وکَانَ بِالْمؤْمنینَ رحیما

 روشنایی
 ایمان
 معرفت

 هدایت
هدایتگري از 
 تاریکی به نور

 11 65 الطالق 21

رسولًا یتْلُو علَیکُم آیات اللَّه مبینَات لِّیخْرِج الَّذینَ آمنُوا وعملُوا 
الصالحات منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ ومن یؤْمن بِاللَّه ویعملْ 

 فیها أَبدا صالحا یدخلْه جنَّات تَجرِي من تَحتها الْأَنْهار خَالدینَ
 قَد أَحسنَ اللَّه لَه رِزقًا

 روشنایی
 ایمان
 معرفت

 

 هدایت
هدایتگري از 
 تاریکی به نور

 28 57 الحدید 22
یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وآمنُوا بِرَسوله یؤْتکُم کفْلَینِ من 

مشُونَ بِه ویغْفرْ لَکُم واللَّه غَفُور رحمته ویجعل لَّکُم نُورا تَ
یمحر 

 روشنایی
 ایمان

 بینایی
 حقیقت
 معرفت

 وجعلَ الْقَمرَ فیهِنَّ نُورا وجعلَ الشَّمس سرَاجا 16 71 نوح 23
 نور ماه

 نور خورشید
 نور ماه

 نور خورشید

 52 42 الشوري 24
 کنَا إِلَییحأَو ککَذَلو تَابا الْکرِي متَد ا کُنترِنَا منْ أَما موحر

جعلْنَاه نُورا نَّهدي بِه منْ نَّشَاء منْ عبادنَا  ولَا الْإِیمانُ ولَکن
 وإِنَّک لَتَهدي إِلَى صرَاط مستَقیمٍ

 قرآن
 ایمان
 وحی

 معرفت

 نور هدایت

 91 6 االنعام 25

اللّه حقَّ قَدرِه إِذْ قَالُواْ ما أَنزَلَ اللّه علَى بشَرٍ من وما قَدرواْ 
شَیء قُلْ منْ أَنزَلَ الْکتَاب الَّذي جاء بِه موسى نُورا وهدى 

 ا لَمتُم ملِّمعیرًا وتُخْفُونَ کَثا وونَهدتُب یسقَرَاط لُونَهعلِّلنَّاسِ تَج
 نتُم والَ آباؤُکُم قُلِ اللّه ثُم ذَرهم فی خَوضهِم یلْعبونَتَعلَمواْ أَ

 نور علم و هدایت تورات
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 69 39 الزمر 26
وأَشْرَقَت الْأَرض بِنُورِ ربها ووضع الْکتَاب وجِیء بِالنَّبِیینَ 

لَا ی مهقِّ وم بِالْحنَهیب یقُضاء ودالشُّهونَوظْلَم 
نور پروردگار 

 روشنایی
نور پروردگار 

 روشنایی

 122 6 االنعام 27
أَو من کَانَ میتًا فَأَحیینَاه وجعلْنَا لَه نُورا یمشی بِه فی النَّاسِ 

کَمن مثَلُه فی الظُّلُمات لَیس بِخَارِجٍ منْها کَذَلک زینَ 
 کَانُواْ یعملُونَللْکَافرِینَ ما 

 روشنی
 معرفت
 بصیرت
 دانش

 بصیرت
 آگاهی

تقابل نور و 
 تاریکی

 157 7 االعراف 28

الَّذینَ یتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِی األُمی الَّذي یجِدونَه مکْتُوبا 
 رُوفعم بِالْمرُهأْماإلِنْجِیلِ یاةِ وری التَّوف مهندنِ عع ماهنْهیو

 ضَعیثَ وآئالْخَب هِملَیع رِّمحیو اتبالطَّی ملُّ لَهحینکَرِ والْم
 نُواْ بِهینَ آمفَالَّذ هِملَیع ی کَانَتاألَغْالَلَ الَّتو مرَهإِص منْهع

 معه أُولَئک هم وعزَّروه ونَصرُوه واتَّبعواْ النُّور الَّذي أُنزِلَ
 الْمفْلحونَ

 اسالم
 قرآن

 هدایت

 174 4 النساء 29
یا أَیها النَّاس قَد جاءکُم برْهانٌ من ربکُم وأَنزَلْنَا إِلَیکُم نُورا 

 مبِینًا
 نور ایمان
 نور قرآن

 هدایت

 257 2 البقره 30
یخْرِجهم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ والَّذینَ اللّه ولی الَّذینَ آمنُواْ 

 اتنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمم مونَهخْرِجی الطَّاغُوت مآؤُهیلکَفَرُواْ أَو
 أُولَئک أَصحاب النَّارِ هم فیها خَالدونَ

 نور و روشنایی
 دانش
 آگاهی

 هدایت
 بصیرت
 آگاهی

هدایتگري از 
 تاریکی به نور

 17 2 البقره 31
 اللّه بذَه لَهوا حم ا أَضَاءتا فَلَمنَار قَدتَوي اسثَلِ الَّذکَم مثَلُهم

 بِنُورِهم وتَرَکَهم فی ظُلُمات الَّ یبصرُونَ
 روشنایی

 روشنایی
 بصیرت

تقابل نور و 
 تاریکی

 روشنایی ولَا النُّورولَا الظُّلُمات  20 35 فاطر 32
 نور و روشنایی
تقابل نور و 

 تاریکی

 19 57 الحدید 33
 نداء عدالشُّهیقُونَ ودالص مه کلَئأُو هلسرو نُوا بِاللَّهینَ آمالَّذو

أُولَئک ربهِم لَهم أَجرُهم ونُورهم والَّذینَ کَفَرُوا وکَذَّبوا بِآیاتنَا 
 أَصحاب الْجحیمِ

 روشنایی
 ایمان

 بهشت
 نور معرفت
 نور حقیقت

 
اي جایگاه نور در قرآن را بیـان  هر یک از این آیات به گونه

دارد. خداوند بارزترین مصـداق نـور اسـت. کتـب آسـمانی      می
قرآن نمـادي  قرآن، تورات، انجیل که هدایتگر بشر هستند، در 

این آیات همه به نحوي جایگاه نـور را در  " از نور ذکر شده اند.
شـدگان حـق   دهند نور صفت حق و صفت نازلقرآن نشان می

است (هم انبیاء و هم کتب آنها)، اسالم نـور اسـت و مـومنین    
). خداونـد  455:1384(بلخاري قهی، " نیز هر کدام جلوه نورند

داند. بسـیار  می ز ظلمت به نوردر قرآن هدف نهایی را هدایت ا
لْ  گردد که جایگاه نور و تـاریکی متفـاوت اسـت (   می تأکید هـ

النُّورو اتتَوِي الظُّلُمو بارها وعده داده 16... سوره رعد، آیه تَس (
شده است که هدایت و رهنمونی از تاریکی بسوي نور صـورت  

) 257... سوره بقره، آیه ورِیخْرِجهم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّ( پذیرد
و مقصد و هدف نهایی رهنمونی بسوي نور اسـت. خداونـد بـه    

بخشـد و هـر کـه را    هر که بخواهد روشـنی و نـور یقـین مـی    
ن        کند(بخواهد هدایت می مـ نُـورِهل ه دي اللـَّ هـلَـى نُـورٍ یع نُّور

شَاءو زمـین بـه نـور پروردگـار روشـن      35... سوره نور، آیـه  ی (
ا    ردید (گ هـببِنُـورِ ر ضالْـأَر أَشْرَقَت69...، سـوره زمـر، آیـه    و.( 
" سـوره نـور اسـت    35ترین آیه قرآن در مورد نور آیـه  عظیم"

). وجود و هستی تنها از آن خداوند 455:1384(بلخاري قهی، 
همچنان کـه روشـنی خورشـید    " است که به تمامی نور است.

شـود، قـرآن نیـز از    نامیده میکه عامل بینایی چشم است نور 
فامنوا «شود: این رو که وسیله بینایی عقل است نور نامیده می

" ).8(سـوره تغـابن، آیـه    » باهللا و رسـوله و النـور الـذي انزلنـا    
نقـش نـور در معمـاري اسـالمی     ") 461:1384(بلخاري قهی، 

(بلخـاري قهـی،    "بسیار گسترده بـر اصـل تجلـی اسـت     تأکید
به هر حال نور چه بر سطح سفید بتابد یـا  ولی " ).509:1384

هاي مختلف تجزیه شود، چه به طور مستقیم از سـقف  به رنگ
هاي شکوهمند جانبی مسجد به درون یا غیرمستقیم از ورودي

آن نفوذ کند و با حضور الهی و شعور کیهانی که درون انسـان  
تواند متذکر پروردگـار یکتـا   درخشد و انسان به مدد آن میمی
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د، مـرتبط اسـت. فضـاهاي معمـاري اسـالمی بـا اسـتفاده        شو
رسـند  هنرمندانه از نور با یکدیگر ترکیب شده و به وحدتی می

(نصـر،  " رودفراتـر مـی  » ناسـوتی «که از تجربه فضاي عادي و 
گـردد. در قـرآن   تاریکی از نبود نـور حاصـل مـی    .)54: 1357

یم اي کـه مطـابق تعـال   تاریکی درجات مختلف دارد. بـه گونـه  
قرآنی، اگر انسان گرفتار ظلمت راهی براي رهایی و رسیدن به 

رود. ظلمـت  مـی  روشنایی پیدا نکنـد بـه تـاریکی بیشـتر فـرو     
تـاریکی مطلــق اسـت و نــور نمــادي از عقـل اســت. در آیــات    

انـد و دو مفهـوم   بسیاري نور و ظلمت در مقابل یکـدیگر آمـده  
ر معمـاري  متقابل هم هستند. از ایـن تقابـل نـور و تـاریکی د    

ایرانی بسیار استفاده شده است. از دیگر نمودهایی که در آیات 
بسیاري ذکر شده است ورود از تاریکی بـه نـور اسـت کـه بـه      
عنــوان یکــی از مصــادیق ارزشــمند در معمــاري ایــران مــورد 
استفاده قرار گرفته است. از مفـاهیم ارزشـمند نـور، هـدایت و     

بـه روشـنایی (تصـویر     هدایتگري است. گذر از تـاریکی و ورود 
) از نمادهاي معمـاري ایرانـی اسـت کـه در قـرآن هـم (از       11

  ظلمات به نور) به آن اشاره شده است.
 مصادیق نور در قرآن

   از مصادیق نور که بسیار در قرآن به آن اشاره شده اسـت
 روشنایی است. 

  .نور نمادي از هدایت است 
     از مفاهیم ارزشمند نور، هـدایتگري اسـت. هـدایتگري از

ظلمت به نور از تعالیم مهم قرآن اسـت. نـور در تـاریکی    
 نقش راهنمایی و هدایتگري دارد. 

 انـد  در آیات بسیاري نور و ظلمت در مقابل یکدیگر آمده
و دو مفهــوم متقابــل هــم هســتند. از ایــن تقابــل نــور و 

 ر استفاده شده است. تاریکی در معماري ایرانی بسیا
     از دیگر نمودهایی که در آیات بسیاري ذکـر شـده اسـت

گذر از تاریکی به نور و تقابل نور و تاریکی اسـت کـه بـه    

عنوان یکی از مصادیق ارزشمند در معماري ایـران مـورد   
 استفاده قرار گرفته است. 

       نور در کالم مقـدس خداونـد در آیـات بسـیاري مطـرح
ر، نمادها و معانی مختلفی بـه کـار   گشته است و در تعابی

رفته است؛ نماد خداوند، نماد پیـامبر، نمـاد کتـاب خـدا     
 قرآن، تورات و انجیل، نماد اسالم و وحی.  

  روشــنایی، نمــاد ایمــان، معرفــت و حقیقــت، بصــیرت و
 آگاهی و بینایی است. 

  خداوند نور آسمانها و زمین است و هر چه در هستی است
 دارد.  پرتو وجودش را از درخشش انوار وجود او دریافت می

   در مواردي هم نور اشاره به نور خورشید و ماه (آفتـاب و
  مهتاب) و چراغ دارد.

  .نور نمایانگر زمان است 

 بررسی و تحلیل فرضیات پژوهش -3

 فرضیات پژوهش -1-3
 یم ارزشمند نور، هـدایتگري اسـت. هـدایتگري از    از مفاه

ظلمت به نور از تعالیم مهم قرآن اسـت. نـور در تـاریکی    
 نقش راهنمایی و هدایتگري دارد. 

 انـد  در آیات بسیاري نور و ظلمت در مقابل یکدیگر آمده
و دو مفهــوم متقابــل هــم هســتند. از ایــن تقابــل نــور و 

 ده شده است. تاریکی در معماري ایرانی بسیار استفا
     از دیگر نمودهایی که در آیات بسیاري ذکـر شـده اسـت

گذر از تاریکی به نور و تقابل نور و تاریکی اسـت کـه بـه    
عنوان یکی از مصادیق ارزشمند در معماري ایـران مـورد   

 استفاده قرار گرفته است.

 متغیرهاي پژوهش -2-3
متغیـر مسـتقل و    "نـور "ه بـه فرضـیات پـژوهش    با توج

گذر "و  "تقابل نور و تاریکی"، "گري از تاریکی به نورهدایت"
 متغیرهاي وابسته هستند. "از تاریکی به نور

 
Table 2: An analytical Model of the Position of Light in Quran 

Row Variable Name Variable Description The Number of 
Repetitions 

1 X1 Lighting  20 
2 X2 Guidance  18 

3 X3 Guiding through Darkness to 
Light 

 7 

4 X4 The Contrast of Light and 
Darkness  6 

5 X5 God  4 
6 X6 Prophet of God  1 

7 X7 The Book of Quran 
Three direct References 

Three Indirect 
References 

6 
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8 X8 The Book of Gospel  1 
9 X9 The Book of Torah    2 

10 X10 Islam 
One direct Reference 

Three Indirect 
References 

4 

11 X11 Revelation  1 
12 X12 Faith  10 
13 X13 wisdom and Truth  11 

14 X14 Insight and Awareness and 
Vision  6 

15 X15 The Light Source of the World, 
Light All Light  1 

16 X16 Sunlight and Moonlight 
(Sunshine and Moonlight)  2 

17 X17 Lamp  1 
18 X18 Time Indicator  1 

 
بنــدي مفــاهیم و دســته 2 بــا بررســی و تحلیــل جــدول

گـردد کـه در آن مفـاهیم    اسـتخراج مـی   3مشترك، جدول 
مشترك با لحاظ نمودن وجوه مشترك، در قالب یک متغیـر  

اند و تعداد متغیرها کاهش یافته اسـت. تصـویرهاي   ارائه شده

باشند و حاکی از آن هستند بیانگر نتایج پژوهش می 8، 7، 6
اوانـی را دارد، هـدایت و   که پس از روشنایی که بیشـترین فر 

هدایتگري از تاریکی به نور و تقابل نـور و تـاریکی بیشـترین    
 باشند.مصداق را از میان معانی دارا می

 
Table 3: An analytical Model of the Position of Light in Quran 

Row Variable 
Name Variable Description The Number of Repetitions 

1 X1 Lighting  20 
2 X2 Guidance  18 

3 X3-4 
Guiding through 

Darkness to Light and 
The Contrast of Light 

and Darkness 

Guiding through Darkness to Light 7 

13 The Contrast of Light and Darkness 6 

4 X5-11 

God, 
Prophet of, 

The Book of, 
Islam 

And Revelation 

God  4 

14 
Including 

common funds 

Prophet of God  1 

The Book of God 

The Book of 
Quran 6 

9 The Book of 
Gospel 1 

The Book of 
Torah 2 

Islam  4  

Revelation  1  

5 X12-14 
Faith,  Wisdom and 
Truth,  Insight and 

Awareness and Vision 

Faith  10 
19 

Including common 
funds 

Wisdom and Truth  11 
Insight and Awareness 

and Vision  6 

6 X15 
The Light Source of 
the World, Light All 

Light 
  1 

7 X16 
Sunlight and 

Moonlight (Sunshine 
and Moonlight) 

  2 

8 X17 Lamp   1 
9 X18 Time Indicator   1 
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Fig. 6 Circular diagram, light and its related concepts in the Quran from Table 
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Fig. 7 Circular diagram, light and its related concepts in the Quran from table 3 
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Fig. 8 Frequency diagram, light and its related concepts in the Quran 

 
نمایند که پس از بیان می 8و  7، 6نمودارهاي تصاویر 

روشنایی، هدایت و هدایتگري از تاریکی به نور و تقابل نور و 
اند و به قرار گرفته تأکیدتاریکی در میان مفاهیم بیشتر مورد 

 باشند.نوعی بیانگر اثبات فرضیات پژوهش می

نمایند که می تأکیدنیز  10و  9نمودارهاي تصاویر 
روشنایی، هدایت و هدایتگري از تاریکی به نور و تقابل نور و 
تاریکی از مهمترین مصادیق هستند و بیشترین فراوانی را در 

 باشند.میان متغیرها دارا می
 

 
Fig. 9 Histogram diagram 
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Fig. 10 Cumulative Polygon Graph 

 

 تجلی معنا در معماري
ه به فرضیات پژوهش نقش معنا در معماري بسیار با توج

هاي معنایی بسیاري را در باشد. نور و سایه جلوهارزشمند می
اند، همانگونه که به تفصیل در مورد نور و معماري ارائه نموده

برداشت مفاهیم در قرآن صحبت شد انعکاس این مفاهیم در 
رخور معماري و به ویژه معماري فضاهاي مذهبی و مساجد د

ـ     تأکیدتوجه است؛  ه بر نور و پردازش نـور بسـیار مـورد توج
بوده است. حضور نور در معماري ایرانی بسـیار شـکوهمند و   

ها بوده است. در فرضـیات پـژوهش بـه    همراه با خلق زیبایی
هدایتگري از تاریکی بـه نـور و تقابـل نـور و تـاریکی اشـاره       

ز تاریکی به نور از شود. تقابل نور و سایه (تاریکی) و گذر امی
ــویر   ــتند (تص ــایی هس ــاهیم  11الگوه ــه از مف ــه برگرفت ) ک

باشند و در معماري ایرانی بسیار به چشم ارزشمند قرآنی می
آیند و در بسیاري از بناهـا و بـه ویـژه بناهـاي مـذهبی و      می

انـد و در ایجـاد فضـایی معنامنـد نقـش      مساجد به کار رفتـه 
در فضـاي ورودي عبـور از    انـد. درخور توجهی را ایفا نمـوده 

بـر گـذر از    تأکیـد فضاهایی با درجه نوري بسیار متنـوع کـه   
شـده  سایه (تاریکی) به نور دارند با مفاهیم و الگوهـاي بحـث  

مطابقت دارد. حرکت نور سبب ایجـاد رفتارهـایی مطـابق بـا     
ثرترین ایـن رفتارهـا   ؤشود و یکی از مـ سمت و سوي نور می

سـوي روشـنایی و نـور اسـت کـه      گذر از تاریکی و سایه بـه  
آیـد. هـم از   مصداق آن بسیار در معماري ایرانی به چشم می

دیدگاه معنایی و هم از بعد کالبدي، حرکـت بـه سـمت نـور     
مصداقی ارزشمند است و از سـویی دیگـر نـوري کـه در دل     

هـاي  افشاند سبب ایجـاد جلـوه  تاریکی به درون فضا پرتو می

12(تصـویر   شـود معـانی مـی  ه و القاي بصري و ایجاد توج .(
ـ    ه و تمرکـز، سـکوت و   حرکت، مسـیریابی، هـدایتگري، توج

آرامش، القاي معنا، ایجاد حس تعلق، حس مکان و زمـان بـا   
یابنـد و  مـی  تقابل نور و تاریکی و نوع پرتوافشانی نـور جلـوه  

  نمایند.کیفیت فضایی ارزشمندي را تصویر می
 

 
Fig. 11 Sheikh Lotf-Allah Mosque, Moving from 

darkness to light (Najmabadi, 2003:15) 

 گیرينتیجه -4
ترین عناصر هستی است کـه بـدون وجـود آن    نور از اصلی
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 ها دیدگاه نمادینی نسبت به نور وجود دارد که متقـابالً فرهنگ

گذار است. به ویژه در تأثیراین دیدگاه در معماري و هنرها نیز 
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2 per. Mov. Avg. (نور و مفاھیم وابستھ بھ آن)
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اسالم نگاه بسیار ارزشمندي به نور شده است و تجلـی نـور در   
هستی بسیار پرمعناست که به طور مفصل مورد بررسـی قـرار   
گرفت و در قالب مدل مفهومی معانی و مصادیق نـور در قـرآن   

گذار بـوده  تأثیرنیز  ذکر گردید که این بینش در معماري ایران
خاصی بر نور شـده اسـت. کـالم حـق زیبـاترین       تأکیداست و 
دارد. بازتـاب ایـن اندیشـه را    ها را در باب نور بیـان مـی  بینش

توان در معمـاري ایرانـی بـه وضـوح دریافـت. در معمـاري       می
فرضـیات پـژوهش   شـود.  ایرانی نور تلطیف شده وارد فضا مـی 

ي برگرفته از آیات قرآن، گـذر از  دارند که؛ از نمودهامطرح می
تاریکی به نور و تقابل نور و تاریکی است که به عنـوان یکـی از   
مصادیق ارزشمند در معماري ایران مورد استفاده قـرار گرفتـه   

ــور، هــدایتگري اســت.   اســت و از دیگــر مفــاهیم ارزشــمند ن
هدایتگري از ظلمت به نور از تعالیم مهم قرآن اسـت و نـور در   

هـا بـه شـیوه    فرضیه. قش راهنمایی و هدایتگري داردتاریکی ن
روش کیفـی بـا   در کیفی مورد بحث و بررسـی قـرار گرفتنـد.    

رویکـرد تفســیري و بـا اســتفاده از تحلیـل محتــواي مــتن در    
و  3و  2بـا بررسـی و تحلیـل جـدول     برداشت از آیـات قـرآن،  

بندي مفاهیم مشـترك، در قالـب متغیرهـاي پـژوهش و     دسته
فرضـیات پـژوهش بررسـی و     8، 7، 6رهاي تصـاویر  ارائه نمودا

ها و نمودارهاي ارائه شـده، بـه   تحلیل گردیدند و در قالب مدل
طور توصیفی توضیح داده شـدند و نتـایج حاصـل از آن ذکـر     
گردیدند. و نتایج بیانگر آن هستند کـه پـس از روشـنایی کـه     

نـور  بیشترین فراوانی را دارد. هدایت و هدایتگري از تاریکی به 
و تقابل نور و تاریکی بیشترین مصـداق را از میـان معـانی دارا    

باشند. از مفاهیم ارزشمند نور، هدایت و هـدایتگري اسـت.   می
هدایتگري از ظلمت به نور از تعالیم مهم قـرآن اسـت. نـور در    
تاریکی نقش راهنمایی و هدایتگري دارد. در معمـاري هـم بـا    

شده و سعی گردیده است کـه  دوباره بر این امر یادآوري  تأکید
ي دوبـاره بـر ایـن امـر گـردد. نـور       تأکیـد با زبان معماري هم 

همواره در فرهنگ و بینش و هنر و معمـاري ایرانـی حضـوري    
شـوند. بـا   پررنگ داشته و در پرتو نور مناظر زیبایی تصویر می

تـوان در فضـاهاي مـذهبی حالـت معنـوي و      پردازش نور مـی 
ـ    ل نـور و سـایه (تـاریکی) و گـذر از     روحانی ایجـاد نمـود. تقاب

تاریکی بـه نـور از الگوهـایی هسـتند کـه برگرفتـه از مفـاهیم        
باشند و در معماري ایرانی بسیار بـه چشـم   ارزشمند قرآنی می

آیند و در بسیاري از بناها و به ویژه بناهاي مذهبی بـه کـار   می
اند و در ایجاد فضایی معنامند نقش درخور توجهی را ایفـا  رفته

اند. نور و سایه تمثیلی از مفاهیم ارزشمند نـور و ظلمـت   نموده
در قرآن هستند و هدایتگري از سایه (تاریکی) به نور عالوه بـر  

هاي فیزیکی و کالبدي که ناخودآگاه انسان به سوي نـور  جنبه
است. حضـور   تأملشود از دیدگاه معنوي نیز درخور جذب می

بخشـد.  خاص و بی همتا میاي نور در کنار تاریکی به آن جلوه
آن  تــأثیرتابــد نــوري کــه از دل تــاریکی بــه داخــل فضــا مــی

تر است. حضور نور در امتداد یک مسـیر تاریـک نقـش    شگفت
نماید و سبب حرکت به سـمت  گري و راهنمایی ایفا میهدایت
شود. حرکت به سوي نور و ورود از تاریکی به روشـنایی  آن می

 آید.ري ایرانی بسیار به چشم میاز مصادیقی است که در معما
 

 
Fig. 12 Sheikh Lotf-Allah Mosque and a 

Manifestation of Light Radiation (Sadeqi Fasa’i, 
2005:20) 

Light with radiation effects is effective in creating 
spirituality in space. On the other hand, it represents 

time by its location and 
How it enters and has a role in understanding time 
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Light plays a profound role in evoking meaning through architectural spaces. This has 
been strikingly manifested in the architecture of religious monuments particularly in 
mosques. From long ago, architects and builders have been exploring lighting effects 
reflected in many mosques and religious monuments, while figuring out the created 
meaningful visual effects in such architectural spaces. From an insightful perspective 
influenced by Islamic teachings, Iranian architects consider light a spirit casted on the 
structure to create a meaningful depiction. This paper attempted to examine how the 
concept of light in Quran has influenced the Iranian architectural style. It is assumed 
that implications from Quranic verses portray a transition from darkness to light and 
the contrast between light and dark, which can be considered a valuable role-model in 
the Iranian architecture. The research methodology involved an interpretive-
qualitative approach, and content analysis of Quranic scripture. The results of 
research indicate that the contrast of light and darkness, as well as involvement of 
light and shadow (dark) in architecture and the guidance through darkness to the light 
are amongst valuable concepts manifested in Iranian architecture, the concepts which 
are repeatedly referred to in Quranic instructions and have been of a great value in 
creating spiritual space. Light and shadow function as an allegory of the two valuable 
concepts of light and darkness in Quran, and guidance from shadows (darkness) to 
light, besides physical and spiritual aspects, is semantically worthy of consideration. 

Key words: 

Light, Quran, Architecture, Architecture of religious spaces, Iranian mosques, 
Meaning in architecture. 
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 چکیده
بعد از ورود مدرنیسم به خاورمیانه کشورهاي این منطقه در مواجهه با این موج، موجب شد تا قطع ارتباط با گذشـته  

ترکیـه در   آورد. نمادین و بصري، نخستین دستاوردي شود که جمهوري ترکیه به رهبري مصطفی کمال آتاترك به دست
مدرنیسـم   تأثیراز این رو بررسی، اش ایران، در دوره پهلوي اول شد. ساختن دوباره خود موفق بود و الگویی براي همسایه

هاي آوانگارد این معماري کیوبیک برکاخ تأثیرلذا  از اهمیت خاصی برخوردار است.گذشته نمادین و بصري بر ساختارهاي 
 قیـ روش تحقهاي آن را مورد مطالعـه قـرار دهـد.    و ریشه فرآینددو رهبر امري ضروري است این نوشتار بر آن است این 

 انجـام گرفتـه اســت.  تحلیل مورفولوژیکو با راهبرد  طبیقیتتحلیلی پـژوهش از نـوع کیفـی و بـر پایـه شـیوه تحقیـق 
کـاخ   ،یقـ یتطب یبررسـ  تحلیل موفولوژیـک و  صورت گرفته است. جهت ياالعات کتابخانهمط قیاطالعات از طر يگردآور

نتـایج  ها انجـام گرفـت.   هاي مورد نظر، جهت مقایسه تعیین و بررسیسپس شاخص .انتخاب شدندسعدآباد و کاخ چانکایا 
 يشهر فرهنگی موجب تبدیل و تغییر توجه قابل طور به ستمیب قرن در متقابل یفرهنگ بادالتت دهد،پژوهش نشان می

به  یانتزاع يفضا یک در "شمولجهان" از تولید معماري خالص توانیمن شده بود. بطوریکه هیترک وایران  در یمسکون و
 طـور  بـه  گـر ید يهـا مکان به مکان کی کهحرف زد در حالیکه  "یمحل"خالص يمعماراز  و یا یمحل طیشرا تأثیر از دور

شمول نیستند بـلکه این بنـاها تـحت از معماري محلی یا جهان متأثر صرفاًهاي سعدآباد و چانکایا است.کاخوابسته  کامل
سـعدآباد و چانکایـا،   هـاي  اند. لذا مقایسه مورفولوژیـک کـاخ  شمول شکل گرفتهمـحلی و جهان توأمانهـاي ویـژگی تأثیر

تقلیـدي تجـددگرا از معمـاري غـرب نبـوده و سـنت        صرفاًباشد. بیشتر از آنکه تبعیت از محتواي معماري کیوبیک داشته
هـاي  هاي بررسـی شـده مفـاهیم و فـرم    کنار گذاشته نشده و به واقع در نمونه ِگذشته معماري(محلی) این کشورها کامالً

 اند.سنتی و مدرن برهم منبطق یا باهم سازگارشده

 :هاي کلیديواژه
 .جمهوري اول اول، کاخ چانکایا،، پهلوي سعدآبادمعماري مسکونی، کاخ 

 
ایران. اصفهان، آباد، ، نجف آبادواحد نجف دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشکده هنر معماري و مهندسی شهرسازيي، معمار يدکتردانشجوي . 1
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 Khosrow.afzalian@gmail.comایران.  مشهد،، مشهدواحد  میال، دانشگاه آزاد اسدانشکده هنر و معماري ،استادیار. 2

مدرنیسـم در برگـردان؛ معمـاري مسـکونی مـدرن در کشـورهاي ترکیـه و ایـران بـین          «با عنوان  محمدحامد موسوي يمقاله برگرفته از رساله دکتر نیا* 
 .واحد نجف آباد استسالمی در دانشگاه آزاد ا خسرو افضلیاندکتر  ییبه راهنما » 1940تا 1920هاي سال
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 مقدمه -1
بعد از ورود مدرنیسم به منطقه خاورمیانه کشورهاي این 
منطقه در مواجهه با این موج، موجب شد تا قطع ارتبـاط بـا   
گذشـته نمـادین و بصــري، نخسـتین دســتاوردي شـود کــه     
جمهوري ترکیه به رهبري مصطفی کمـال آتـاترك در دهـه    

 کـامالً به دست آورد و با چرخشی خود را در شـرایط   1920
عریف کرد. ترکیه چه بسا نخستین دولت مـدرن  غیرمذهبی ت

آسیایی بود که آگاهانه تجلی هویت جدید خـود را از طریـق   
معماري ِدر پی هویـت تـرك و در تضـاد بـا دولـت عثمـانی،       

کرد ترکیه در سـاختن  اي جستجو میقومی یا هویت منطقه
دوباره خود موفق بود و به الگویی بـراي همسـایه اش ایـران،    

از بطوریکــه  ).khan, 2010: 54(وي اول شــد در دوره پهلــ
 ،یخــواه يجمهــور( ســمیشــش اصــل مشــهور کمال انیــم

کـه  ي) سـاالر دولـت  ،یـی گرامـردم  ،ییگرا یمل سم،یسکوالر
 هیدر ترک یاجتماع رییتغ و یفرهنگ يبردارهدف از آنها بهره

مشخص کـرد کـه    شدیرا م یاصل شیسه گرا ران،یا در .بود
 شیپـ  رییـ تغ يآنهـا برنامـه خـود را بـرا     يرضاشاه در راستا

 يو دولتسـاالر  ییگرایمل سم،یها سکوالرشیگرا نی. ابردیم
 يدئولوژیـ ابیـان   مـدرن  يمعمار .)67 :1393 (اتابکی، بودند

بـه   گذشـته  يهاو ساختمان يشهر يفضاها بود که يدیجد
آتاترك و  ادند.دیرا نشان نم دیجد يو باورها اندیشه یسادگ

 کیـ  آغـاز  ،یونسـ ازیبـه برنامـه مدرن   یابیدست يبرارضاشاه 
یافته  ترسازندهتازه را  یدر جهت تکامل حرکت ر،ییتغ فرآیند
 معمول يهایژگیواز  بودن ینیبشیقابل پریتنش و غ .بودند

 سـنت  دیـ با ،مدرنیسـم  بعد از ورود ایاست. آ يفرآیند نیچن
کنـار هـم    سـنتی و  مدرنهاي که فرم یهنگام ؟ آیارها شود

 هم منطبق یا باهم سازگار شوند؟ربتوانند یم رند،یگیقرار م

 بیان مسئله -2
ــاوا در ــرن لی ــتم،یب ق ــاجرات   س ــوج مه ــارانم و  معم
ي خارجی از یک طرف و بازگشت معمـاران  شهر زانیربرنامه

موجـب گسـترش    ایرانی از طرف دیگر، و ترك کرده تحصیل
 از آنجا که اوالً .شدایران و ترکیه با غرب  نیب تعامالت دامنه
و  آتـاترك  کمـال ی مصـطف  د،یـ جد انرهبرآوانگارد هاي کاخ

بوده  مؤثرزبان معماري مسکونی جدید  تیمحبوبرضاشاه بر 
موجب جایگزینی عناصر معماري جدید با عناصر معمـاري   و

ایـن دو کـاخ سـمبول و نمـاد تجـدد       ثانیاً .سنتی شده است
معمـاري   تـأثیر باشند، لذا بررسی آمرانه یا مدرنیت از باال می

کیوبیک بر سـاختار فضـایی و کالبـدي ایـن دو کـاخ امـري       
، چگونه معماري کیوبیک بر پژوهشاین  سؤالضروري است. 

ــا ســاختار فضــایی و کالبــدي کــاخ  هــاي ســعدآباد و چانکای
پژوهش بر این اسـتوار اسـت کـه     گذاشته است؟ فرضیهتأثیر

از  متأثرهاي سعدآباد و چانکایا ساختار فضایی و کالبدي کاخ
 معماري کیوبیک است.

 روش تحقیق -3
ایـن پـژوهش از نـوع کیفـی و بـر پایـه شـیوه تحقیــق  

انجــام   تحلیـل مورفولوژیـک  و بـا راهبـرد    طبیقـی تتحلیلی 
-العات کتابخانهمط قیاطالعات از طر يگردآور گرفتـه است.

 معاصري معمار يهاانیمطالعه جربا صورت گرفته است.  يا
کـاخ   انیم یقیتطب سهیمقا ،يبه صورت اسناد هیو ترک رانیا

 گـذار تأثیر و عوامـل  در تهران و آنکارا سعدآباد و کاخ چانکایا
-نمونـه  یقیتطبی جهت بررسابتدا  .گرفته استبر آنها انجام 

معماري این بناهـا معرفـی و    شناسیهاي ریختمشخصهها، 
هاي ساختاري سپس تحلیل تطبیقی ویژگی  ،تحلیل گردیده

هـا انجـام شـده اسـت. در گـام آخـر مـاتریس تحلیـل         نمونه
موارد مورد نظـر، وجـوه    وها ارائه گردیده مورفولوژیک نمونه

 انیب جینتا تیو در نها هیها اراافتهی در بخش زیاشتراك و تما
 شدند.

 قیحقت نهیشیپ -4
 مقالـه  در خانـه کیوبیـک   لیو تحل یضمن بررس بوزدوئان

دوره جمهــوري در فرهنــگ  کیوبیــکمــدرن: خانــه  یزنــدگ"
هاي اجتماعی ظهور ایـن معمـاري و سـبک    زمینهابتدا  "اولیه

هاي تـرك را  جدید در فرهنگ مسکونی طبقه نخبه و بروکرات
کند و به تشریح و تحلیل معماري کیوبیک آنکـارا و  معرفی می

دهی زندگی طبقـه متوسـط شـهري    این سبک در شکل تأثیر
کانپیناك در رساله خـود   ).Bozdoğan,1996پردازد (آنکار می

دوره در  یمســکون يمعمــارمســکن، و  ســمیمدرن"بــا عنــوان 
 یو اجتمـاع  یبسـتر فرهنگـ  نویسد: می "هیترکي اولیه جمهور

و  ياصـالحات نوسـاز  از  متـأثر  به شدت 1930 دهه در هیترک
 ایـن  ی،هـدف اصـل   خواه بود. يجمهور میرژ یرسم يدئولوژیا

 يهـا سـال  نیاسـتانبول بـ  ی مسکونهاي تفصیلی خانهمطالعه 
کارکردهاي سمبلیک،  لیو تحل هیتجزاست که  1940تا1931

منحصر بفـرد   اتیبه درك خصوص اجتماعی و خصوصیات آنها،
ــار  ــگ معم ــور يفرهن ــی دوره جمه ــک م ــه کم ــد ي اولی کن

)Kanpinak,1998 .(ترکیــه؛" و آکجــان در کتــاب بوزدوئــان 
هاي عمده معماري مسـکونی  جریان "خیمدرن در تار يمعمار
کننـد:  را به سه دسـته تقسـیم بنـدي مـی     1930و1940دهه 
هـاي ترکـی   هاي مسـکونی و خانـه  هاي کیوبیک، مجتمعخانه

و فرهنـگ مـنحط   خـدمت  کیوبیـک کـه در    يمعمـار جدید. 
ي اصیل و معمار جریان کیظهور مانع  بود را ي غرباستعمار

 يجمهـور دوره  هیـ ترک یمسکون فرهنگدانند. میترك  مدرنِ
 يبـرا  یو آرمان یغرب یمدل زندگ يبرا خواستی لیه در میاناو
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 ,Bozdoğan(دائما در نوسان بـود  منحصر به فرد ترك ی تیهو

بـا  آکجـان  توان بـه رسـاله فـوق دکتـري     در پایان می .)2012
مسـکن   ترکیه در -مبادالت آلمان مدرنیته در برگردان"عنوان 

متمرکز بر  رسالهاین  "و فرهنگ مسکونی در اوایل قرن بیستم
توسعه نظریه برگردان در معماري اسـت، و بـه بررسـی تـاریخ     
مبادالت میان فرهنگی سیاست مسکن و فرهنگ مسـکونی در  

رسـاله،   نیـ ا پردازد.ه در نیمه اول قرن بیستم میآلمان و ترکی
 يشـهر و معمـار   دهیـ چیپ خیاست جهت  نوشـتن تـار   یتالش

 سـتم یقـرن ب  لیـ اوا مهیبه خانه و مسکن در ن یمدرن، با نگاه
  .)Akcan, 2012( است

هـاي انجـام گرفتـه پیرامـون معمـاري      در زمینه پژوهش
معماري ایران و مسکونی دوره پهلوي اول و مقایسه تطییقی 

معرفـت در  هـاي زیـر اشـاره کـرد.     توان به پژوهشترکیه می
ساخته شدن قـدرت؛ معمـاري   "با عنوان  رساله دکتري خود

نویسـد: بـین   چنـین مـی   "1921-1941هاي تهران در سال
، رضاشاه پهلوي تغییر شکل تهران 1941تا  1921هاي سال

از کرد. غآرا از یک شهر اسالمی سنتی به یک پایتخت مدرن 
شــبکه شــهري، فضــاهاي عمــومی، نهادهــاي دولتــی و      

دهنـده تغییـر شـکل مـداوم     شناسی جدید مسکن نشانگونه
ــی  ــران در دوره او م ــیت ته ــد شخص  .)Marefat,1986(باش

بــه موضــوع مســکن  قیــعم بــا نگــاهی تنهــا نــهپــژوهش او 
 يهـا سـاختمان  از گسـترده  ارایـه تصـاویر   بـا  بلکه ،پرداخته
 تهران، معماري مسکونی آن دوره را به خوبی در شده ساخته

بـا عنـوان    پور در رساله دکتري خودتشریح کرده است. جانی
بـه   "سیر تحول معماري مسکونی تهـران در دوران پهلـوي  "

تشریح تحوالت معماري مسکونی تهـران دوره پهلـوي اول و   
ــردازد و دوم مــی گیــري و تحــول معمــاري شــکل فرآینــدپ

هـاي مسـکونی مـدرن و    اولین آپارتمان مسکونی تهران را از
، هاي ارزان قیمت تیپ در دوره پهلوي اولسازي و خانهکوي

ــورد     ــر را م ــاطی معاص ــذل و التق ــکن مبت ــا مس ــی ت بررس
هاي عمده معماري مسکونی پهلوي اول دهد و جریانقرارمی

کند: ادامـه مسـکن اواخـر قاجـار، التقـاط      را چنین اشاره می
ا مسکن اروپایی و مسکن مدرن. ایـن  عناصر معماري سنتی ب

حدي تحلیل مسکن دوره پهلوي در  آوري و تارساله در جمع
باشـد و در انتهـا بـه    تهران بسیار ارزشمند و کـم نظیـر مـی   

بر سیر تحول معماري مسکن در این دوره چنین  مؤثرعوامل 
اي ناشی از تغییر ساختار کند :علل سیاسی و برنامهاشاره می
 جـزء فرهنگـی. ایـن رسـاله     –اجتمـاعی   -خیتاری -حکومت

هاي انجام گرفته پیرامون معمـاري مسـکونی   معدود پژوهش
باشد که تحول معمـاري  مدرن در دوره پهلوي اول و دوم می

ه به شرایط جهانی اجتناب ناپـذیر قلمـداد   توج مسکونی را با

 تـأثیر نقش و "). زرکش در مقاله 1380پور،کرده است(جانی
ي پهلوي در دوره در معماري بناهاي خصوصی عوامل دولتی

وجــو و شناســایی عوامــل جســتنویســد: چنــین مــی "اول
دهـد کـه ایـن عوامـل داراي دو جنبـه      حکومتی نشـان مـی  

گیـري  نتیجهچنین و  بعد غیرفیزیکی و بعد فیزیکی. اند:بوده
نقش عوامل دولتی، ادامـه  ، ي پهلوي اولدر دورهکند که می
هـاي بـه وجـود آمـده     دن تغییرات ایجاد شـده و معمـاري  دا

اروپـا از   19شامل سـبک تهـران و معمـاري التقـاطی قـرن      
هـاي جدیـد در معمـاري مردمـی     اواسط قاجار و بروز شـیوه 

). 1388 (زرکـش،  مبتنی بر معماري غربی بوده اسـت  عمدتاً
 بـا  رانیـ معاصـر ا  يمعمار سهیکه به مقا یاز معدود مطالعات

 نیالـد جمـال  يدکتـر  رسـاله  پـردازد مـی منطقه  يهاکشور
 در ظهـور  یاسیو س یعوامل اجتماع تأثیر" با عنوان یلیسه

 و رانیـ ا يمعمـار  یقیتطب یبررس يمعمار یمل يهاجنبش

 پـژوهش بـا   نیـ اسـت. ا  "1920-1950 يهادر سال هیترک

و  رانیــاول در ا يدر دوره پهلــو گــرایملــ يمعمــار یبررســ
 یاسـ یس يهانقش جنبش يبندبه جمع هیدر ترک آن معاصر

 (سـهیلی،  ازددپـر یمـ  يدر معمار یمل يهاجنبش ظهور در
 يبازتـاب معمـار  "پور با عنـوان  حسندکتري  رساله ).1389

و 1980تا1940 يهادر سال هیمعاصر ترک يدر معمار یسنت
عوامـل   ییپژوهش با شناسا نیا "رانیا آن با یقیتطب یبررس
 یقـ یتطب سـه یبـه مقا  هیو ترک رانیدر ا يبر معمار گذارتأثیر

در نتیجـه  پـردازد.  مـی در دو کشور  يمعمار معاصر تحوالت
 يهـا از جنبـه  يو شهرساز يتحوالت معمار یقیتطب سهیمقا

و  یالمللـ نیب اناتیاز جر يرویدر پ یمختلف ضمن تشابه کل
 يمعمـار  يهـا شیگـرا  ،مـذکور متقابل آن در دوره  اناتیجر

پـور،  (حسن ابندیینم ینیدو کشور مطابقت ع نیمعاصر در ا
1395هاي انجام شـده پیرامـون   ه به بررسی). بنابراین با توج

رسـد  معماري مسکونی مدرن در دوره پهلوي اول به نظر می
گیـري جریانـات معمـاري    تحقیقی در این حوزه که به شکل

تـوانیم پیـدا   مسکونی در این دوره پرداخته باشد، کمتـر مـی  
لذا این پژوهش در راستاي پرکردن این خال با تطبیـق   کنیم.

اسـت تـا    معماري مسکونی مدرن ایـران و ترکیـه در تـالش   
تحوالت معماري مسکونی مدرن در دوره پهلوي اول را مورد 

 بررسی و مطالعه قراردهد.

 کوبیسم در اوایل قرن بیستم -5
اي توصیف دوره عنوان توان بهرا می 1930دهه  معماري

 معمـاري " یـا  "2المللـی بـین  سـبک "،"1کیوبیسـم " هکرد ک
شــکل  ترکیــه و ایــران معمــاري در "3کــارکردگرا و خردگــرا

و ایران  ترکیه مدرن معماري توانطورکلی، می و به. گیردمی
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 مـورد  اروپـا  معمـاري  مدرنیسـم  بـا  آن ارتبـاط  به هتوج را با
یـک   از فراتـر  مـدرن  معماري، معماران براي. قرارداد ارزیابی
 هـایی راه یـافتن  دنبـال  به عمل معماري و تئوري. بود سبک
 بصري تنوعی جدید معماري. بود جدید معماري تحقق براي
، 1932 سـال  در، ایـن  بر عالوه. معماري به وجود آورد را در

 فیلیـپ  و هیچکاك توسط عنوانی بود که "المللیبین سبک"
 را هاتضاد و هاپیچیدگی این عنوان،. بودشده مطرح جانسون
 مـورد  "توسـعه  خـط  یـک  تنهـا " عنـوان  به و دادمی نمایش
 . )Kruft, 1994: 364( گرفتمی قرار ارزیابی

طـوالنی   بحث یک، مدرن معماري و کوبیسم بین ارتباط
 گرچـه . است معماري پردازان نظریه و مورخان بین و قدیمی

، نیسـت  مـدرن مشـخص   کوبیسـم بـر معمـاري    تـأثیر  دقیقاً
ـ   را کوبیسم همواره مدرن معماري گفتمان قـرار  همـورد توج 

 معمـاري  و کوبیسم بین رابطه 4کالومینا بئاتریس. است داده
 کـه " دهـد مـی  توضـیح  "کوبیسـم  در معماري" عبارت با را

 کنـد مـی  اشاره او "داشته است. وجود همیشه و ندارد وجود
 هرچنـد ، اسـت  در واقـع نـوعی معمـاري    کوبیسم[...] " :که

 و فضـا  بـه  مربـوط  مسائل کوبیسم با؛ نیستمعماري  يهمه
 "ســروکار دارد غیــره و، بیــرون و درون، هــامکعــب، زمــان

)Colomina, 1997: 148(. ــوار ــت دش ــه اس ــاریخی از ک  ت
. در برنداشـته باشـد   را کوبیسـم  کـه  بیابیم را مدرن معماري
 روح گفتگوهــاي در کوبیســم کــه هنگــامی، ایــن بــر عــالوه

معموال راهی براي بحث در کارهـاي  ، گیردمعماري شکل می
: گویـد بـراي مثـال مـی    کُلینـز  پیتر آید.لوکوربوزیه پیش می

 توسـط  زیـرا ؛ بـود  معماري واقعی اهم تنها واقع در کوبیسم"
 یـک : یافـت  توسـعه  ")سمیپورگرایی (ناب"با نام  لوکوربوزیه

 نفوذ" گیدیون آن را که، خطوط آمیختن درهم با نقاشی نوع
 .)Collins, 1967: 279(است  نامیده "بیرونی و درونی فضاي

 ممکـن  که است متفاوتی معانی شامل کوبیسم واژه، بنابراین
 اولیـه  کاربردهـاي  .بگیرنـد  قـرار  یکـدیگر  با در تعارض است

کیوبیـک یـا    معمـاري اشـکال   "کوبیسـم  معماري"اصطالح 
ــد( مکعبــی ــه مانن ــا جعب  کــردمــی ذکــر را) کریســتالی ی

)Overy,1997:117(. نقاشـی  متمـایز  ویژگـی ، حـال  ایـن  با 
 معتقـد بـود   کلومینـا . بـود  ادراك و فهم در تحولی، کوبیست

ــا مدرنیتــه واضــح طــور بــه کــه حــالی در"  ادراك تحــول ب
 بـه  را تحـول  ایـن  اوزنفانـت  و لوکوربوزیـه ، شدمی شناسایی
دانستند بلکـه آن را  مرتبط نمی هنري هايشکل در تغییرات
 "دانســتندمــی شــهري زنــدگی در درك شــرایط ناشــی از

)Colomina, 1997: 157( . 
 بـر  نقد معماري جدید، معماري مدرن یا کیوبیسم عمـدتاً 

دوره  معمـاران . اسـت  شـده  متمرکز 5مورفولوژیکهاي ارزیابی

مــدرن  معمــاري ســاختن دنبــال بــه جمهــوري و پهلــوي اول
 بـه  آنها، مدرن معماري رسمی واژگان از فراتر بودند. خودشان

در ترکیـه و   جدیـد  معماري بتواند که بودند هاییویژگی دنبال
 آنهــا در غیرســبکی برخــورد، واقــع در. کنــد متمــایز را ایــران

-مـی  نشان »کیوبیک« اصطالح از استفاده معماري، خود را در
 نـه  30دهـه   اوایل و 20دهه  اواخر معماري کیوبیک، در. دهد
 و مـدرن  زنـدگی  از مفهـومی  بیشـتر  بلکه، معماري سبک تنها

یافته بـود. بطـور کلـی     ارتقا کیوبیک هايخانه با که بود غربی
 دارد اشـاره  مکعبی هايتوده معماري به تنها معماري کیوبیک

 ترتیـب،  بدین. بوده است غرب در این اصطالح کاربرد اولیه که
 فضـایی  سـازمان  جـاي  به، مکعب از درك با این خارجی ظاهر
 و خانـه  بین فضایی روابط، کاربردي هايشد و برضرورت غالب

 فضـاهاي  و هـا تـراس  طریق از طبیعت و خانه بین و یا  محیط
 ).Bozdoğan, 2001: 142(کرد می تأکیدباز 

 هاي کیوبیک در ترکیه و ایرانخانه -6
ترکیـه و  تغییرات در معماري مسـکونی   از بسیاري اگرچه

با این حال اوایـل قـرن    ،بود تا اوایل قرن بیستم تدریجی ایران
 تـوجهی  قابـل  طـور  بیستم، معماري مسکونی این کشورها بـه 

 کـه  است، ذکر این نکته مهم. یافت )Transformتغییر شکل (
 جنـبش  یـک  بـا  تغییرات معماري مسکونی در ایـن کشـورها  

همراه )، CIAM(مدرن  معماري المللیبین کنگره و المللیبین
، گروپیوس و لورکوربوزیه جمله از مدرن برجسته معماران. شد

 خـاص  طـور  به آنها از بسیاري که، کردند منتشر را هاییبیانیه
بطـور   المللـی احتمـاالً  معماري بین مباحث. بود خانه مورد در

ساخت و سـاز و معمـاري    عرصه در تحوالت براي، غیرمستقیم
 يهـا خانـه . داشـت  اهمیـت  بسـیار  ترکیه و ایران در مسکونی

هـاي سـنتی و   خانه ی براينیگزیجا ییالیو و آپارتمان ،یفیرد
ــح ــد اطی ــر ).Marefat,1986:168(دار بودن ــ بنظ ــیم  دیرس

در شهرهاي تهران و  مسکن رفع کمبود يبرا غرب يهاحلراه
 معمــاري باشــد. مناســب کــامالًآنکــار در اوایــل قــرن بیســتم 

اطـالق   1930دهـه   نیوآپارتمـا  یـی الیوهاي خانه بهکیوبیک 
 کیوبیـک،  خانـه غالـب   میپـارادا  ایـ  و آلدهیـ ا نوعا ام. شودمی

هـایی  کیفیـت کـه  باشـند  یی مـی الیو و يخانوارهاي تکخانه
ایـن   سـالم  یزنـدگ  و دیخورشـ  نـور  عت،یطب به یکینزدچون 
مـورد سـتایش قـرار     1930 یسم دههمدرن گفتمان درها خانه

 ).1جدول ( )İmamoğlu, 2010: 178گرفته بود (
) 1932-1930هــاي کــاخ ریاســت جمهــوري (ســاختمان

   و 8مصطفی کمال آتاتورك، به طراحی کلمانتس هولزمیستر
سـاخته   ) به طراحـی وارطـان،  1933-1932کاخ سعدآباد (

را بـه نمـایش    مـدرن  یمسکون يمعمار يهاآرمانتا  شدند
 بـراي  پارادایمی توانمی رابگذارند. در عین حال این بناها 
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هـاي  ویژگـی  به ایـن ترتیـب  کیوبیک قلمداد کرد.  يالهایو

بنـدي  بیترک ،یهندسعبارتنداز: نماي  9کیوبیکهاي خانه
 هـاي تـراس  ،اي نـواري پنجرهـ  ،هـا در نمـا  مکعب نامتقارن
 ،مسطح يهاسقف ،کنسول شده بانیسا با تراس ،سراسري

، تمـایز فضـاهاي   یم مکعبـ احجـ اترکیـب  ، گـرد  يهاگوشه
هاي نـواري و  پنجره ساده بانماي  ،عمودي در نماي بیرونی

ها پنجره هایی در سه کنج، سازماندهی غیر متقارن کاربري
ــت     ــاختاري جه ــري س ــفه عنص ــی، ص ــالن، برونگرای در پ
سازماندهی پالن، جایگزینی حیاط سـنتی بـا فضـاي بـاز و     

مـدرنی چـون    معماران در ترکیه). 2نیمه باز است (جدول 
 و اءیضـ  عبـداهللا  ،مرتـاش  نیعابد ،سایار یزک ارکان،سیفی 

و در ایران وارطان، بوداغیان، علی صادق، ظفر احسان ریکب 
ــی   ــن دوره م ــارترین معمــاران ای ــار پرک ــل آبک باشــند. و پ

تـرك و   مـدرن  معمـاران  آثار نیمهمترجزء  هاي آنهاپروژه
 میمفـاه  برگـردان  شـگامان یپ را خـود  کـه باشند ایرانی می

مـدرن را    یزنـدگ  سبک که ی مدرنمسکون يمعمار عمده
آنهــا از  توصـیفات  عمــده. دانسـتند گرفـت، مــی در بـر مــی 

 مـدرن،  خانـه  یمنطقـ  يزیـ ربرنامـه  هایشان پیرامـون طرح
 مسـلح،  بـتن  يهـا تیمحدود ،هااتاق سازماندهی کارکردي

 ،ينگهدار و ریتعم ،و مصالح مواد بودجه، یمنطق مالحظات
معمـاري   مجموع، درکرد. می تأکید...  وساختمان  برنامه و

ي را بـا تکـرار   قدرتمنـد  شناسـی زیبـایی  گفتمـان  کیوبیک
دهد کـه گـواهی بـر نادرسـتی     هاي فرمال نشان میویژگی

تقلل فرم به عملکرد و معیارهاي خردگرا در معماري مدرن 
  ).Bozdoğan, 2001: 232باشد (می

 
Table 1: Examples of cubic architecture in Turkey and Iran. 

 Cubic House 
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 Chankaya Palace, 
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 House, 
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Tutten Apartment,  
Adel Dekintash 

Suadia Villa,  
Seifi Arkan 
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 Saadabad Palace,  
Vartan 

 House,  
Ali Sadegh 

 
Ritz Apartment Hotel, 

??? 
 Villa, 

 Key-qobad Zafar 
 

Table 2: Morphological features of Cubic architecture 
- Free plan 
- Console canopy on the entrance 
- Glass surfaces in the interior 
- lofty interior spaces 
- non-symmetric Organization 
- Combination of curved and orthogonal line   in the plane 
- Extroversion 
- The central courtyard of traditional houses is rarely   in the center of the plan 
- The sofe (recess), structural element for organizing the plan 
- Open and semi-open spaces replace traditional courtyards 
- A terrace replaces the traditional Ivan 
- Elimination of hashti transition space 
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- Cantilevers 
- Console canopy on the entrance 
- Cubic composition of boxes 
- Geometric facade 
- Asymmetric composition 
- Horizontal windows 
- Flat roof 
- Balconies 
- Rounded Corner 
- Corner windows 
- Circular windows 
- Row windows 
- Without decorations 
- Free façade 

Facade 

 
Chankaya Palace, Halzmeister, Ankara 

 
Sadabad Palace, Vardan, Tehran 

Turkey Iran 
 

 هامعرفی نمونه -7

 کاخ چانکایا (آتاترك)-1-7
 توسـط  کـه  )32-1930( آتـاتورك  جمهـوري  ریاسـت  کاخ

 بر فـراز  است، شده طراحی 10کلمانتس هلزمیستر اتریشی معمار
 شناسـی زیبـایی  دیدگاه از نمادي عنوان به آنکارا جنوبیهاي تپه

جدید ساخته شد که با وجود خالی بودن از مفـاهیم برگرفتـه از   
حفـظ کـرده بـود و    هاي زیـرین  الیهرا  شرق و خاورمیانه، سنت

 خانـه  بـا  قـوي  تضـاد  این خانـه در . اث ملی داشتمیر داللتی بر
ریاسـت   هـاي سـال  اولـین  در کمـال  مصـطفی  سنتی بـود کـه  
 .)Bozdoğan, 2012: 84(داشت  اقامت جمهوري در آن
 را "11ویـن  کیوبیک" هايساختمان قبال که هلزمیستر

 کـرده  طراحـی  ارتـش  افسـران  باشگاه و دولتی بخش براي
 فضـاهاي  بـه  توانـد مـی  کمالیستی سبک که داد نشان بود،

 هـاي سـاختمان  داخلی گسـترش یابـد. هلزمیسـتر هـم در    
هـا را بـا تناسـبات    پنجـره  جمهـوري،  ریاسـت  کاخ و اداري

را با کسول کـردن آنهـا    هاپنجره کرد و قاب تکرار مشابهی
 جمهـوري را چــون  ریاسـت  کـاخ  کــرد،مـی  تأکیـد در نمـا  
هـاي عمـومی و   حوزه مرز بین که ساخت اي معلقمجموعه

جدید که نمادي از  کاخ خصوصی کم رنگ و مبهم بود این
 سـو  یـک  از بایـد  المللی و ملـی بـود  ریاست جمهوري، بین

زدود و از سـوي  غربـی را مـی   کشـورهاي  با جنگ خاطرات
را از بـین   گذشـته  رژیـم  در عثمانی عظمت دیگر نمادهاي

طراحـی  هایی، هلزمیستر در برد. به دنبال چنین زدایشمی
هاي پنهانی از معمـاري روم  خود از یادبودهاي مدرن با الیه

و یونان باستان استفاده کرد تا قدرت دولـت را بـه نمـایش    
 در محوطـه  مدرن، سـقف را  حرکت یک در بگذارد. معمار،

 متمـایز  با اطـرافش  را خانه سرعت به که کرد بیرون حذف
 .)Bozdoğan, 2012: 86( کند

 نمادهـاي تـاریخی   و وسـیع  ینـات ئتز از او این، بر عالوه
صاف استفاده  سطوح به رسیدن براي گچ و از کرد، خودداري

داخلـی   فضـاهاي  چیدمان و طرح ينقشه وجود، این کرد. با
 از نفوذپـذیر،  مرزهـاي  یـا  بـاز  طـرح  از اسـتفاده  جاي به آن،

شدید در بخش خصوصی  تر و ایجاد تمایزمعمول هنجارهاي
دور  متقـارن  شـکل  Uساختمان .کردمی پیروي هااتاق و بین

 اطیـ حبطوریکـه ایـن    یک حیاط مرکزي شکل گرفته است،
 یبوم يهاخانه ادآوری ،ياعنصر منطقه کیبه عنوان  مرکزي
 يگـرم تابسـتان، آب و هـوا    ياست که در روزهـا  یدر آناتول

ــذ ــا ر،یدلپ ــرد را اهیس ــادیدار و س ــ ج ــدیم ــدول کن  ).3 (ج
را  اطیـ اطـراف ح  يهـا يلرسـوراخ شـده کـه گـا     يهاسقف

-ات ایجـاد مـی  و طبق وارهاید يبر رو ییهاهیاند، ساپوشانده
 داخلـی،  ی. مبلمـان سـنت  يهـا پنجـره هـاي  پرده مانند کنند

بودند کـه   وارد شده وین وسایل تزئینی از و مکانیکی وسایل
ــوه ــه جل ــه خان داد مــی شناســانهزیبــایی و اي تکنولوژیــکب

)Akcan, 2012: 61 .( 
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Table 3: Analysis of Cubic architeture, Chankaya palace 
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Tension  -  - - - - 
The plan is balanced and equaled, with a free plan, 
spatial tension, or abandonment of symmetry in the 
organization and arrangement of open spaces in the plan. 

Harmony     -   

Harmonies on the south porch, especially in the use of 
suspended columns on the porch, the facade of the winter 
yard, the rows of pillars around the courtyard, the 
vertical windows around the winter yard, the Colonnades 
around the building. 

Organize   -  - -  

The organization of the plan is formed around a 
courtyard, around this courtyard in the plan, mostly on 
the southern side are the functional spaces, and on the 
north side are most communication spaces and 
Colonnades. 

Transparency - - -     

Transparency in the plan, through elements such as 
windows, south porch and most importantly the middle 
winter yard as light source that creates transparency in 
the building, there is a kind of ambiguity and doubt about 
the use of transparency, semi-transparent volume. 

Continuity  -   - - - 
The free plan eliminates the hierarchy and transitional 
spaces of the traditional Turkish houses, thus creating 
space continuity, by using the colonades for the 
continuation of the interior space to the outside. 

Extraversion - - - - -   

Extraversion is related to two elements, first: Southern 
ivan, second: the colonades around the building, which 
are in contrast to the central courtyard on the plan, and 
increase the degree of introversion. 

Curved form - - - - - -  In the southern view, the underground has rounded 
windows 

Open space 
communicatio

n 
 -   -   

Open space communication is divided into three 
categories: south Ivan, colonades around the building 
and the central courtyard. South Ivan and colonades are 
directly connected to the open space and the middle 
courtyard has an indirect connection with the open space. 
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 (رضاشاه)د آباعدسکاح  -2-7
در دربند از آثار وارطـان   هساختمان قصر ییالقی شا« ... 

سازي آن بـه کـار   و جرئت و شهامت فنی که در اشکوب هبود
گاه مستقیم ندارد مایـه  ها تکیهرفته از این حیث که اشکوب

 ردهـاي خـارجی اسـت. کـاخ     یتکتشـ اي از آرین عـده ستح
اي مشـرف بـه   شمال شرقی محوطه سعدآباد و بـر فـراز تپـه   

انبوهی از درختان واقع شده و موقعیت استقرار ساختمان بـر  

بت بـه منـاظر اطـراف داراي    سپه به شکلی است که نروي ت
 :1387 (سروشیان و همکارن، انداز مناسبی استدید و چشم

62.( 
ر دو  عبناي کاخ سـعدآباد در فـرم و حجـم کلـی، متنـو     

اي اسـت. پـالن   فضاهاي داخلی داراي نظم فضـایی پیوسـته  
هـاي  از نظام سلسـله مراتـب داخلـی پـالن     متأثرداخلی آن، 
هاي نیمه عمـومی  هر تفکیک حوزدکه با سعی  دهمسکونی بو
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است. نکته مهم، ارتبـاط   هطراحی شد رگو خصوصی از یکدی
ارجی، حیاط و مناظر پیرامـونی  خاخلی با فضاهاي دفضاهاي 

هاي متصل به بنـا صـورت   ها و بالکناست که از طریق تراس
اخلی و ارتباط روان با فضاي دگرفته است. شناوري فضاهاي 

 ودشـ هاي سـبک مـدرن بنـا محسـوب مـی     از ویژگیخارج، 
همچـین خطـوط افقـی     ).66 :1387(سروشیان و همکارن، 

هـاي سـیمانی   نبـا وبی که به وسیله سـایه نغالب در نماي ج
هـا و نیـز پرگـوالي    هاي کشیده بام و تـراس زده و لبه نروبی

اي، هار سـطوح وسـیع شیشـ   ن، در کهشد تأکیدجنوبی  نایوا
و خطوط استریم الیـن را   نهاي سبک مدرترکیبی از ویژگی

 نگذاشته است. در نماي شمالی و غربـی سـاختما   شبه نمای
بـر خطـوط    تأکیـد و آزاد بـا   نامتقـارن شاهد نمایی  نیزکاخ 

تیم که ترکیبی است از احجـام خـالص و عقـب    سعمودي ه
 نوانـ ش به عخ. این دو ب)4(جدول  بت به یکدیگرسن شستهن

هسـتد و   نش سبکی مـدر یاراراي گا، دنلی بصنماهاي غیر ا
بیشـتري  از سـادگی   سـاختمان هـاي  نسبت به دیگـر جبهـه  

 نو ارتبـاط حجمـی میـا    پیونـد باشـد. ایجـاد   برخـوردار مـی  
ع طراحـی  نـو ت سـبکی مت اایشرا که با گنهاي خارجی ببدنه
ا بـه  نـ راحی این بطهاي معماري در یاند، از جمله ویژگشده
 .)69 :1387(سروشیان و همکارن،  روندمی شمار

 
Table 4: Analysis of Cubic architeture, Sa'ad Abad palace 
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Tension    - - -  
In the plan, there is no asymmetry or tension in the 
opening and closing of the interior spaces due to the 
layout of openings, there is a tension and rhythm in the 
face. 

Harmony    - -   
Harmony is seen firstly in the facades, which are most 
clearly visible on the east entrance Ivan and secondly in 
the plan organized by the use of contradictory lines. 

Organize   - - - -  
The middle sofe (recess) is used as an element for 
organizing the plan, which is the center of organization 
for users, and to organize windows in a row in the 
facades. 

Transparency -  - - -   

At the center of the plan, there is a midle sofe that 
corresponds to the tradition of four-sofe houses in Iran. 
The only source of transparency are windows, the 
ambiguity and uncertainty of using transparency. 

Continuity   - - - -  

The hierarchy on the eastern front of the building: the 
yard, the stairs, the entrance porch, the corridor, the 
middle sofe. We see more separation than continuity in 
the building. While on the south side of the garden, a kind 
of continuation and expansion of the garden. 

Extraversion    - - -  Exterior facade, numerous windows to the garden, the 
removal of traditional courtyards. 

Curved form    - - -  
The remarkable features of the residential architecture of 
this period is Rounded Corner  that we see in the terrace 
and the staircase, and the Circular windows in the 
facades. 

Open space 
communication  - - - - -  South terrace and windows to the garden. 
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Table 5: Comparative analysis of Saadabad palace and Chankaya palace 
Name of the Building 
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Chankaya Palace Saadabad Palace 
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Similarity: The mass in both buildings is centralized and without central courtyard, and eventually 
both masses expand in the surrounding spaces, except that in the Chankaya palace the mass extends 
to the surrounding space by combination of its clonates. 

  

So
fe

 

Similarity: In both plans, we see the use of sofe, except that in Saad Abad Palace sofe is used in the 
center, sofe is used while Chankaya Palace uses the outside sofe to organize functions in the plan. 

 

  E
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hy
 

Similarity: The entrances of both builings are in the side, due to the maximal view of the southern 
landscape and entrances a good view of the surrounding landscape, we are faced with  the entrance 
with  a rectangular vestibule. 
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Similarity: Semi-open spaces are as transitional spaces, except that semi-open spaces or clonades in 
Chankaya palace are more coherent and sophisticated than that of in Saad Abad. 

 
Table 6: Comparative analysis of Saadabad palace and Chankaya palace 

Name of the Building 
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Similarity: Both plans are strongly decentralized the static balance of the central symmetries being 
eliminated. The Chankaya Palace plan has the characteristics of a free plan, so that the plan space does 
not relate to the dominant centers but to the interactions of (though different) equilibrium areas, and 
thus independent compounds such as Saad Abad Palace are put aside, in dynamic equilibrium, 
showing the coherent symmetry of places. Coherence in the plan is further enhanced by the continuity 
and coherence of the semi-open and closed spaces. Here is the free plan of the mutual relationship 
between inside and outside and even the abolition of any obvious difference between the two. 

 
 C
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Similarity: As can be seen in Saad Abad and Chankaya palaces, one can clearly see a direct reference 
to the aesthetics of the early 20th century. Finally, it can be concluded that the circular window is, on 
the one hand, an indirect reference to the technological tools that continually promoted modern 
Western architecture and, on the other hand, a symbol of modernization. 

  R
ou
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ed
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r 

Difference: Chankaya Palace does not have rounded corner in plan while Saad Abad has rounded 
corner plan.  Rounded corner is used for view, creation of conflict, raising awareness and 
symbolization of modernization conflict and the plan, awareness and modernization. 
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 بحث -8

به دست گرفتن قدرت سیاسی از سوي مصـطفی کمـال   
تجـدد   فرآینـد اي در در ترکیه و رضاشاه در ایران گـام تـازه  

آمرانه دو کشور همسایه بود که نتیجه آن سـاختار معمـاري   
سنتی در هر دو کشور نحو چشمگیري تغییرکرد. از آنجاکـه  
دو کاخ چانکایا و سعدآباد سـمبل تجـدد آمرانـه در فرهنـگ     

باشـند بنـابراین علـت    معماري مسکونی ایـن دو کشـور مـی   
تار تجـدد آمرانـه بـر سـاخ     تـأثیر مقایسه این دو کاخ بررسی 
ه به مقایسه انجام گرفتـه در  توج معماري این دو بنا است. با
در  هاقرن يبرا که سنت معماريکاخ سعدآباد و کاخ چانکایا 

 بـا  یـا  و کـرد  رییـ تغ ،کشورهاي ایران و ترکیه متـداول بـود  
. از جملـه  شـد  نیگزیجـا  متفـاوت  شدت یی بهفضاهاي الیه

شـده، کـاخ    هـاي بررسـی  در نمونهوجوه اشتراك یافت شده 
سعدآباد و کاخ چانکایا به شدت ضـد مرکـز هسـتند، تعـادل     

هاي مرکزي در هر دو بنا کنـار گذاشـته شـده    ایستاي تقارن
وجوه افتراق این دو کاخ به مـوارد  توان از است. همچنین می

هـاي پـالن آزاد را   زیر اشاره کرد: پالن کاخ چانکایـا ویژگـی  
غالـب و مسـلط خــاصی    دارد بطوریکه فضاي پالن به مراکز 

چنـد   ر(هـــ  شـود بــلکه بـه کـــنش متقابـل     مربوط نمـی 
هـاي  متفاوت) مناطق هم ارز بستگی دارد و بنابراین ترکیـب 

مستقلی چون کاخ سعدآباد کنـار گذاشـته شـده، در حالـت     
دهـد. انسـجام   ها را بروز مـی تعادل پویا، تقارن منسجم مکان

فضاهاي نیمـه بـاز و   ترکیبی بیشتر با تداوم و درهم تنیدگی 
ي بسته نمود پیدا کرده است در کاخ چانکایا پالن آزاد رابطه

اي هر نوع تفـاوت  قاي بین و داخل و خارج و حتی الدوسویه
 آشکار بین این دو است.

 گیري نتیجه -9
هـاي چانکایـا و سـعدآباد در    کـاخ  بربررسی انجام گرفته 

هاي کمالیست و عزم رسمی رژیم نشان دهندهآنکارا و تهران 
و  هـاي اجتمـاعی  تغییـر سـبک زنـدگی در عرصـه     پهلوي بر

ــوده ــن در  اســت. فرهنگــی ب ــاخای ــارد شــاهد ک ــاي آوانگ  ه
جایگزینی عناصر معماري جدید  با عناصـر معمـاري سـنتی    

هـاي  سـقف  يجـا  بـه  مسـطح  هستیم.  به این ترتیب سقف
ی گچـی و ...  نیتزئ يالگوها يجا به ساده گچ ينما ،شیروانی

مـعماري  تأثیرهدف از این پژوهش، بررسی  .ایگزین شدندج
هـاي آوانگـارد   بـر سـاختار فضـایی و کالبـدي کـاخ      کیوبیک

سـعدآباد و چـانکایا است. فـرضیه پـژوهش بـر ایـن اسـتوار     
هـاي سـعدآباد و   است کـه سـاختار فضـایی و کالبـدي کـاخ     

از معمــاري کیوبیــک اســت. ایــن فرضــیه بــا  متــأثرچانکایــا 
ییـد  أهـا ت هاي انجام شده و مطالعه نمونـه و مقایسه هابررسی

هـاي  برنامه تریندیهیب یحت حال، نیا بانشده است چرا که 
 ازی کپـ  کیـ  هرگـز  ،هـاي ترکیـه و ایـران   گرایی دولتغرب
 یتـوجه  قابـل  طـور  به در اروپاي مرکزي نبودند و سمیمدرن

 در آنهـا  شـده بودنـد   ها براي مقصد جدید ویرایشاین برنامه
 خالصـه،  طـور  بـه ه بودنـد.  شـد  لیتبد برگردان فرآیند طول

  ،تمهـاجر از جملـه   ستمیب قرن در متقابل یفرهنگ بادالتت
 و سیاسـی  مقامات ،یالمللنیب دانشجویانمسافران، مسافرت 

ی تـوجه  قابـل  طـور  بـه  ی و خـارجی محلـ  معماران يهمکار
 وایـران   در یمسکون و يشهر فرهنگموجب تبدیل و تغییر 

 از تولید معمـاري خـالص   توانیمن شده بود. بطوریکه هیترک
 طیشـرا  تأثیر از به دور یانتزاع يفضا یک در "شمولجهان"

 کهحرف زد در حالیکه  "یمحل"خالص يمعماراز  و یا یمحل
وابسـته اسـت.    کامـل  طـور  بـه  گرید يهامکان به مکان کی

از معمـاري   متـأثر  صـرفاً هاي آوانگارد سعدآباد و چانکایا کاخ
 تـأثیر شمول نیستند بـلکه این بنـاها تــحت  محلی یا جهان

انـد.  شمول شکل گرفتـه مـحلی و جهان توأمانهـاي ویـژگی
 دهد.نشان می  6و  5هاي جداول شماره همانطور که تحلیل

ســاختار کالبــدي، تــوده و فضــا در هــر دو نمونــه بــدون 
هـا در  تـوده میانسرا و حیـاط مرکـزي از بـین رفتـه اسـت و      

هاي هر دو کاخ به شدت ضـد  اند، پالنمحیط گسترش یافته
به ابزارهاي  میرمستقیغ یارجاع گرد کهمرکز هستند، پنجره

بـود، در هـر دو بنـا قابـل      نمـادي از نوسـازي   و یکیتکنولوژ
هـاي  الـذکر بیشـتر شاخصـه   هاي فـوق مشاهده است، ویژگی

کنند. در سـاختار  معماري کیوبیک را در این دو بنا بازگو می
فضایی هر دو نمونه بررسی شده صفه، سلسله مراتب ورودي، 
محرمیت در فضاهاي عمومی و خصوصی ارتبـاط بـا گذشـته    

سـاختار  دهـد.  (محلی) ایـن کشـورها را نشـان مـی     معماري
و در  صــفه مرکــزيدر ســعدآباد  پــالن ی فضــاییســازمانده

نت بـا سـ   ايهیکـه رابطـه دوسـو   ی اسـت  رونیصفه ب چانکایا
. نظـام سلسـه   کشـورها دارد  نیـ ا (محلـی)  معماري گذشـته 

مراتب در ورودي هر دو بنـا، از ورودي بـه فضـاي تقسـیمی     
رسد که این فضاي انتقالی از سه طرف به فضاهاي داخلی می

ــومی و     ــاهاي عم ــک فض ــین تفکی ــاط دارد. همچن ــا ارتب بن
 8و  7جــداول  .هـا قابـل مشـاهده اسـت    خصوصـی در پـالن  

دهد کـه  حلیل مورفورلوژیک دو کاخ نشان میهاي تماتریس
ساختار مورفولوژیک کاخ چانکایا در مقایسه با کاخ سـعدآباد  

ریزي شـده اسـت   به مراتب همگن، منسجم و یکپارچه برنامه
هـاي  (شـکلی) خانـه   ریزي موفولوژيکه بسیار بر نظام برنامه

هـاي  سنتی ترکی منطبق است. لذا مقایسه مورفولوژیک کاخ
 سعدآباد و چانکایا، بیشتر از آنکه تبعیت از محتواي معماري 
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تقلیدي تجددگرا از معمـاري غـرب    صرفاًباشد. کیوبیک داشته
کنار  کامالً(محلی) این کشورها  نبوده و سنت ِگذشته معماري

هاي بررسـی شـده مفـاهیم و    گذاشته نشده و به واقع در نمونه
 اند.شده باهم سازگار هاي سنتی و مدرن برهم منبطق یافرم

 
Table 7: Morphological analysis matrix of Chankaya palace 

Highly related 
Related 

Not related 

R
ou

nd
ed

 
C

or
ne

r 

M
as

s a
nd

 
sp

ac
e 

Pl
an

 
or

ga
ni

za
tio

n 

Fa
ca

de
 

or
ga

ni
za

tio
n 

En
vi

ro
nm

e
nt

al
 li

nk
s 

Se
m

i –
op

en
 

sp
ac

es
 

ci
rc

ul
ar

 
w

in
do

w
 

  

Pr
in

ci
pl

es
 

     

N
o.

 

Pa
la

ce
, C

le
m

en
s H

ol
zm

ei
st

er
,1

93
2 

 
C

ha
nk

ay
a

 

       Use of modular system in building design 1 

       Balance in usage layouts 2 

       Use of central courtyard 3 

       Transitional spaces in the entrance hierarchy 
to the building 

4 

       Centralization in the system of organization 5 

       Use nonlinear geometry 6 

       Use of open communication spaces 7 

       Direct and indirect visual communication 8 

       Spread the building around the space 9 

       Applying transitional spaces 10 

 
Table 8: Morphological analysis matrix of Saadabad palace 
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       Use of modular system in building design 1 

       Balance in usage layouts 2 

       Use of central courtyard 3 

       Transitional spaces in the entrance hierarchy 
to the building 

4 

       Centralization in the system of organization 5 

       Use nonlinear geometry 6 

       Use of open communication spaces 7 
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In the face of the arrival of modernism in the Middle East, the first achievement of the 
Republic of Turkey led by Mustafa Kemal Ataturk was disconnection from the visual 
symbolic past. Turkey succeeded in rebuilding itself and became a role model for its 
neighbor, including Iran during the Pahlavi regime. Thus, the impact of modernism on 
the symbolic and visual structures of the past is particularly important. Therefore, the 
influence of Cubic architecture on the avant-garde architecture of these two leaders is 
essential. The current paper aims at investigating this process and its roots. This is a 
qualitative comparative analytical research method with a morphological analysis 
strategy. Data was collected with reference to library sources. For morphological 
analysis and comparative study, Saad Abad and Chankaya palaces were selected. 
Then, the indices were determined and compared. The results show that the 
intercultural exchanges in the twentieth century significantly transformed the urban 
and residential culture in Iran and Turkey. Therefore, one cannot speak of producing 
"universal" pure architecture in an abstract space far from the influence of local 
conditions or of pure "local" architecture while one place is entirely dependent on 
other places. Saad Abad and Chankaya are not just influenced by local or universal 
architecture but rather influenced by the impact of the locally and universally features. 
Therefore, the morphological comparison of Saad Abad and Chankaya palaces is 
more than the content of the cubic architecture. It is not merely a modernist imitation 
of Western architecture, and the past (local) architectural traditions of these countries 
have not been completely abandoned, and in fact they have been interconnected or 
compatible with the traditional and modern concepts and forms. 

Key words: 

Residential architecture, Sa'ad Abad Palace, First Pahlavi, Chankaya Palace, First 
republic. 
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 چکیده
و درون (تشابه ساختاري با مساله طراحی)  در حوزه خالقیت، مطالعات متعددي در خصوص انواع محرك بین حوزه

تنـوع یـا عـدم     تأثیرپردازي طراحی انجام شده است، با این وجود بررسی در مرحله ایده (مشابه با مساله طراحی) حوزه
ه نبوده است. در کنار این موضـوع، از آنجـایی کـه هـر     خالقیت دانشجویان چندان مورد توج ها درتنوع این نوع محرك

طراحـی   فرآینـد در  تـأثیر متفـاوتی در اندیشـه واگـرا و همگـرا دارد در خصـوص تفـاوت ایـن         تأثیرنوع محرك بصري 
در خالقیـت دانشـجویان   تنـوع  محـرك بصـري     تأثیردانشجویان، مطالعات محدودي انجام شده است. در این تحقیق،  

هاي مورد نظر، محرك بـین حـوزه و درون   گیرد. در آزمونهاي همگرا و واگرا مورد بررسی قرار میمعماري و بر اندیشه
ها بـا دانشـجویان درس طـرح یـک     شوند. آزمونیا با توالی زمانی) ارائه می زمانهمطور با هم (حوزه به تنهایی و همین

گذراننـد.  گیرد. آنها اولـین تجربـه یـک پـروژه کامـل طراحـی را مـی       باهنرکرمان صورت می معماري در دانشگاه شهید
 "پـذیري تحقـق "و  "ابتکـار "اي است که داوران به دو عامـل  سنجش خالقیت از طریق ارزیابی محصول طراحی و نمره

تنـوع محـرك در خالقیـت     تـأثیر نتایج حاکی از عدم شود. توسط تحلیل واریانس بررسی می هاي حاصلدادهدهند. می
محرك درون حوزه به تنهایی، در ارتقاء ابتکار و تفکر واگـرا  اسـت. هـیچ کـدام از انـواع محـرك در        تأثیردانشجویان و 

 داري ندارند.معنا تأثیرپذیري اندیشه همگرا و عامل تحقق

 :هاي کلیديواژه
 محرك بصري؛ خالقیت؛ آموزش معماري؛ کارگاه طراحی.
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 مقدمه -1
انـواع محـرك بصـري در خالقیـت      تـأثیر در این پژوهش 

پردازي طراحی مـورد بررسـی قـرار    دانشجویان در مرحله ایده
ارتبـاط آنهـا بـا خالقیـت      گیرد. در خصوص انواع محرك ومی

ــده اســت (   ــام ش ــی انج ــات مختلف  ;Casakin, 2010مطالع
Goldschmidt, Smolkov, 2006; Teveresky, Chou, 2011; 

Heylighen, Verstijnen 2003   تنـوع یـا    تـأثیر ). با این حـال
ـ   ه عدم تنوع  محرك بر خالقیت دانشجویان چندان مـورد توج

هـاي درون حـوزه (بـا    محرك نبوده است. به عبارت دیگر ارائه
تشابه سطحی و ساختاري) یا بـین حـوزه (تشـابه سـاختاري)     

زمان چه تفاوتی با حالتی خواهد داشـت کـه ایـن دو    بطور هم
 فرآینـد محرك به تنهایی استفاده شوند؟  بـا فـرض اینکـه در    

گیرد بر همین خالق  ابتدا تفکر واگرا و سپس همگرا شکل می
بین حوزه در ابتداي طراحـی و درون  اساس استفاده از محرك 

ي در ارتقـاء خالقیـت خواهـد    تأثیرحوزه در ادامه طراحی چه 
داشت؟ در این پژوهش ابتدا انواع محرك بصري بر مبناي نـوع  

شود، که شامل محـرك  تشابه آن با موضوع طراحی معرفی می
) و محــرك بــین حــوزه (تشــابه 1(تشــابه ســطح درون حــوزه

ارتبـاط آن بـا خالقیـت بـر مبنـاي      ) است و سپس 2ساختاري
شـود. مبنـاي   تجارب طراح با تجربه (فرد خالق) بررسـی مـی  

است که بـه   4پذیريو تحقق 3سنجش خالقیت دو عامل ابتکار
 هاي واگرا و همگرا مرتبط هستند.  ترتیب با اندیشه

در ادامه، پیشینه تحقیق در حیطه استفاده دانشجویان از 
هـاي  هـا و فرضـیه  سـؤال گردد. سـپس  انواع محرك ارائه می

تحقیق شامل چهار آزمون بـه   فرآیندشود. تحقیق مطرح می
هاي کوتاه همراه با انـواع مختلـف از محـرك    صورت اسکیس

بصري است، در خصوص روش هر آزمون که شـامل تکلیـف   
طراحی، شرایط آزمون، مخاطب و روش ارزیابی نتـایج اسـت   

هـاي هـر   ور کلیه نگاشـته توضیحاتی ارائه خواهد شد. سه دا
ــار و     ــل ابتک ــراي دو عام ــره ب ــی و دو نم ــب را بررس مخاط

کنند. سپس میزان همبستگی نمرات پذیري تعیین میتحقق
شود. با داوران توسط ضریب همبستگی پیرسون سنجیده می

ه به وجود این همبستگی، نمرات ارائه شده توسط روش توج
دن یـا نبـودن بـین    شوند تـا معنـادار بـو   واریانس تحلیل می

هـا  هاي مختلف مشخص شـود. یافتـه  میانگین نمرات آزمون
ها براي دو عامل ابتکـار  شامل مقایسه میانگین نمرات آزمون

هـاي  پذیري هستند. در بخش مربوط به بحث، یافتـه و تحقق
ــه   ــوط ب ــأثیرمرب ــار و     ت ــل ابتک ــرك در دو عام ــواع مح ان

همگرا بـا سـایر    هاي واگرا وپذیري و همینطور اندیشهتحقق
انـواع   تـأثیر گیـري،  شـود و در نتیجـه  ها مقایسه میپژوهش

هاي استفاده شده از محـرك در خالقیـت دانشـجویان    حالت
 شود.مشخص می

 تحقیقه ینپیش -2
مبانی نظري براساس شناخت انواع محرك بصري، شیوه 

انواع محرك  بر خالقیـت    تأثیرسنجش خالقیت و همینطور 
 براي طراح باتجربه و دانشجویان (طراحان تازه کار) است.

 آنها در خالقیت تأثیرانواع محرك بصري و  -1-2
است  5استفاده از محرك بر مبناي قیاس بصري فرآیند

)Verstijnen, et al., 1998 قیـاس بصـري دو    فرآینـد ). در
از منبـع، همـان   منظـور  دارد.  میـت اه 7و هدف 6واژه منبع

محرك بصري و منظور از هدف جواب مساله طراحی اسـت  
)Dixon, 2011.( تـا  منبـع  فاصـله  که دارد وجود اعتقاد این 

ــدف ــختی در هـ ــا سـ ــادگی یـ ــاس سـ ــؤثر قیـ ــت                      مـ اسـ
 )Casakin, 2004; Visser, 1996; Johnson-aird, 1989; 

Christensen, Christian, Schunn, 2007; Holyoak, 
Kyunghee, 1987 .(     و  بر ایـن مبنـا دو نـوع تشـابه سـطحی

 تشـابه  سـطحی،  تشـابه  . منظـور از شودساختاري تعریف می
 به نسبت فکري کمتري  هايفعالیت به نیاز که است ادراکی
 .),Novick 1988دارنـد (  انتزاعـی)  (ماهیتی ساختاري تشابه

 به ناویک(همان) کمتري دارد. تأثیرتشابه سطحی در خالقیت 
 به تمایل کار تازه هم و طراح با تجربه هم که رسید نتیجه این

کـه   هـایی قیـاس  از طراحان با تجربـه  اام. دارند سطحی تشابه
 دوري دارنــد ســاختاري تشــابه عــدم و ســطحی تشــابه صــرفاً

) Holyoak and Kyunghee, 1987دیگر ( تحقیق در. کنندمی
به کـارگیري   در دو هر ساختاري و سطحی تشابه شد مشخص

  در مثبـت  تأثیر "عمیق تشابهات" صرفاً اام هستند مؤثر قیاس
 .)Ozkan and Dogan, 2013دارند ( ارتقاء خالقیت

 (محرك) منبع بین فاصله بیان براي متنوعی شناسیواژه
 بـین : ماننـد  اسـت  شده ارائه (جواب مساله طراحی) هدف و

 ;)Vosniadou and Ortony, 1989حــوزه ( و درون حــوزه
 همچنین ;) ,1985Holyoak( 8حوزه با متعامل یا حوزه درون
محلی  ;)Visser,  1996( 9طراحی با متعامل یا طراحی درون

 Schunn,  and Christensen, Christian( 10دارفاصــله و

مـوارد   ایـن  در همـه . )Ward, 1998نزدیـک (  دور و ;)2007
فاصـله آن بـا مسـاله    بندي محرك بـر مبنـاي   اساس تقسیم
 و) عمقـی  ارتبـاط (سـاختاري   تشابه به فاصله .طراحی است

دو واژه . اسـت  مـرتبط  آنها شدت و) ارتباط سطحی(ظاهري 
بندي دوتـایی محـرك   درون حوزه و بین حوزه که در تقسیم

براســاس تشــابه، در حــوزه طراحــی کــاربرد زیــادي دارد بــا 
 شود.توضیحات بیشتر در ادامه ارائه می
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 11رك درون حوزهمح

 12هاي سطحی بین منبعدر محرك درون حوزه، شباهت
). همانطور که قبالً توضـیح  Dixon, 2011و هدف زیاد است (

 بـه  نیـاز  کـه  اسـت  ادراکـی  تشـابه  داده شد در اینجا منظور
 دارد سـاختاري  تشـابه  بـه  نسبت کمتري فکري هايفعالیت

طراحـی کـه   هـاي مشـابه موضـوع    همانند استفاده از قیـاس 
هـاي دیگـر باشـد (همـان). محـرك      شامل دستگیره ماشـین 

 باشـد  مسـاله  واقعـی  مشـابه جـواب   توانـد درون حـوزه مـی  
)Goldschmidt and Sever, 2011حــوزه، درون قیـاس  ). در 

 et al., 2001هســـتند ( حـــوزه یـــک از هـــدف و منبـــع

Verstijinen,توانـد یـک   ) بطور خالصه محرك درون حوزه می
 ,Christensen(مثال و نمونه مشـابه بـا جـواب مسـاله باشـد      

Christian and Schunn, 2007تواند هـم  نتیجه تشابه می )؛ در
 در سطح و هم در ساختار باشد.

 13محرك بین حوزه
در محرك بین حـوزه، تشـابه سـطحی بـین منبـع و       

هدف کم است. بـراي مثـال در مـورد طراحـی دسـتگیره      
 ك مورد نظر گوشـی تلفـن یـا صـدف اسـت     ماشین، محر

)Dixon, 2011حـوزه  دو در هـدف  و )، در این حالت منبع 
). اسـتفاده از  et al., 2001 Verstijinenهستند ( هم از دور

ي در قیـاس بـین   مـؤثر ترسیمات (بازنمایی بیرونی) نقـش  
حـوزه مشـابه    بـین ). محـرك  Dixon, 2011اي دارد (حوزه

طرحواره است و تشابه بین محـرك  محرك ریشه گرفته از 
ــت       ــاختار اس ــه و س ــاهیم پای ــی در مف ــاله طراح ــا مس ب

)Christensen, Christian and Schunn, 2007.( 

 سنجش خالقیت   -2-2
تحقیقات زیادي در خصـوص ارتبـاط محـرك بصـري و     

ــت   ــه اس ــورت گرفت ــت ص  Goldschmidt and)  خالقی
Smolkov, 2006; Goldschmidt and Sever, 2011 

Zahner et al., 2010; Finke, 2014)    در ایـن تحقیقـات ،
گردد و براي سـنجش خالقیـت از   محصول خالق ارزیابی می

) استفاده شده است. وي تجارب ,Finke 2014(نظرات فینک 
انجـام   آنها در خالقیـت  تأثیرمتعددي در ارتباط با تصاویر و 

ه محققین دیگر قرار گرفته است. داده که مورد توج 
 تعیـین  را عامـل  دو خـالق  محصـول  ارزیابی براي فینک

بـود   "پـذیري تحقـق "و  "ابتکـار " شـامل  عامل دو این نمود،
)2014 Finke,( . حـل مربـوط   ابتکار به بدیع و تازه بـودن راه

پذیري به وجوه معنایی مرتبط است است در حالی که تحقق
 ).Zahner et al., 2010شـود ( و شامل مباحث عملکردي می

ــا مرحلــه    ــه اینکــه تحقیــق حــاظر در ارتبــاط ب ــا توجــه ب ب

هـاي کوتـاه   پردازي طراحی است کـه بصـورت اسـکیس   ایده
مدت است لذا مفاهیم اولیـه عملکـردي کـه بیشـتر مربـوط      
مالحظــات اولیــه در خصــوص فضــاي عملکــردي و جایــابی 

گیرد.ه قرار میآنهاست مورد توج 

 اندیشه واگرا و همگرا  -3-2
یقی که در حوزه خالقیت طراحی وجود دارد یکی از حقا

آن است که براي رسیدن به خالقیت نیـاز بـه هـر دو تفکـر     
). در تفکـر واگـرا   Guilford, 1967همگرا و واگرا وجود دارد (

شود. ایـن اعتقـاد   هاي اولیه تولید میطیف وسیعی از اندیشه
ها به اندازه کافی تولیـد شـدند،   وجود دارد که وقتی این ایده

ــودن، پاســخگوي  برخــی از آنهــا مــی ــو ب ــد در عــین ن توانن
 ,Tversky and Chouهـاي مسـاله هـم باشـند (    محـدودیت 

هـاي  بـه ایـده   ). در اندیشه واگرا معموال براي رسـیدن 2011
شـوند و حتـی   ها کمتر در نظر گرفتـه مـی  جدید، محدودیت

ـ  ایده ه هاي دور از شرایط طراحی نیز ممکن است مـورد توج
گیـرد  گیرند. سپس اندیشه همگرا مورد استفاده قرار میقرار 

هـاي حاصـل از اندیشـه    که هدف آن انتخاب و تطبیق ایـده 
هاي مبهم و ناقص حاصل از اندیشـه  در واقع ایدهواگرا است. 

هـاي مسـاله بصـورت تـدریجی     واگرا، با شرایط و محـدودیت 
). بر این اسـاس یـک   Zahner et al., 2010شوند (منطبق می

راح موفق نیاز به هر دو اندیشه جهـت رسـیدن بـه نتیجـه     ط
خالقانه دارد. دانشجوي معماري نیز از ایـن قاعـده مسـتثنی    

هـا  نیست وي ابتدا از طریق تفکر واگـرا و حـذف محـدودیت   
کند و سپس با تمرکز بر برخی از متنوعی تولید می هايایده
نهـایی  ها و تکمیل آنها از طریق تفکر همگرا بـه نتیجـه   ایده

. اندیشه واگرا با توجـه بـه بـدیع بـودنش بـا      14یابددست می

ابتکار و اندیشه همگرا با تحقق پذیري در ارتباط است عامل  
)Zahner et al., 2010; Suwa and Tversky, 2003 .( 

محرك بصري درون و بین حـوزه در ارتبـاط بـا تفکـر      -4-2
 همگرا و واگرا 

واگرا باید بـه ایـن نکتـه    در خصوص انواع محرك و تفکر 
ه کرد که از آنجایی که در این تفکر، ابتکار نقش مهمـی  توج

ـ  ه نمـود. نـوع   دارد لذا باید به نوع محرك مورد استفاده توج
ات متنوع و نقش تأثیرتواند متفاوت بوده و محرك بصري می

این نقش در . مثبت یا منفی در خالقیت طراحی داشته باشد
طراح مستقیماً اطالعات را از محـرك  صورتی مثبت است که 
بلکه اطالعات  .)استفاده تقلیدي نکند(به جواب انتقال ندهد 

و منطبق  محرك پردازش شده و مفاهیم اصلی آنها استخراج
با خواسـته طراحـی شـوند، در ایـن حالـت امکـان تقلیـد و        

ــدارد (    ــود ن ــتقیم وج ــتفاده مس . ),Goldschmidt 2014اس
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توانند تنباط قیاس مهارت ندارند و نمیبسیاري از افراد در اس
بدون برخی ایماء و اشارات مشابه، رابطه بین محرك و پاسخ 
طراحی را دریابند در نتیجه مسـتقیمًا اطالعـات سـطحی را    

اجـزاء   روابط و الگوي بین آنکه بدون کنندمی جابجا و  تکرار
 کـار  نتیجـه  دهنـد. بنـابراین   تشـخیص  را موجود در محرك

شـده   گرفتـه  هـاي ویژگـی  چراکـه  نباشـد  مثبت است ممکن
در نتیجه تقلید صـورت   باشد جدید معنایی فاقد است ممکن

در اینجـا اگـر   . شـود مـی  مشابه محرك مساله جواب گرفته و
ـ      ه بـه  فرض طراحی رسیدن به اندیشـه واگـرا اسـت بـا توج

 مواردي که اشاره شد محرك نقشـی منفـی داشـته و عامـل    
 یسـؤال  ).Goldschmidt, 2014( گـردد می 15"ذهن تثبیت"

 شــرایطی چــه تحــت کــه اســت آن شــودمــی مطــرح کــه
شـوند؟  می تثبیت نه برداشت تازه و باعث بصري هايمحرك

 بهتـر از درون  حوزه بین هايمحرك که داده نشان تحقیقات
 عـدم  و تثبیـت  عامـل  حوزه درون هايمحرك. هستند حوزه

 باعـث  ايحوزه بین هايمحرك که حالی در. شودمی پویایی
انتزاع کردن تصـویر و رسـیدن بـه روابـط و      به طراح تشویق

 بـه  مسـتقیماً  آنهـا  از تـوان نمـی  که چرا شوندمی قوانین آن
 .),Goldschmidt 2014( نمود استفاده حلراه عنوان

همانطور که گفته شد در اندیشه خالق عـالوه بـر تفکـر    
تثبیـت ذهـن و   واگرا، تفکر همگرا نیـز الزم اسـت، بنـابراین    

هاي دیگـر  نظر کردن از ایدهتمرکز آن روي یک ایده و صرف
 برند تا مساله را پاسخ دهنـد می روشی است که طراحان بکار

)Tversky and Chou, 2011 بــه عبــارت دیگــر در تفکــر .(
همگرا، تثبیت نه تنها یک معضل نیست بلکه بـراي تکمیـل   

 نزدیـک  منابع زا هایی کهایده، ضروري نیز هست. لذا محرك
هســتند بــه اقتصــاد  حــوزه طراحــی (محــرك درون حــوزه)

کمـک   17جویی در زمـان یا صرفه ) ,1998Ward( 16شناختی
) ایـن  Kalogerakis, Lüthje and Herstatt, 2010( کنندمی

 شوند.ها عامل تثبیت و همینطور تفکر همگرا میمحرك
براساس آنچه که ارائه شد محرك بـین حـوزه بـه دلیـل     

توانــد عامــل تشــابه ســاختاري و عــدم تشــابه ســطحی، مــی
تواند بـا  گیري تفکر واگرا باشد.  محرك درون حوزه میشکل
ــ ــا موضــوع طراحــی، عامــل  توج ــه تشــابه ظــاهري آن ب ه ب
گیري اندیشه همگرا شود. در ادامه مطالعات مربوط بـه  شکل

 انواع محرك در ارتباط با دانشجویان ارائه خواهد شد. 

 واع محرك در ارتباط با دانشجویان  ان -5-2
ــا مســاله طراحــی و    تشــابه ســطحی محــرك بصــري ب
همینطــور تشــابه ســاختاري آن دالیلــی هســتند کــه باعــث 

شــود اســتفاده از محــرك و قیــاس بصــري در طراحــی مــی 

)Heylighen and Verstijnen, 2003  .(ــات ــان مطالع  نش
 نوع دو این بین در معماران خالف بر دانشجویان که دهدمی
ـ  تشابه ظـاهري  به دارنـد (همـان). بنـابراین     بیشـتري  هتوج

دانشجویان به محرك درون حوزه تمایل بیشـتري دارنـد. در   
برند، حالی که طراحان با تجربه، از هر دو نوع قیاس بهره می

اي از محـرك بـین حـوزه    به عبـارت دیگـر طراحـان حرفـه    
 ).Dixon, 2011کند (استفاده بیشتري می

 محـرك  از اسـتفاده  کـه  انـد عقیده این بر محققین امروزه
ــوزه، درون ــر ح ــد خط ــه تقلی ــزد در را محــرك از کورکوران  ن

 کـه همـان   )Heylighen, 2000(دهـد  مـی  افزایش دانشجویان
 ,Christiaans and Van Andel( اسـت  تثبیـت ذهـن   پدیـده 

 خالقیت، و قیاس خصوص در تحقیقاتی تجربه یک در). 1993
ــجویان ــال دانش ــد دوم س ــی) بای ــراي ورودي (الب ــک سرس  ی

 نیمی از شرکت کننـدگان،  براي. کردندمی طراحی را آپارتمان
 بـاال  کیفیت با تصویري اطالعات بقیه براي و نشد ارائه محرك

 ارائـه  موضـوع طراحـی   بـا  مرتبط قبلی هايپروژه خصوص در
 بـر  نمـره  یـک ). Goldschmidt and Smolkov, 2006(گردید 
 خالقیـت  اسـاس  بـر  نمـره  یـک  و طـرح  کلـی  کیفیت اساس

. شـد  تعیـین  شـده،  مشـخص  هـاي معیار به توجه با و دانشجو
 ارتقـاء  ي درمؤثرنقش  حوزه درون محرك که داد نشان نتایج

 .)Heylighen and Verstijnen, 2003دارد ( خالقیت
ا در پژوهشی دیگـر ( امOzkan and Dogan, 2013  ایـن (

تجربـه (دانشـجویان سـال     طراحان بـا  که نتیجه حاصل شد
 حـالی  در روندمی ساختاري تشابه با محرك سمت به پنجم)

 سـطحی  تشابه سمت به) اول سال دانشجوي(کاران  تازه که
 توانـایی  کـه  چـرا  رودغیرمتعارف  مـی  قیاس از استفاده یا و

 کردن تصویر و رسیدن به قوانین و روابط بین اجزاء را انتزاع
مشـکل دارنـد.    "پـذیري تحقق"عامل ندارد آنها همچنین در 

 حالـت  چهارم و دوم سال در این تحقیق وضعیت دانشجویان
 .  بود (همان) بینابین

ــی     ــد وقت ــخص ش ــر مش ــی دیگ ــایی در تحقیق  راهنم
 محـرك فـراهم   از اسـتفاده  بـراي  (توضیحات نوشتاري) الزم

 خالقانـه و  عملکـردي  توانندمی ممتاز دانشجویان آنگاه باشد
. )Ball and Bo, 2009باشند ( داشته طراحان با تجربه مشابه

 منـابع  تواند کمکی باشد تا از آن طریق دانشجومی راهنمایی
 .شـود  قیاسـی  بازیابی اصول موجب و کند شناسایی را بالقوه

 خصـوص  ایـن  در اام دهد.در اینجا عمل انتزاع کردن رخ می
. دارد وجــود تفــاوت معمــاران و کــار تــازه دانشــجویان بــین

 در هستند الزم ساختاري دانش فاقد که کار تازه دانشجویان
در . دارنـد  مشکل مساله و محرك بین ساختاري تشابه یافتن

واقـع اسـتفاده از راهنمـا بیشــتر توسـط دانشـجویان ممتــاز      
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توانسـتند بـدون   صورت پذیرفت و البتـه برخـی از آنهـا مـی    

ــه برداشــت ســاختاري الزم دســت    ــز ب ــدراهنمــایی نی  یابن
)Casakin, 2010 کـردن  تجزیـه  بـراي  راهنمـا  از ). اسـتفاده 

محرك در تحقیقی دیگر نیز بررسی شد و مشخص شـد کـه   
 ایـن  کـه  چنـد  هـر  دارد دانشـجو  عملکـرد  در يمـؤثر  نقش

 ,Mou and Ho( دارد بیشـتري  تحقیقـات  بـه  نیـاز  موضـوع 

2008(. 

 روش آزمون -3
متفـاوتی در دانشـجویان    تأثیراز آنجایی که انواع محرك 

گذارد و بر اساس مرور ادبیـات سـن دانشـجو در    معماري می
ــزان  ــأثیرمی ــذیري  ت ــؤثرپ ــت ( م  Goldschmidt andاس

Smolkov, 2006; Ozkan and Dogan, 2013،(  لـــذا
دانشجویان طرح یک انتخاب شدند آنها تجربه قبلی چندانی 

ی که در خصوص یک طراحی کامل ندارند همچنین از آنجای
این دانشجویان در شروع مرحله مربـوط بـه آمـوزش دروس    

تواند به مربیان کمک طراحی قرار دارند نتایج این تحقیق می
 کند تا خالقیت طراحی این دانشجویان را ارتقاء بخشند.

هـاي الزم در  براي انجام آزمون، دانشجویان باید مهـارت 
خصــوص ترســیمات دســت آزاد را داشــته باشــند کــه ایــن  

هاي گذشته به آنها آموزش داده شده اسـت.  ها در ترمهارتم
هـاي الزم توسـط دانشـجویان    براي اطمینان از اینکه مهارت

هـاي مـورد نظـر را    کسب شده و تجربه کـافی بـراي آزمـون   
شـود. نتـایج   می  دارند، تمریناتی مشابه (آزمون) به آنها داده

گیرنـد.  مـی کار دانشجویان توسط سه داور مورد ارزیابی قرار 
ـ  ه بـه دو  آنها محصول کار دانشجو را از جنبه خالقیت با توج

دهنـد. نمـرات داوران از   پذیري نمره میعامل  ابتکار و تحقق
 تـأثیر گیـرد تـا   طریق تحلیل واریانس مورد سنجش قرار می

ه پذیري مشخص شود. با توجانواع محرك در  ابتکار و تحقق
پـذیري بـا   تفکر واگرا و تحقـق  به اینکه افزایش نمره ابتکار با

ارتباط هر آزمون  تأثیرتفکر همگرا در ارتباط است از این رو 
ها سؤالدر ادامه ابتدا با دو تفکر مذکور مشخص خواهد شد. 

هـاي  مؤلفـه هاي تحقیق، سـپس مراحـل آزمـون و    و فرضیه
 گردد.  مرتبط با آن ارائه می

 هاي تحقیقها و فرضیهسؤال -1-3
تجربه از هـر دو نـوع محـرك بصـري بـین و      طراحان با 

کنند، در واقع آنهـا بـه هـر دو تفکـر     درون حوزه استفاده می
واگرا و همگرا نیاز دارند، بنـابراین دانشـجویان معمـاري نیـز     

بایست در دروس طراحی با استفاده از انـواع محـرك بـه    می
اي دست یابند. در برخی از تحقیقات، تنـوعی از  چنین تجربه

ه دانشجویان ارائه شده و آنهـا امکـان انتخـاب نـوع     محرك ب
 محرك را 

 ,Goldschmidt and Smolkov, 2006; Ozkan(انـد  داشـته 

Dogan, 2013 یا اینکه محرك بین و درون حوزه به تنهایی (
 ,Goldschmidt and  Severبه مخاطبین ارائه شـده اسـت (  

2011 ; Goldschmidt and Smolkov, 2006قیقتحا در ). ام 
هاي انجام شده در مطالعـات گذشـته   حاضر ترکیبی از روش

انـواع محـرك    تـأثیر براي رسـیدن بـه جامعیـت بیشـتر در     
 گیرد. ضروري مورد آزمون قرار می

در این پژوهش انواع محرك به تنهایی و نیـز بـا هـم مـورد     
روشن شود که  محـرك   سؤالگیرد تا پاسخ این مطالعه قرار می

ي در خالقیـت  تـأثیر درون حوزه و بین حـوزه بـه تنهـایی چـه     
طراحی دانشجویان دارند؟ البته بر اساس مـرور ادبیـات بایسـتی    
دانشجویان از محرك بین حوزه با کمک توضـیحات و راهنمـاي   
نوشتاري استفاده کنند تا بهتر بتوانند از تصاویر مورد نظـر بهـره   

شـود  جا که محـرك بـین حـوزه اسـتفاده مـی      برند. بنابراین هر
دیگـر آن اسـت کـه     سـؤال همراه با توضیحات نوشتاري اسـت.  

دانشجویان از یک نوع محرك (درون یا بین حـوزه) بـه تنهـایی    
برند یا اینکـه ارائـه همزمـان هـر دو محـرك      استفاده بهتري می

بهتري دارد؟ بهرحال ارائه دو نوع محـرك بطـور همزمـان     تأثیر
ند امکان انتخاب و یا استفاده ترکیبی از آنهـا را بـاال ببـرد.    توامی

خالقیت که شامل دو اندیشه واگرا و همگـرا   فرآیندهمچنین در 
هاي انجـام  دارد. در بسیاري از آزمون تأثیراست،  هر دو محرك 

شـود  در ابتـداي مرحلـه طراحـی ارائـه مـی      صـرفاً محرك شده 
)Goldschmidt and Smolkov, 2006; Heylighen and 

Verstijnen, 2003; Ozkan and Dogan, 2013; 
Goldschmidt and Sever, 2011ام (ه به اینکه خالقیـت  ا با توج

یابـد آیـا   شود و با تفکر همگرا ادامـه مـی  با تفکر واگرا شروع می
هـا را در دو مرحلـه ارائـه نمـود و     توان بر این اساس محـرك می

ت تحقیـق  سـؤاال بطور خالصـه   خالقیت دانشجو را افزایش داد؟
 اند از:عبارت

(محرك بین حوزه و درون حوزه) چـه   ارائه انواع محرك −
(بـین یـا    ي در مقایسه با ارائه تنها یک نوع محركتأثیر

 درون حوزه) خواهد داشت؟
خالق ابتـدا تفکـر واگـرا و سـپس همگـرا رخ       فرآینددر  −

دهد. بنابراین ارائه محرك منطبق بر ایـن دو مرحلـه   می
 ي بر خالقیت دانشجو دارد ؟تأثیرچه 

 اند از:هاي تحقیق عبارتفرضیه −
 گذار است.تأثیرتنوع محرك در ارتقاء خالقیت دانشجویان  −
 ارائه محرك بین حوزه (همراه با توضیحات نوشتاري) در  −
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ابتـداي طراحــی، و ارائــه محـرك درون حــوزه در ادامــه   
مثبتـی   تـأثیر اندیشه خـالق   فرآیندتواند در طراحی می
 داشته باشد.

 مراحل آزمون -2-3
در این تحقیق چهـار آزمـون طـرح شـد. فاصـله زمـانی       

محـدود بـود. در آزمـون اول محـرك بـین       مآزمون اول و دو

) در آزمـون دوم کـه بعـد از یـک     1حوزه ارائه شـد (تصـویر   
استراحت کوتاه از آزمون اول صـورت گرفـت محـرك درون    

) و مقرر شد نتایج آزمون اول بـا کمـک   2حوزه ارائه (تصویر 
 تـأثیر این محرك تکمیـل شـود. بـر اسـاس ایـن دو آزمـون       

تنـوع محـرك    تأثیرمحرك بین حوزه به تنهایی، و همینطور 
 بر اساس توالی تفکر واگرا و همگرا مورد سنجش قرار گرفت.  

 

 
Fig. 1 Between domain stimuli in the first test (https:// www.campbellcole. co.uk/blogs/news/ (inspired-by-

purism) 
 

 
Fig. 2 Within domain stimuli in second test (https://www.pinterest.com/pin/302867143672344291/?lp=true) 

 
در آزمون سوم که با فاصله دو هفته نسبت به آزمون اول 

شود دانشجویان  با کمک هـر دو نـوع محـرك    ودوم ارائه می
) یـک مسـاله   3(تصویر  بصري که بطور همزمان ارائه گردید

محرك  صرفاًطراحی را انجام دادند. در نهایت در آزمون آخر 
). در ضمن محرك بین حـوزه  4(تصویر  درون حوزه ارائه شد

شـد کـه امکـان بهـره     مـی  همراه با توضیحات نوشتاري ارائه

ترسیمات دانشجویان توسط سـه   مناسب از آن افزایش یاید.
نمـرات داوران در خصـوص دو   داور مورد ارزیابی قرار گرفت. 

عامل  ابتکـار و تحقـق پـذیري ابتـدا بـه لحـاظ همبسـتگی        
یید همبسـتگی، توسـط تحلیـل واریـانس     أارزیابی و بعد از ت

 گیرد.  مورد تحلیل قرار می
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Fig. 3 Within domain and between domain stimuli in third test, Chair (http://www.idesign.wiki/hugo-alvar-henrik-

aalto-1898-1976/),sendai mediatheque toyo ito section, Plan, Perspective, 
Facade(https://www.archdaily.com/118627/ad-classics-sendai-mediatheque-toyo-ito) 

 

 
Fig. 4 Within domain stimuli in fourth test, Plan (Pinterest. Com/ Pin / 648448046317073820 ) , Model (Pinterest. 
Com/ Pin/ 253397916511975342), Perspective (Pinterest. Com/ Pin/ henkvanhooff/ james- (stirling-1926-1992// ) 

 
 تکلیف طراحی -3-3

موضوع طراحی براي هر چهار آزمـون متشـابه بـا طـرح     
یک،  مرتبط با طراحی فضاي آموزشی انتخاب شـد. موضـوع   

هــایی در ارتبــاط بــا نــوع چهــار آزمــون البتــه داراي تفــاوت
فضاهاي مورد نیاز، تعداد و ابعـاد آنهـا و نیـز شـرایط سـایت      

ها امکان تقلید بین چهار آزمـون را کـاهش   تفاوت بودند این

تري حاصل شود. در هر تکلیـف، نـوع و   داد تا نتایج دقیقمی
تعداد فضاها و نیز مسـاحت تقریبـی آنهـا مشـخص شـد تـا       

اولیـه  هـاي  دانشجویان در زمان مشخص شده بتوانند به ایده
طراحی دست یابند. محرك درون حوزه شـامل تصـاویر دو و   

شدند که به لحاظ عملکردي می از بناهاي معماريسه بعدي 
 3 ،2 (تصـویر  نیز تا حدودي با مساله طراحی تشابه داشـتند 

http://www.idesign.wiki/hugo-alvar-henrik-aalto-1898-1976/
http://www.idesign.wiki/hugo-alvar-henrik-aalto-1898-1976/
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). محرك بین حوزه شامل تصاویر غیر معماري بـود ماننـد   4،
). همانظور که اشاره شد بـراي  3، 1(تصویر  نقاشی یا مبلمان

 محرك بین حوزه راهنماي نوشتاري نیز زیر هر تصویر ارائـه 
 شد.

 شرایط آزمون -4-3
در هر آزمون ابتدا موضوع طراحی در اختیار دانشـجویان  

گرفت و دانشجویان موظف بودند آنها را مطالعه کنند قرار می
ت خـود را بپرسـند. آزمـون در    سؤاالو پیش از شروع آزمون 

فضایی ساکت انجام شد و دانشجویان حق نداشتند در حـین  
کنند. فاصله افراد به نحوي بود که افراد نسـبت   سؤالآزمون 

 به کار هم دید نداشته باشند.  
از آنجایی که محرك بصري در ایـن پـژوهش در مرحلـه    

هـا کوتـاه مـدت بودنـد.     پردازي طراحی ارائه شد آزمـون ایده
هـاي  هـا و اندیشـه  هاي ارائه شده شامل ایدهبنابراین اسکیس

هـا  اشاره شد این نوع اسکیس شد. همانطور که قبالاولیه می
هاي رایجی است کـه در آنهـا یـک طراحـی     مغایر با اسکیس

ها، با در همه آزمون باید بطور کامل انجام و ارائه شود. تقریباً
ه به مطالعات مشابه زمانی در حدود یک ساعت در نظـر  توج

پـردازي و مـابقی   دقیقه بـراي ایـده   45 گرفته شد که تقریباً
 ;Goldschmidt and Smolkov, 2006ها بود (یدهارائه ابراي 

Goldschmidt and Sever, 2011 .( 
آزمون اول و دوم با فاصله زمانی محدودي نسبت به هـم  

دقیقـه   15دقیقه بـود. کـه    45هستند، بنابراین  آزمون اول 
دقیقه براي طراحی و  30باقی مانده به مخاطبین اعالم شد (

دقیقـه بـراي ارائـه     5سپس حـدود  پانزده دقیقه براي ارائه). 
توضیحات نوشـتاري در خصـوص طراحـی، وقـت داده شـد.      

دقیقه بـود. در اینجـا چـون     25آزمون دوم(تکمیل طراحی) 
مرحله اول طراحی سـپري شـده بـود زمـان کمتـري بـراي       

دقیقـه   30تکمیل ایده داده شد که البته در صورت نیـاز تـا   
قـه زمـان بـراي ارائـه     دقی 5قابل افزایش بود. در انتها حدود 

 توضیحات نوشتاري در خصوص طراحی وقت داده شد.
دقیقـه بـاقی مانـده     15دقیقه بـود کـه    60آزمون سوم 

دقیقـه بـراي    45(زمان باقی مانده) به مخاطبین اعالم شـد ( 
دقیقه نیـز بـراي ارائـه     5طراحی و پانزده دقیقه براي ارائه). 

شـد. ایـن    توضیحات نوشتاري در خصوص طراحی وقت داده
 بندي براي آزمون چهارم نیز استفاده شد.نوع زمان

هـاي اولیـه و هـم    بایسـت هـم اسـکیس   دانشجویان مـی 
دادند. بعـد از اتمـام هـر آزمـون     اسکیس نهایی را تحویل می

زمان اختصاص داده شده به توضیحات نوشـتاري در صـورت   
 نیاز دانشجو، قابل افزایش بود.  

 مخاطبین آزمون -5-3
حقیقات مشابه تعداد شرکت کنندگان بطور معمـول  در ت

) بطور مثال در تحقیق 2008Ho,  and Mou( 18محدود است
بـراي هـر    ) تعداد مخاطبین2006گلداشمیت و اسمولکوف (

آزمـون شـوندگان بایسـتی مهـارت الزم      .نفر بـود  12آزمون 
ــامی    ــد تم ــا بای ــند آنه ــته باش ــت اســکیس زدن را داش جه

نفـر از   11در انتهاي آزمون ارائه دهنـد.  هاي خود را نگاشته
دختر) هر چهار آزمـون را   5پسر و  6دانشجویان طرح یک (

انجــام دادنــد. ایــن دانشــجویان دروس مقــدماتی طراحــی را 
اند و براي اولین بار یک پروژه کامل طراحی را بطـور  گذرانده

کنند و براي تجربه می 19کامل در درس طراحی معماري یک
 ر از یک کارگاه هستند.  همگنی بیشت

ها تمریناتی در خصـوص ترسـیمات   قبل از شروع آزمون
دستی (اسکیس) به آنها ارائه شد تا تجربه الزم جهت انجـام  

ها بعد از انجام مطالعـات  آزمون داشته باشند در ضمن آزمون
طرح یک صورت گرفت تا دانشجویان دانش کلی در خصوص 

باشـند. در نتیجـه    طراحی فضـاي آموزشـی را بدسـت آورده   
گزار شد. مخـاطبین  ها در اواسط نیم سال تحصیلی برآزمون

ها(به غیر از آزمون یک و دو) را با فواصل زمـانی  کلیه آزمون
 دو هفته انجام دادند.  

 نمونه کارهاي دانشجویان -6-3
بخشی از کار یک دانشجو در آزمون دوم اسـت   5 تصویر

حوزه براي خلـق ایـده   او از توضیحات مربوط به محرك بین 
استفاده کرده همچنین مقطـع ارائـه شـده از محـرك درون     

مربوط به کـار   6 حوزه را مورد بررسی قرار داده است. تصویر
یک دانشجو در آزمون سوم است، دانشجو سعی کرده از فرم 
گرد پالن ارائه شده استفاده کرده و طرح جدیدي ارائه دهد. 

ــذیر   ــق پ ــجو در تحق ــن دانش ــره ای ــر از نم ــار کمت ي و ابتک
 دانشجوي اول است.

 انتخاب داوران -7-3
التحصــیالن کارشناســی داوران شــامل ســه نفــر از فــارغ

ارشد بودند که حداقل یـک  معماري و دانشجویان کارشناسی
اي داشتند آنها از هدف تحقیق و موارد سال تجربه کار حرفه

تحقیق صـورت  اطالع بودند. انتخاب داوران مشابه مربوطه بی
ـ 2006گرفته توسط گلداشمیت و اسمولکوف ( ه ) بود. با توج

هـاي اسـکیس در مـدارس معمـاري بیشـتر      به اینکه آزمـون 
متکی بر ارائه نهایی و متفاوت از آنچیـزي اسـت کـه درایـن     
تحقیق صورت گرفته، لذا از داوران خواسته شد که براسـاس  

راحی، بـه  تمامی ترسیمات و توضیحات ارائه شده در حین ط
پذیري نمره دهند. در خصوص تعابیر دو عامل ابتکار و تحقق
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 گرفت.مربوط به هر عامل مورد بررسی، توافقاتی بین داوران صورت 

 

  
Fig. 5 Example the subject drawings in the second test Fig. 6 Example the subject drawings in the third test 

 
 هاي آماري براي تحلیل نتایج آزمونروش -8-3

در این تحقیق از دو روش تحلیل آماري استفاده شده است. 
مشابه تحقیقات قبل، براي ارزیابی همبسـتگی نظـرات داوران از   

از طریق تحلیـل   ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سپس
واریانس یک طرفه نمرات مخاطبین بر اساس دو نمره مربوط به 

 پذیري مورد تحلیل قرار گرفت.ابتکار و تحقق
ها توسط سه داور مورد ارزیـابی قـرار گرفتنـد.    همه طرح

پذیري و یـک  آنها باید به ازاء هر طرح، یک نمره براي تحقق
لب تحقیقات مشابه، در دادند. در اغنمره براي  ابتکار ارائه می

شـود  این مورد نمره از یک تا پنج براي ارزیابی اسـتفاده مـی  
)Goldschmidt and Smolkov, 2006; Goldschmidt and 

Sever, 2011 2014; Finke,نمره پنج و کمترین  ). بیشترین
 نمره یک بود. 

 قرار بررسی مورد گروه دو از بیش میانگین باشد قرار اگر
 (فیشــر) اســتفاده "F"آزمــون و 20واریــانس تحلیــل از گیــرد

 بیشـتر  یـک  از "F" مقدار بایستدر این تحلیل می. شودمی
 مشـخص  تـا  باشد کمتر 05/0 از "P" یا "Sig"مقدار و باشد
 دارد وجـود  آزمـون  هـاي گروه بین معناداري تفاوت که شود

)Lindman, 2012(. نتایج که پذیرفت توانمی صورت این در 
 بـه  دو بعـد  مرحله در ها بایدو گروه نیست هم مشابه هاگروه

-گروه کدام بین شود مشخص تا گیرند قرار ارزیابی مورد دو،
 طریـق  از هـا گـروه  بـه دوي  دو مقایسه. دارد وجود تفاوت ها

 بـراي  نیـز  حالت این در. گیردمی صورت "Post hoc"آزمون
 05/0 از کمتـر  " Sig " مقـدار  بایـد  گروه، دو بودن دارمعنی

 اخـتالف  هـم  بـا  گروه دو میانگین است ممکن. باشد (همان)
 ایـن  در باشـد  05/0 از بیشتر " Sig " مقدار اام باشد داشته
 تحقیقـات  در. نیسـت  دارمعنـی  هـا گـروه  بین تفاوت صورت
 دانشـجویان  بـر خالقیـت   بصري محرك انواع تأثیر به مربوط
 Goldschmidt(دارد  فراوانـی  کاربرد واریانس تحلیل آزمون

and Smolkov, 2006; Goldschmidt and Sever, 2011; 
Yukhina, 2007; Mohamed-Ahmed, et al., 2013; Park, 

Kim and Cho, 2006.( تحقیـق براسـاس بررسـی     هايیافته
پـذیري  نمرات داوران در خصوص دو عامـل ابتکـار و تحقـق   

 خواهد بود.
 هایافته -4

 داورانارزیابی نمرات  -1-4
میزان همبستگی نظر سه داور توسط ضریب همبسـتگی  

). همــانطور کــه مشــاهده 1پیرســون ارزیــابی شــد (جــدول 
شود میزان همبسـتگی نمـرات سـه داور بـراي دو عامـل      می

مورد ارزیابی، در سطح قابل قبولی است و بنابراین میـانگین  
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 شود.ارزیابی توسط تحلیل واریانس میها محاسبه و آمـاده  نمرات هر سه داور براي هر یک از آزمون
 

Table 1: Result of Pearson correlation coefficient of Judges'scores for originality and practicality 
Test Creativity measures Ad&Zg Ad&Ns Zg&Ns 

1 Originality 0.862** 0.855** 0.943** 
Practicality 0.766** 0.739** 0.850** 

2 Originality 0.856** 0.849** 0.958** 
Practicality 0.884** 0.731** 0.910** 

3 Originality 0.731** 0.551** 0.795** 
Practicality 0.657** 0.564** 0.574* 

4 Originality 0.600* 0.669** 0.630* 
Practicality 0.650* 0.730** 0.699** 

 است. %95در حد  یصحت همبستگ زانیم گریدار است. به عبارت د یمعن05/0در سطح  یهمبستگ بی*ضر
 .است %99در حد  یصحت همبستگ زانیم گریدار است. به عبارت د یمعن01/0در سطح  یهمبستگ بیضر**

 

 عامل ابتکار ارزیابی -2-4
هاي آمـاري اشـاره   در بخش مربوط به تحلیل همانطور که

شد هنگامی که میانگین بـیش از دو آزمـون نیـاز بـه مقایسـه      
 "F"شود. بررسی آزمون استفاده می "F"داشته باشد از آزمون

بنابراین امکـان   F)4،40(=21218/2 روي عامل ابتکار نشان داد که
دار بودن تفاوت بـین میـانگین حاصـل از چهـار آزمـون      معنی

05/0 ≥ 05/0   ه به اینکهوجود دارد با توج=P   است لـذا بـین 
 در دارد. وجـود  داريمعنـا  تفـاوت  آزمون قطعـاً  وضعیت چهار

 شـده  ارائـه  گـروه  چهار براي ابتکار  عامل میانگین) 2( جدول
 بـه  دو تفـاوت  توانمی "Post hoc" هايآزمون کمک با. است
 ).3 جدول(نمود  بررسی را هاگروه دوي

Table 2: Result of originality means 

Test Test 1 (Between 
domain stimuli) 

Test 2 (Within 
Domain stimuli) 

Test 3 (Within& between 
Domain stimuli) 

Test 4 (Within 
Domain stimuli) 

Mean 1.66 1.69 2.39 2.54 
 

دهد که براي گـروه  نتایج حاصل از آزمون فوق نشان می
داري بـین  است لذا تفـاوت معنـا   P>05/0یک و دو با چهار ،

استفاده از هر یک از دو نوع محرك وجود دارد اگر به تنهایی 
تفـاوت بـین   ه بـا وجـود ایـن    استفاده شوند. در ضمن با توج

توان به ایـن نتیجـه رسـید کـه تـوالی      آزمون دو و چهار می
ـ  تأثیراستفاده از انواع محرك  ا از ي در عامل ابتکار نـدارد. ام

آنجایی که براي آزمون سوم در مقایسه با آزمون اول و دوم و 
اسـت بنـابراین    P<05/0همینطور آزمون چهـارم بـا سـوم،    

 ار بــین آزمــون ســومتفــاوت چنــدانی در ارتقــاء عامــل ابتکــ
 (استفاده همزمـان از دو محـرك) بـا سـایرین وجـود نـدارد      

) با این حال میانگین نمره در این آزمـون بـاالتر از   3(جدول 
 آزمون اول است.

Table (3): Result of post hoc(P value) for originality 
Test 3 & 4 Test 4 & 2 Test 3 & 2 Test 1 & 4 Test 1 & 3 Test 1 & 2 Test 

0.696 0.034 0.078 0.028 0.067 0.938 p 
 

 پذیريارزیابی عامل تحقق-3-4
ــون  ــایج آزمـ ــاس نتـ ــه   "F "براسـ ــد کـ ــخص شـ مشـ

247/0=)4،40(F   بنابراین چون مقدار آن زیر یک است احتمـال
پـذیري بـین   میانگین نمرات تحقـق دار بودن تفاوت بین معنی

 چهار گروه

 تـوان است، بنابراین مـی P =863/0 < 05/0  و یابدکاهش می
 تفـاوت  آزمون قطعاً وضعیت چهار بین که رسید نتیجه این به

ــا  عامــل میــانگین) 4( جــدول نــدارد. در وجــود داريمعن
 .  است شده ارائه براي چهار آزمون پذیريتحقق

Table 4: Result of practicality  means 

Test Test 1 (Between 
domain stimuli) 

Test 2 (Within 
Domain stimuli) 

Test 3 (Within& between 
Domain stimuli) 

Test 4 (Within 
Domain stimuli) 

Mean 2.45 2.66 2.60 2.72 
 

داري بـین  ه داشت هر چنـد کـه تفـاوت معنـی    باید توج
پـذیري وجـود نـدارد    ها در خصوص عامل تحققنتایج آزمون

ــ )،5 (جــدول محــرك درون حــوزه بــه  ا در آزمــون آخــرام)

پذیري کسب شده است. بعـد از  تنهایی) باالترین نمره تحقق
 ).4 (جدول باالترین نمره را دارداین، نمره آزمون دوم 
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Table 5: Result of post hoc(P value) for practicality 

Test 3 & 4 Test 4 & 2 Test 3 & 2 Test 1 & 4 Test 1 & 3 Test 1 & 2 Test 
0.987 0.862 0.849 0.419 0.656 0.525 p 

 

 بحث  -5
در برخی از مطالعات مربوط به خالقیت و محرك بصري، 

شـود  هاي بین و درون حوزه ارائـه مـی  اي از محركمجموعه
)Ozkan and Dogan, 2013; Heylighen and Verstijnen, 

در موارد دیگر محرك بین یا درون حوزه بـه تنهـایی    )2003
 ). بنـابراین Goldschmidt and Sever, 2011شـود  ( میارائه 

هاي جدیدتر، تنوع محرك به عنوان یک براي رسیدن به ایده
متغیر مهم براي این تحقیـق انتخـاب شـد در نتیجـه انـواع      

ها با انواع محرك به تنهایی یا با هم صورت گرفـت تـا   آزمون
تري نسبت بـه گذشـته حاصـل شـود.     نتایج جدیدتر و جامع

طراحی باعـث شـد تـا بـه      فرآینداده از چند محرك در استف
فرآینـد ه شود، این موضـوع براسـاس   زمان ارائه محرك توج 

 صـرفاً اندیشه خالق است که نتیجه آن استفاده از محرك نه 
 ;Goldschmidt and Smolkov, 2006طراحی ( "ابتداي "در

Goldschmidt and Sever, 2011; Heylighen and 
Verstijnen, 2003; Verstijnen, et al., 1998; Ozkan and 

Dogan, 2013;(  طراحی بود. "حین"بلکه در 
در خصوص میانگین آزمون اول و دوم، زمانی کـه محـرك   
درون حوزه ارائه شـد دانشـجویان بـه آن تـوجهی نداشـتند و      
استفاده چنـدانی از آن نبردنـد. ایـن موضـوع هـم بـر اسـاس        

هم بر مبناي نمـرات داوران بـود. ایـن اتفـاق      توضیحات آنها و
تواند به این دلیل باشد که محرك در زمـان تثبیـت ذهـن    می

ارائه نشده بود در نتیجه چندان مورد استفاده قرار نگرفت. چرا 
که بر اساس تحقیقات، اگـر طـراح در شـرایط تثبیـت ذهنـی      

ـ   عامـل زمـان)   ه بـه  باشد ارائه محرك در حین طراحـی (توج
در  ).Sun, 2014ه عمیق طراح قـرار گیـرد (  تواند مورد توجمی

 را محرك مخاطب .دارد 22"پشتیبان" نقش این حالت محرك
 در مسـاله  بـا  را و آن کـرده،  23شکافی کالبد و تحلیل و تجزیه
تولیـد   را مـرتبط  هـاي ایـده  و کنـد، مـی  ترکیب پردازش حال
به عبارت دیگر در این حالـت برداشـتی    ).Sun, 2014( کندمی

 گیرد.عمیق از محرك صورت می
رسد در خصوص استفاده از محرك بین حوزه به نظر می

رغم وجـود راهنمـاي نوشـتاري، دانشـجویان نتوانسـتند      علی
نتیجه مناسب را از این محرك ببرند. در مقایسه آزمـون اول  

و نیـز در  رسد که در خصوص عامل ابتکـار  و سوم به نظر می
پذیري، وضعیت سوم شرایط بهتري بـه  خصوص عامل تحقق

واسطه حضور محرك درون حوزه و نه تنـوع محـرك بـین و    
درون حوزه پیـدا نمـوده اسـت، هـر چنـد کـه ایـن تفـاوت         

دار نیست. این نتایج، با تحقیقات قبلی نیز قرابـت دارد  معنی
)Casakin, 2010تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ) و مــی
انشجویان سال طرح یک همچنان فاقد دانـش کـافی بـراي    د

 بردن از محرك بین حوزه هستند.بهره
پـذیري ارائـه شـد بـا نتـایج      آنچه که در خصوص تحقـق 

 Goldschmidt andحاصل از تحقیقـات قبلـی قرابـت دارد (   
Smolkov, 2006; Goldschmidt and Sever, 2011; 

Zahner et al., 2010  (ضیح داده شد حتی و همانطور که تو
چنـدانی   تأثیرطراحی نتوانست  فرآیندارائه محرك در میان 
 پذیري و اندیشه همگرا داشته باشد.در ارتقاء عامل تحقق

پـذیري  ه به نمرات مربوط به ابتکار و تحقـق در نهایت با توج
توان به ایـن نتیجـه رسـید بـرخالف     مربوط به آزمون چهارم می

ــات ( ــی تحقیق  ;Christiaans and Van Andel, 1993برخ

Heylighen, 2000،(   محرك درون حوزه نه تنها در عامل ابتکـار
 .منفی ندارد بلکه عامل ارتقاء آن است تأثیر

 گیرينتیجه -6
هـاي متنـوع    هدف این تحقیق ارائه انواع محرك به شیوه

هـا بـا   به دانشجویان و ارزیابی خالقیت آنها بود. انجام آزمون
هاي مختلف در اسـتفاده از محـرك بصـري ایـن     اع حالتانو

تـري بـه خالقیـت    کنـد کـه نگـاه جـامع    امکان را ایجاد مـی 
دانشجویان در ارتباط با محرك بصري حاصل شود. بر اساس 

چنـدانی   تـأثیر هاي صورت گرفته، تنوع وجود محرك آزمون
در خالقیت دانشجویان طـرح یـک نـدارد. در جهـت امکـان      
استفاده بیشتر دانشجویان از هر دو نوع محـرك، توضـیحات   
نوشتاري به محرك بین حوزه اضافه شد با ایـن حـال نتـایج    

 تـأثیر سوم نشـان داد  محـرك بـین حـوزه      نحاصل از آزمو
و در پـذیري داشـته   چندانی نه در عامل  ابتکار و نـه تحقـق  

واقع مخاطبین تمایلی به استفاده از محرك بـین حـوزه (بـه    
تنهایی یا در کنار محرك دیگر) ندارند. براسـاس توضـیحات   
نوشــتاري دانشــجویان و همینطــور نتــایج نمــرات آنهــا، در  

همه آنهـا سـعی    خصوص آزمون دوم مشخص شد که تقریباً
رك اگر چیزي از محـ  صرفاًکردند ایده اول را تکمیل کنند و 

هاي اولیه آنها بـود، اسـتفاده   یافتند که موافق با ایدهدوم می
پذیري در آزمون دوم تـا  کردند. بنابراین اینکه نمره تحققمی

حدودي  افزایش یافته است بخاطر توالی ارائه انـواع محـرك   
در آزمـون   نبوده بلکه به خاطر افزایش زمان طراحـی اسـت.  

رائه شـدند در ایـن   سوم محرك بین و درون حوزه همزمان ا
حالت تنوع محرك این قابلیت را بـراي مخاطـب داشـت تـا     
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بتواند بر اساس نیاز هر یک از انواع محرك یا ترکیبی از آنهـا  
پذیري و ابتکار تفاوت استفاده کند. در این آزمون نمره تحقق

ـ داري نسبت به سایر آزمونمعنی ا نمـره ابتکـار   ها نداشت ام
واسطه حضور محرك درون حوزه باال نسبت به آزمون اول به 

رفته بود بـه عبـارت دیگـر در اینجـا نیـز تنـوع محـرك در        
نیست. در آزمون آخر استفاده از محرك درون  مؤثرخالقیت 

در ارتقـاء عامـل ابتکـار و تـا      تأثیرحوزه به تنهایی، بیشترین 
در ضـمن بایـد    پذیري داشته اسـت. حدودي در عامل تحقق

جود افزایش زمان براي انجـام تکلیـف   ه داشت حتی با وتوج
 پذیري همچنان از زمانی  طراحی در آزمون دوم، نمره تحقق

 که محرك درون حوزه به تنهایی استفاده شده، کمتر است.
تنوع محرك در دو اندیشه واگرا و همگرا  تأثیردر خصوص 
ي تأثیردهد تنوع محرك لزوماً در اندیشه واگرا نتایج نشان می

ندارد و چنانچـه هـدف ارتقـاء ایـن اندیشـه باشـد اسـتفاده از        
است. در خصـوص اندیشـه    مؤثرمحرك درون حوزه به تنهایی 

گـذار  تأثیرهمگرا نیز، تنوع محرك بصورت  همزمان یا متوالی 
نیست. در این حالت اسـتفاده انـواع محـرك بـه تنهـایی نیـز       

در هنگـام   معناداري داشته باشد هـر چنـد کـه    تأثیرنتوانسته 
تـوان تـا حـدودي    استفاده محرك درون حوزه به تنهـایی مـی  

 افزایش این نوع اندیشه را در مخاطب انتظار داشت.

 :نوشتپی
1. Surface 
2. Structure 

3. Originality-  و اشـاره   "اول بار بـودن “و  "ابتکار"، "اصالت"هاي مختلفی ترجمه شده است مانند در متون فارسی مرتبط با خالقیت، با واژهاین واژه
 به نو و تازه بودن اثر دارد.

4. Practicality 
5. Visual Analogy 
6. Source 
7. Target 
8. Intra and Inter Domain 
9. Intra and Inter Design 
10. local, Distant 
11. Within-domain 
12. Source 
13. Between-domain 

14. دشونه داشت در واقعیت هر دو تفکر بطور توام و مداوم استفاده میباید توج )Tversky and Chou, 2011(. 
15. Fixation 
16. Cognitive Economy 
17. Time Economy 

هاي تحقیق بـوده کـه بواسـطه روش    )، تعداد مخاطب یکی از محدودیت2006نفر است. از نظر  گلداشمیت( 8) تعداد مخاطبین 2008( در تحقیق موا .18
باشند. و بـه  داشته باشند. در تحقیق حاظر مخاطبین همگی از یک کارگاه طراحی میتحقیق است. چرا که باید افراد تا حد امکان پیش زمینه مشابهی 

هـاي  تهفها در هکه مرتبط با فضاهاي آموزشی است و همین طور تجربیات قبلی در اسکیس مشابه هستند آزمون لحاظ دانش مربوط به مساله طراحی
 میانی و بعد از آن صورت گرفت.  

شود، در این زمـان دانشـجو دروس   گذرانند. اولین طرح آنها در نیمسال چهارم ارائه میکارشناسی پنج طرح معماري را میدانشجویان معماري در دوره  .19
 شود. مقدماتی طراحی را گذرانده و آماده انجام یک پروژه طراحی با جزئیات کامل (در حد فاز یک)، در مدت زمان یک نیم سال می

20. ANOVA 
 .مستقل متغیر مداخله یا اندگرفته قرار مزاحم متغیرهاي تأثیر تحت غیرهامت که دهدمی نشان امر این .21

22. Supporter 
23. Dissect 
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Although there are different studies about the relation of within-domain and between-
domain stimuli with creativity, the impact of their variation has not been discussed. 
Moreover, there are just few studies concerning the relation between the different 
stimuli and divergent and convergent thinking in architecture students. The main 
purpose of this paper is to investigate the effect of stimuli variation on students’ 
creativity as well as divergent and convergent thinking. In these experiments, 
between-domain and within-domain stimuli are used simultaneously, consecutively 
and alone. Participants are architecture students in “Architectural Design I” at Shahid 
Bahonar University of Kerman. This course is their first design experience. The 
creativity of design products is scored.  Judges grade originality and practicality for 
each product. The outcomes are analyzed by ANOVA. The results demonstrate that 
variation has no effect on students’ creativity. divergent thinking and novelty are 
improved by using within-domain stimuli alone. In none of the experiments the 
practicality and convergent thinking have been affected. 

Key words: 

Visual stimuli; Creativity; Architecture education; Design studio teaching. 
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سنجی قابلیت پیاده مداري استفاده ترکیبی از چند روش در امکان
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 چکیده
ـ       مداري اهمیتی اساسی در پیاده ه ادراك هویت فضایی و دریافت کیفیـت محـیط دارد و بـه ایـن لحـاظ مـورد توج

ریـزان و طراحـان جهـت تشـویق مـردم بـه       هاي اخیر برنامـه ه به تالشپردازان متعددي قرار گرفته است. با توجنظریه
کدام تنها ابعـاد خاصـی از   ا هر مداري معابر ارائه شده امسنجی پیادههاي بسیاري جهت امکانها و روشروي، مدلپیاده

ها موجب شد که در این پژوهش با تلفیق چند روش و مـدل  دهند. جامع نبودن این روشمعابر را مورد بررسی قرار می
هاي روش پادکس، رویکـردي نسـبتاٌ   شامل: چیدمان فضا، ارزیابی کیفیت کالبدي مسیر، ارزیابی راحتی پیاده و شاخص

هاي پژوهش به کار گرفته شود. استراتژي این پـژوهش  وین گردیده و در نمونه مورديمداري تدجامع در سنجش پیاده
هـاي بـاغ فـردوس و زعفرانیـه     هاي موردي در این تحقیـق معـابر محلـه   استقرایی و روش پژوهش توصیفی است. نمونه

خیابـان آصـف از محلـه     مداري درباشد. نتایج تحقیق حاکی از این است که هرچند وضعیت پیادهمنطقه یک تهران می
هاي چیدمان فضا و روش راحتی پیاده بر اساس سطوح سرویس، وضعیت بهتـري  زعفرانیه براساس سنجش توسط مدل

مـدل، خیابـان فیضـی را در     ا نتیجه حاصل شـده از ترکیـب چهـار   نسبت به خیابان فیضی از محله باغ فردوس دارد ام
 شناساند.وضعیت بهتري می

 :کلیديهاي واژه
 .ي، معابر شهر، چیدمان فضا,SPACES, PD PAWDEXمداري، قابلیت پیاده
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 مقدمه -1
بــدون شــک یکــی از اهــداف مهــم ارزیــابی و ســنجش، 

هـاي  گیـري دستیابی به نتایج دقیق و قابل اتکا براي تصـمیم 
ماهیـت جامعـه و محـدوده هـدف از یـک      آتی است. هر چه 

ــا       ــوام ب ــدي ت ــد بع ــان چن ــمت مک ــه س ــلب ب ــیط ص مح
کنندگان با روحیات مختلف تغییر یابد دسـتیابی بـه   استفاده

نتایج قابل اتکا که پدیـده مـورد نظـر را از بعـدهاي مختلـف      
 تر شود.تر و پیچیدهمورد بررسی قرار داده باشد سخت

هـاي  ه معابر و محـیط مداري شبکشناسایی قابلیت پیاده
شهري نیز با همین دشواري روبرو است. چرا که فضا، کالبـد  

شـود کـه   و بستر معابر از مجموعـه اي عوامـل تشـکیل مـی    
سازد. از سوي دیگـر  ها را با مشکل روبرو میسنجش توام آن

کنندگان سنجش محیط بدون در نظر گرفتن نظرات استفاده
 .باشدآن، کیفیت الزم را دارا نمی

ریزان و طراحان شـهري  هاي چند دهه اخیر برنامهتالش
 مـداري معـابر شـهري غالبـاً    در زمینه سنجش قابلیت پیـاده 

هاي کیفی معابر را با اسـتفاده از ابـزار مصـاحبه و یـا     ویژگی
اند و یا چنانچـه بعـد کمـی    پرسشنامه مورد بررسی قرار داده

روش خـاص   معابر مد نظر بوده با استفاده از یک مـدل و یـا  
ـ  سنجش تنها یک بعد از ویژگی ه قـرار  هاي معابر مـورد توج

هـا در راسـتاي   گرفته است و لزوم استفاده ترکیبـی از مـدل  

رسـد و هـدف اصـلی    تر ضروري به نظر میکسب نتایج دقیق
 شود.این مقاله را شامل می

هاي موردي تحقیق محالت بـاغ فـیض و زعفرانیـه    نمونه
دلیل این انتخـاب، سـابقه طـوالنی    درنظر گرفته شده است. 

فعالیت نگارنده در این دو محله و به دنبال آن تجربـه پیـاده   
هاي این دو محله در ساعات و شرایط مختلـف اسـت.   خیابان

گیـرد و  در ادامه ابتدا پیشینه نظري مورد بررسـی قـرار مـی   
بندي نظـرات  هاي بدست آمده از جمعسپس ارتباط شاخص

هاي منتخب مـورد بررسـی   توسط مدل مداريمحققان پیاده
 گیرد.قرار می

 پیشینه نظري -2
جـایی انسـان در   ترین شـکل جابـه  ترین و ضروريطبیعی

هـا مهمتـرین   هـا و پیـاده راه  روي است و خیابـان محیط، پیاده
ها تواند بستري براي حضور انسانمکان عمومی هستند که می

زاده و تمـري،  گیري تعامالت اجتمـاعی باشـد (عبـاس   و شکل
ـ 20: 1380) و (شفیعی،2: 1392 ه بـه  ). تجربه نشان داده توج
ریزي، سبب ارتقا سـالمت افـراد جامعـه،    مداري در برنامهپیاده

بهبود وضعیت محـیط زیسـت و ارتقـا اجتمـاعی و اقتصـادي      
گـذار جامعـه از   تأثیرهاي اثرات حوزه 1شود. جدول جامعه می
 دهد.ي را نمایش میمداري در محیط شهرارتقا پیاده

 
Table 1: Advantages of promoting walkability 

Influencing domain Benefits of Paying Attention to the Neighborhoods' Walkability 

The overall health of 
the population 

- The direct influence of neighborhoods' walkability and active transportation on improving air 
quality 

- Creating mixed-use, connecting the paths, the quality of pathways to encourage walking and 
physical activity directly on the body mass index (BMI) and health 

Environment 

- One of the most important solutions for achieving a carbon-free city 
- Reducing the use of the vehicle 
- The direct and dynamic relationship of walkability with vitality and microclimate and desirable 

nature 

Economic 

- Increasing accessibility and reducing transportation costs 
- Increasing physical activity, promoting general health and reducing health costs 
- Reducing transportation side costs such as road fees, parking facilities, traffic jam 
- Livability and promoting land use 
- Economic progress with increasing economic efficiency, job creation and investment  
- The possibility of improving social economic justice by harmonious development of resources and 

opportunities 

Social 

- Promoting focus on "Street Eye Street"  
- Promoting the vitality of the environment and the interactions of individuals 
- Reducing crime and promoting security 
- Increasing population density and employability and increasing the social and mixed uses 
- Promoting the quality of open spaces and public places 
- Promoting the social status of people and more enthusiasm to participate in public areas 

 
میـزان  "توان چنین تعریف نمود: مداري را میقابلیت پیاده

مطلوبیت محیط مصنوع براي حضـور مـردم، زنـدگی، خریـد،     
 "مالقــات، گــذران اوقــات و لــذت بــردن از آن در یــک پهنــه.

) بسـیاري از نظریـه پـردازان    300: 1390(رضازاده و دیگـران، 

 تأکیـد مـداري  دربـاره گسـترش قابلیـت پیـاده     طی سده اخیر
اند. جین جیکوبز در کتاب مرگ و زنـدگی در شـهرهاي   داشته

هـا،  هـا و کـاربري  بزرگ آمریکـا بـه مفـاهیمی چـون فعالیـت     
پذیري و اختالط اجتمـاعی در  نفوذپذیري و دسترسی، انعطاف
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گـوردن   .)Jacobs, 1961دارد ( تأکیـد مـداري  پیـاده  ارتباط بـا 

دانـد کـه حضـور    کالن محیط شهري را در صورتی مطلوب می
مدار بودن شهر مـردم  انسان به صورت پیاده ممکن باشد پیاده

کنـد. آزادي عمـل   را به حضور داوطلبانه در شهر تشـویق مـی  
انسان پیاده براي توقف، مکث، تغییر جهت و تماس مستقیم با 

ه تـدریج حضـور در   دیگران بیشتر است. از این رو شهروندان ب
هاي مدنی عادت کرده و زمان بیشـتري را  شهر و انجام فعالیت

 ).  1383گذرانند (پاکزاد، در فضاهاي شهري می

 مداريهاي سنجش پیادهمعیارها و شاخص – 3
اي توسط پندال و چن انجام شد کـه  مطالعه 2003در سال 

مداري در وسـعت مشـکالت بزرگتـري مطالعـه     در طی آن پیاده
این پژوهش بر سنجش ارتباط بین شهر پهـن گسـتر    تأکیدد. ش

و ترافیک، آلودگی هوا، فقر مرکز شهري و از بین رفـتن منـاطق   
خوش منظر است. با تعریف شهر پهن گستري به معناي فضـاي  

هم، نبـود رونـق    هاي جدا افتاده ازشهري با تراکم پایین، کاربري
سفرهاي شـهري،   هاي محدود برايدر مناطق مرکزي و انتخاب

مـداري در ایـن مطالعـه پررنـگ شـد.      هاي مختلـف پیـاده  جنبه
معیارهاي استفاده شده در این مطالعه تراکم مسکونی، اخـتالط  

اي، قدرت مراکز شهري و دسترسی به شـبکه  هاي محلهکاربري
 .Pendal and Ewing, (2003)ها بودند خیابان

دیگران در سال در تحقیقی از پژوهشگران لزلی، سلینز و 
بـراي   GISمـداري جوامـع محلـی، از    با عنوان پیـاده  2003
در  مــؤثرهــاي محــیط ســاخته شــده گیــري ویژگــیانــدازه
هاي فیزیکی بزرگساالن استفاده شد. در این مطالعـه،  فعالیت

مداري به معیارهاي استفاده شده براي محاسبه شاخص پیاده
هـاي  کنین، ویژگـی اند: ارتباط، تراکم جمعیت سـا این ترتیب

 ,.Leslie, et al هاها، محدوده دسترسی خرده فروشیکاربري
(2005). 

هـاي مربـوط بـه    نظریـه  2006مودن و همکاران در سـال  
تعریــف محلــه را بررســی کــرده و دیــدگاهی عملــی را بــراي  

هــاي گیــري و ســاختار محلــههــاي انــدازهشناســایی شــاخص
مطالعه یک گام از مطالعه قبلـی  مدار پیشنهاد دادند. این پیاده

پیش بود، نه فقط به دلیل شناسایی عوامـل محیطـی کـه بـر     
هـایی چـون   هستند، بلکه بـه معرفـی شـاخص    مؤثرروي پیاده
هاي خیابـانی در  گذاري براي تراکم مسکونی، طول بلوكارزش

هاي خوار و بار فروشـی و فاصـله   ها، فاصله تا مغازهاطراف خانه
هـا  هـا و آسـتانه  پـردازد. انـدازه  ها و مراکز خرید میانتا رستور

پیـاده   -انـدازه بلـوك   -براي عوامل مشخص تـراکم مسـکونی   
تعــداد  -هــاي بازدارنــده مکــان –هــاي جــذاب مکــان -هــاراه

مدار قابل محاسـبه  ها در حوزه جغرافیایی محالت پیادهفعالیت
 .(Mouden, et al., 2006)بودند 

در  2در نشریه شهرگرایی 1اي به قلم هوتبارت لومقالهدر 
مداري را بدین گونه معرفـی  هاي پیادهاو شاخص 2009سال 

     هـاي پیـاده  روهـا و راه حضور و تکـرار کنـاره   -1کرده است: 
هاي مختلـف  دسترسی به تسهیالت براي مردم با توانایی -2
هـا  اتصال به شبکه خیابانهاي پیاده و امتداد مستقیم راه -3
سهولت و امنیـت   -5اتصال به شبکه دائمی حمل و نقلی  -4

 Hutbartامنیـت   -7انداز بصري وجود چشم -6عبور و مرور 

Lo (2009).   هـاي  بنـدي، معیارهـا و شـاخص   در یـک جمـع
مداري از دیدگاه محققان مختلـف و اشـتراکات آنهـا در    پیاده

 ارائه شده است. 3قالب جدول 

 مداريهاي سنجش پیادهروش -4
هدف اصلی دستیابی به شکلی واحد بـراي دسـتیابی بـه    

گیري است. مداري و مقیاس اندازههاي سنجش پیادهشاخص
ــدول  ــم   2در ج ــی از مه ــرین روشبرخ ــنجش  ت ــاي س ه

 مداري آورده شده است.پیاده
 

Table 2: Different methods of walkability measurement (Mouden e. al, 2006), (Hutbart, 2009), (Garcia & Soria-
Lara, 2015), (Shahabiyan & Kalantar, 1397)  

Technique name Technique's origin Technique's function and models used 

Walk Score 
Seattle, USA 

Front Seat Management 
Co. 

- An algorithm based on the distance of the access to facilities 
and land use scores from 0 to 100 

Neighborhood Walkability 
Assessment using Geographic 

Information Systems 
ESRI Co. 

- Helping different models of walkability measurement such as 
transportation system, connectivity measurement, street 
linkage, and so on 

- The space syntax model is one of the models that uses this 
software. 

Walkability measurement by 
determining measurement indices 

Providing more 
different models by 
academia domains 

- Presenting models with adaptive indices according to case 
study conditions such as: SPACES, Pedestrian Discomfort 
,composite walkability index, Walkability Index, PAWDEX 

Walkability measurements by 
existing apps 

Developer websites 
such as Google map, 

crowdsourcing 

- Accessible to all users of the space with the scores they give to 
their streets 

- Walkonomics, RateMyStreet, Walkability App 
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مداري را ي خاصی از پیادههاي باال جنبههر کدام از مدل
هـا  برخی از این مـدل این پژوهش با ترکیب  دهد.پوشش می

مـداري رسـیده اسـت. بـه     به رویکردي چند وجهی از پیـاده 
روي هاي منتخب مـذکور، پیـاده  عبارت دیگر با ترکیب روش

در سطح محالت از ترکیب موارد: میزان هم پیونـدي معـابر،   
هاي کاربري پیرامونی، مشخصات هندسی معـابر و ....  ویژگی

گیـرد. از  زیابی قرار میبا دقت و وسعت نظر بیشتري مورد ار
، روش واك اسکور به 2هاي اشاره شده در جدول میان روش

مـداري  هاي مسکونی براساس امتیـاز پیـاده  امتیازدهی پالك
مداري پردازد و لذا با هدف این پژوهش که سنجش پیادهمی

ــنجش     ــر س ــوي دیگ ــت. از س ــاوت اس ــت متف ــابر اس در مع

اي بسـیار  نیز شیوه هاي موجودمداري توسط اپلیکیشنپیاده
کنـد و لـذا در ایـن پـژوهش     متفاوت از سنجش را دنبال می
 مورد استفاده قرار نگرفته است.  

، چهـار  2هاي مطرح شـده در جـدول   از میان سایر روش
 ,SPACES, PAWDEX, SPACE SYNTAXروش

PEDESTRIAN DISCOMFORT   هاي ه به ویژگیبا توج
بررسـی خواهـد شـد و     ها که در بخش بعدي مقالهاین روش

هــاي مختلــف همچنـین تحــت پوشــش قـرار دادن شــاخص  
انـد در ایـن   مشـخص گردیـده   3مداري کـه در جـدول   پیاده

   .گیردپژوهش مورد استفاده قرار می

 
Table 3: Summary of criteria and indexes introduced by the researchers in the field of walkability measurement 

and the relationship between selected models of this research with these indexes 

Qualitative 
model 

Quantitative 
model 

Sh
ah

ab
ia

n 
&

 K
al

an
ta

r 
(2

01
8)

 

G
ar

ci
a,

&
 S

or
ia

-L
ar

a,
(2

01
5)

 

Fi
tz

si
m

on
s, 

L.
 (2

01
3)

 

R
ez

a 
Za

de
h 

et
. A

l (
20

11
) 

H
ut

ba
rt(

20
09

) 

M
ou

de
n 

e.
 a

l2
00

6)
 

Le
sl

ie
,e

t.a
l(2

00
5)

 

Pe
nd

al
&

 E
w

in
g(

20
03

) 

Sa
el

en
s, 

B
. e

t.a
l(2

00
3)

 

C
er

ve
ro

&
R

ad
is

ch
 (1

99
6)

 

D
ou

gl
as

 In
c(

19
93

) 

Researchers 
 
 

Criteria and Indexes 

Sp
ac

es
 Pa

w
de

x
 

Sp
ac

e 
Sy

nt
ax

 

Pe
de

st
ria

n 
D

is
co

m
fo

rt
 

               Continuous networks and 
connectivity 
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lit
ie
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               Area of the green spaces 
and parks (greenery) 

               Intersection density 
               Distance to retail stores 

               Public transportation 
accountability 

               
Readability and number 

of important and 
recognizable locations 

               Oldness of Neighborhood 
E
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               Number of the  blocks 
               Mixed uses and functions 

               Street network pattern 

               Human scale (building 
width and height) 

               Ease of crossing the 
intersections 
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sa
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ty

 

               Lighting  of the streets 

               Pedestrian safety 

               Vitality 

Q
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y 
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ks

 

               Sidewalk width 

               
Continued sidewalks 

without cutting 
(maintaining continuity) 

               Connecting streets and 
access and linkage 
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Coverage of the streets 
and related qualitative 

facilities 
               Visual landscape 

               Environmental pollution 
(noise, air, etc.) 

               Convenient furniture 
 

 روش چیدمان فضا: -1-4
هـاي  اي از مقیـاس این روش تئـوري، از فضـا و  مجموعـه   

تحلیلی، توصیفی و کمی تشـکیل شـده کـه سـازمان فضـایی      
ها، فضـاهاي بـاز عمـومی را    هاي مختلف شهرها، ساختمانفرم

 .)Hillier & Hanson 1984( ,)Hillier, 1996(کنـد  تحلیل می
مهمترین مسئله در چیدمان فضا بررسی رابطه بین انسـان و  

ي باشـد. مشخصـات متمـایز جامعـه    اش مـی محـیط زنـدگی  
 موجود در یک سیستم فضایی و اطالعات آنهـا توسـط خـود   

 :Dursun, 2003( گـردد فضا و سازمان فضایی آن منتقل می

54&Saglamer (   ــابر ــدا مع ــژوهش ابت ــن بخــش از پ در ای
حرکتـی بـا یـک خـط     -هاي بصـري محدوده به عنوان کانال

هـاي  شوند و در مرحله بعد بـر اسـاس تحلیـل   نشان داده می
ریاضی و گراف تقاطع این خطوط به عنـوان ارتبـاط آنهـا بـا     

شود. خطی که بـا خطـوط دیگـر تقـاطع     یکدیگر بررسی می
شـبکه ارتبـاط    بیشـتري در  با عناصـر  بیشتري داشته باشد،

 . ترخواهد بودداشته و در نتیجه در دسترس
شـوند  ها عوامل متعددي بررسی مـی در این گونه تحلیل

که اتصال، کنترل و عمق و هم پیوندي جزو مهمترین عوامل 
پیکربندي  .)Jiangl et al., 2000: 314( شودآن محسوب می

تـی اسـت   فضایی به خودي خود عامل ایجـاد الگوهـاي حرک  
بـا بررسـی پیکربنـدي فضـایی بـا       .)8: 1389(ریسمانچیان، 
حرکتـی مشـخص   هاي افزار چیدمان فضا، الگواستفاده از نرم

شـود.  شده و مسیرهاي اصلی در هر دو محدوده مشخص می
هـاي چیـدمان فضـا بـه     مؤلفههاي پژوهش با تطابق شاخص

 باشد:می 4صورت جدول شماره 

 
Table 4: Matching the Elements of the Space Syntax Model and the Walkability Indicators (Hillier, 1996), (Jiangl 

et al, 2000),  ،1389(ریسمانچیان( , (Saglamer & Dursun, 2003) 

Space Syntax Elements Definitions provided for the Elements Equivalence of Elements with 
Walkability Indicators 

Linkage The number of nodes that have a direct connection 
to a node Linkage, connection, access 

Depth 

It takes the form of a number of steps from one 
node to all the other nodes, 

The more the steps, the deeper the node, the more 
vibrant the space, 

The lower the steps, the more shallow the node, 
the more isolated and indefensible the space. 

Vitality, security 

Control 

The degree of selection of each node for the nodes 
directly connected to it and the relative power of 

the axis line in determining the nearest 
neighboring capacity 

Flexibility, readability 

Unity 

The average number of lines that can be reached 
from one line to the other lines in the whole 

system. Therefore, the linkage and space hierarchy 
are important. The average depth is higher, that is, 

the space is more isolated. 

Space hierarchy, permeability, 
continuity 

 



146 

SCIENTIFIC JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE 
& URBANISM, VOL. 10, NO. 17 

SPRING & SUMMER 2018 

 نشریه علمی معماري و شهرسازي ایران
 146 1398 بهار و تابستان، 17شماره  ،10دوره 

 

 

 

 :SPACES روش -2-4
نوعی بازنگري پژوهش محور است کـه بـراي کمـک بـه     

هاي فیزیکی محـیط محلـه از جنبـه پیـاده و     بررسی ویژگی
شــود. ایــن روش براســاس مشــاهده دوچرخــه اســتفاده مــی

شـود.  هاي مختلف یک خیابان انجـام مـی  میدانی روي بخش
 37در دانشگاه وسترن استرالیا این مـدل بـا    2000در سال 

 شاخص زیر معرفی گردید:
 ها و سیماي آننوع ساختمان −
بررسی وضعیت مـواردي چـون   ارزیابی کلی از راه جهت  −

 نوع، موقعیت، جنس، شیب و شرایط مسیر

ارزیـابی کلــی خطــوط مســیر، موانــع، ابزارهــاي کنتــرل   −
ترافیک، امکانـات عبـور عـابر از عـرض خیابـان، درصـد       
روشنایی معابر، طـول مسـیر، امکانـات پـارك خـودرو و      

 دوچرخه و فرصت نظارت بصري،
ـ      − راي پیـاده و  ادراك میزان جـذابیت یـا دشـواري مسـیر ب

 Pitroka et al., 2002: 187-194( )Pitroka et( دوچرخـه 
al., 2003: 1693-1703)(Pitroka et al., 2006: 708-714( 

تـوان  هاي انجام شـده توسـط نگارنـده مـی    براساس پژوهش
هـاي  سازي آن با شـاخص و معادل spacecهاي سنجش شاخص

 مشخص نمود: 5 پیاده رهواري را به صورت جدول
 

Table 5: Matching elements of the SPACES model and walkability indicators  ) (Pitroka et al, 2002), (Pitroka et al, 
2003), (Pitroka et al, 2006 

SPACES' Elements SPACES Measurement Indicators Equivalent 

Type of buildings and 
their façade 

- Types of land uses and activities at the margin of the path 
- Details of the building, the facade and the overall design of 

building located at the margin of the path 

Mixed use and activity, 
variety and 

attractiveness 

Path type 
- The existence or absence of a pedestrian path and its type and 

quality 
- Pedestrian safety when crossing the width of the route 

Comfort, quality 
protection, safety 

Path location - Estimation of the distance between the pedestrian path and 
the path side safety 

Path floor materials 
- The type and quality of materials used in flooring 
- Variation in flooring, which represents the types of 

movement 

Convenience, variety 
and charm 

Slope of path - The being standard of the path slope for the pedestrian Convenience 

Path's smoothness and 
conditions 

- Maintenance and quality protection of the path 
- Ups and downs and potholes and cracks in the path 

Qualitative protection 
and Comfort 

Obstacles and barriers 
in the path 

- Number and position of obstacles in the path and type of 
blockage Safety 

Type of roads' lines 
- The status of the lines, signboards for bicycles 
- The diversity of lines for pedestrian, bikes, public 

transportation in the path 
Safety, diversity 

Slope of road - The overall slope of the roadway Safety, comfort 

Road Smoothness - Ups and downs and the smoothness of road for the driver Safety 

Number of road lanes - Access type and number of lanes Access hierarchy 
The existence or 

absence of parking 
limitations 

- The existence signs of parking limitations and the amount of 
users' attention to them 

Safety, facilities and 
quality protection 

Traffic Control Tool 
- Allowed driving speed and available tools to control 
- The amount of traffic jams along the road and the 

effectiveness of the control tool 

Safety, facilities and 
quality protection 

The existence of other 
paths - The existence of alternative paths to select and shortcuts Permeability, 

flexibility 
Conditions of crossing 
the width of the road - Auxiliary lines for crossing the road and auxiliary boards Safety 

Lighting - Appropriate lighting for the road, its percentage and coverage Safety, security 

Eye of the street - The visibility amount of buildings adjacent to the road 
- The orientation of openings and terraces facing the road Security 
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Green space - The quality of the surrounding gardens 
- Number of trees, their type and their height 

Climate comfort and 
the existence of green 

space 

Cleanliness - Type of path maintenance, the existence of trash bin and 
cleanliness 

Facilities and quality 
protection 

Landscape type - The beauty and charm of the landscape and its type and the 
surrounding nature 

Climate comfort, 
diversity, charm 

 
 سنجش راحتی پیادهروش -3-4

راحتــی پیــاده براســاس ســطوح ایــن روش بــه ســنجش 
 ه به خصوصیات حرکتـی به عابر پیاده و با توج اختصاص یافته

این بخش از پژوهش سطح سـرویس پیـاده   پردازد. در آن می
شـود کـه   شـود و بررسـی مـی   مقابل سواره امتیازبندي می در

همچنـین در  طراحی عرض بـه نفـع پیـاده اسـت یـا سـواره.       
 سه  بنديتقسیمس شود براساتحقیقات مشابه مشاهده می

سـایر  کاربري اراضی (تجاري مرکز نواحی، مسکونی و الگوي 
هـا در کنـار هـم،    ها ) و نوع همجـواري ایـن کـاربري   تجاري

سطوح ترجیحی پیاده به سواره به صورت تصویر شماره یـک  
ه بـه سـطح   بنابراین در این پژوهش با توج. شودمشخص می

توان مشـخص نمـود کـه خیابـان     استفاده سواره به پیاده می
د و کنـ مورد نظر از کدامین الگوي کاربري زمین پیروي مـی 

 شود.بندي میرتبه 100-1امتیاز آن 
 

 
Fig. 1 The levels of preference for pedestrians compared to drivers according to the type of land use (kim et al, 

2010: 884) 
 

هـاي مختلـف بـا عـرض     گـروه  دهی مسیر بـه میزان سرویس
 6رو و رفتار عابر پیاده در ارتباط است. همانطور که در جدول پیاده

هاي عـابر  رو کمتر و تعداد گروهنشان داده شده، هرچه عرض پیاده
رسانی کمتر خواهد بود. بنـابراین  پیاده بیشتر باشد، سطح سرویس

، در این روش پس از مشخص شدن الگوي کاربري و حجـم پیـاده  

هاي عبور کننده مشـخص شـده و بـا    ي گروهدرصد مختلف اندازه
ه به این موارد، مناسب بودن سطح سرویس پیادهتوجه به رو با توج

هاي راحتی، تواند شاخصشود. این روش میعرض آن مشخص می
نظـر  هـاي مـد  مؤلفـه ه بـه  پذیري را با توجمقیاس انسانی، انعطاف

 پوشش دهد.
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Table 6: Level of Service for the pedestrian according to the width of the sidewalk (kim et al, 2010: 885) 

 
 

 PAWDEXروش  -4-4
ــادکس،  ــدل پ ــا م ــوان روش ی ــارت:  عن ــتخرج از عب مس

اسـت کـه بـا هـدف ارتقـا       3مـداري مسـیر  هاي پیادهشاخص
تر براي پیاده مسیرهاي پیاده و فراهم آوردن محیطی مناسب

 56در واحد همسایگی تهیه شده است. مدل پـادکس داراي  

مداري را از پنج بعـد مختلـف بررسـی    متغییر است که پیاده
  .)Lamit et al., 2013: 3018( کندمی

هـاي مـدل   عـالوه بـر معرفـی ابعـاد و شـاخص      7جدول 
هـاي  هاي این مدل با شـاخص سازي مؤلفهپادکس، به معادل

 پردازد.این پژوهش می مداريپیاده
 

Table 7: Matching elements of the pawdex model and walkability indices (Lamit et al, 2013) 
Pawdex Model 

Dimensions Model's Criteria Equivalent 

Sense of safety 

- The speed of the driver and how the pedestrians cross 
the street 

- Facilities for pedestrians to cross the street 
- Facilities for Footpath 

Safety, access, and linkage 

Sence of security - Provided security for pedestrians during day 
- Provided security for pedestrians during night Security 

Convenience and 
comfort 

- Physical comfort 
- Environmental effects 

Convenience / Quality Facilities 
& Security / Climatic Comfort 

& Green Space 

Facilities - Pedestrian's performance by providing diverse activities 
- Easy access and pass 

Variety and attractiveness/mixed 
use and activity / 

Visual preferences 
- Visual variation and diversity 
- Street Scale and The Features of the Wall and 

Landscapes 
Vitality, human scale 

 
شـاخص   8تـا   3هر کدام از ابعاد این مدل یا روش حـدود  

شـود.  شاخص را شامل می 56 که مجموعاًبراي سنجش دارند 
آوري ها در نمونـه مـوردي پـس از جمـع    وضعیت این شاخص

 گردد:هاي مورد نیاز به صورت زیر محاسبه میداده
 AWV) محاسبه ارزش میانگین وزنی1مرحله اول: فرمول (

 
مرحلــه دوم: وزن حقیقــی هــر شــاخص برابــر اســت بــا  

در میـانگین وزنـی    AWVمیانگین وزنی هـر کـدام از ابعـاد    
AWV آن معیار. 

 مرحله سوم: نرمالیزه کردن مقادیر  هر کدام از ابعاد

آمـده از   مرحله چهـارم: ضـرب میـزان نرمـالیزه بدسـت     
مرحله سه در مقدار بدسـت آمـده در مرحلـه اول و بدسـت     

 آوردن میزان امتیاز و وزن نهایی هر کدام از ابعاد
خواهـد بـود. هـر چـه      8 -4جمع امتیاز نهایی ابعاد بین 

تـر باشـد یعنـی خیابـان از     نزدیـک   8امتیاز نهایی ابعاد بـه  
هـر   مدارتر برخوردار اسـت تر و محیطی پیادهطراحی مطلوب

دهنـده  سوق پیدا کند، نشـان  4تر و عدد چه به سمت پایین
هاست و نیاز به بهبـود  غیرقابل استفاده بودن فضا براي پیاده

 .)Lamit et al., 2013: 3019(دارد 
هاي مـذکور در سـنجش   نحوه استفاده از روش در ادامه،

هـایی کـه بـه عنـوان نمونـه      هـاي محلـه  مداري خیابانپیاده
 گیرد.اند، مورد بررسی قرار میش انتخاب شدهموردي پژوه

 )WVاز ابعاد (ارزش وزنی هر کدام 

 )nمشاهده در بازدید(فعات د

The sizes of different groups of Sidewalk width 
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 متدولوژي پژوهش: -5

ــژوهش     ــتقرایی و روش پ ــژوهش اس ــن پ ــتراتژي ای اس
توصیفی است. ابتدا بـا اسـتفاده از مطالعـه مبـانی نظـري و      

مداري اسـتخراج،  هاي پیادهها و شاخصادبیات تحقیق مؤلفه
ا هـ سپس با روش کیفی چیدمان فضا معابر منتخب از محلـه 

برگزیده شدند. در ادامه با مشاهدات میدانی در روش کیفـی  
راه، روش کمی سنجش سـطوح  ارزیابی کیفیت کالبدي پیاده

اختصاص یافته به عابر پباده بر مبناي میزان عدم طراحـی و  
هاي قابلیـت  شاخص مسیریابی پیاده ضمن استخراج شاخص

در  مـداري مداري، چارچوبی براي سنجش قابلیت پیادهپیاده
 محیط ارائه شده است. 

ــس از بررســی روش  ــژوهش، پ ــن پ ــف در ای ــاي مختل ه
واحـد بـراي اعمـال     فرآینـد مداري نیاز به یک سنجش پیاده

شود. در شـکل  هاي سنجش پیاده رهواري احساس میروش
 کلی این پژوهش بیان گردیده است. فرآیند) 1(

 معرفی محدوده مطالعه -6
مداري دو محله زعفرانیـه و  در این پژوهش وضعیت پیاده

محله باغ فردوس در منطقه یک تهران بـه صـورت جداگانـه    
گـردد. محلـه   بررسی شده و نتـایج بـا یکـدیگر مقایسـه مـی     

هکتــار و محلــه بــاغ  216,88زعفرانیــه بــا مســاحت حــدود 
 باشد.  هکتار دارا می 171,71فردوس مساحت حدود

 انیه از شود، زعفرهمانطور که در تصویر دو مشاهده می

تـرین  جنوب و باغ فردوس از غرب با خیابان ولیعصر که از اصلی
باشد داراي لبه مشـترك هسـتند.   هاي شریانی تهران میخیابان

تر از معابر زعفرانیـه توسـعه   معابر باغ فردوس به شکلی ارگانیک
اند. هر دو محله از جملـه اولـین محالتـی هسـتند کـه در      یافته
 اند.ان نقش داشتهگیري منطقه یک تهرشکل

مداري در محدوده مورد ادهسنجی پیتحلیل و امکان -7
 مطالعه

مداري طـی  ه به هدف اصلی پژوهش، قابلیت پیادهبا توج
هاي ذکر شـده بـه ترتیـب    گیري از روشچهار مرحله با بهره

 گیرد:زیر مورد بررسی قرار می

 )1(مرحله  روش چیدمان فضا -1-7
اتصال، هم پیوندي، عمق و کنتـرل  با بررسی چهار مؤلفه 

مشخص گردید که خیابان فیاضـی در محلـه بـاغ فـردوس و     
خیابان آصف در محله زعفرانیه از بیشترین امتیاز برخـوردار  

هـاي  تري نسبت به سایر معابر محلـه هستند و نقش پر رنگ
کنند. بنابراین این دو معبر نمونـه منتخـب   مورد نظر ایفا می
هاي زیـر میـزان عمـق و همپیونـدي     شهنق هر محله هستند.

ها بـاالترین میـزان   دهد. در این نقشهمعابر محله را نشان می
افزار نشان داده شـده  همپیوندي و اتصال با رنگ قرمز در نرم

اتصـال   دهنـده دسترسـی، ارتبـاط و   است. این موضوع نشان
ــراي جــذب  بیشــتر اســت کــه مــی  ــد بهتــرین مکــان ب توان

 پیاده رهواري باشد.هاي مختلف و فعالیت
 

 
Fig. 2 Location of Ferdows Gardens neighborhood and Zaferanieh neighborhood in district one and their 

passageways 
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Max integration: 3.32        Max connectivity: 17 

Min Integration:0.33              Average: 2.16 
 

 
Max connectivity: 16     Max integration: 3.03 

 

 
Average: 2.27                Min Integration:0.31  

Fig. 3 Map of linkage and unity for Ferdows Garden neighborhood and linkage and unity for the Zaferanieh 
neigborhood 

 
 اهمیتشـان  نسـبت  به فضا چیدمان روش در اصلی هايمؤلفه

 هـر  میزان شده تولید هاينقشه طبق. اندشده دهیامتیاز 5-1 بین
 شـده  محاسـبه  آصـف  و فیاضی هايخیابان براي فوق عامل چهار
 کـه ( هـا، مؤلفـه  از کـدام  هر به دهیوزن ضمن 8 جدول در. است
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 .است شده مشخص خیابان هر کلی امتیاز) اسـت  شـده  محاسـبه  نظـر صاحب چند نظرات میانگین براساس

 
Table 8: Scores of Fayyazi and Asef Streets with the space syntax method 

Each street's overall score 
Unity Depth Control Linkage Element 

5 2 3 4 Element's weigth 
 (1-5) 

10.58 3.32 29.46 1.55 17 Fayyazi 

Sc
or

e 
of

 
th

e 
st

re
et

 

10.77 3.02 33.69 1.46 16 Asef 

 
 نشان که است باالتر پیونديهم میزان فیاضی خیابان در
 سلسـله  در محله کل با بیشتر پیوستگی و نفوذپذیري دهنده
 پـس  اسـت  بیشـتر  آصـف  خیابـان  عمق. است فضایی مراتب
 هـر . بود خواهد باالتر آن سرزندگی همچنین و امنیت میزان

 مسیر انتخاب و خوانایی امکان باشد، باالتر کنترل میزان چه
 بـاالتر  نیز معبر پذیريانعطاف بنابراین است بیشتر عابر براي

 و یکسان تقریباً خیابان دو هر براي میزان این که بود خواهد
 با. باشدمی نزدیک هم به معبر دو این اتصال میزان همچنین

فیاضـی  و آصف خیابان دو مرحله این تا که امتیازي به هتوج 
 دو ایـن  رهـواري  پیـاده  قابلیـت  ادامـه،  در آوردنـد،  دست به

 و بررسـی  مـورد  دیگر روش سه از استفاده با منتخب خیابان
 .گیردمی قرار تحلیل

 )2(مرحله  SPACESروش  -2-7
 هـاي فعالیـت  آصـف  خیابـان  از بیشتر فیاضی خیابان در

 جمعیـت  جـاذب  هـاي کـاربري  و فرهنگـی  خدماتی، تجاري،
 جنـب  پر اجتماعی لحاظ از فیاضی خیابان .شودمی مشاهده

 خیابـان  که است درحالی این و است ترزنده سر و ترجوش و
 و اسـت  تجـاري  و مسکونی مختلط بافت داراي بیشتر آصف
 . است فیاضی خیایان از بیشتر آن شیب

 اينمره ها،خیابان مختلف هايبخش SPACES روش در
 تعلـق  روش این در شده معرفی هايشاخص به پنج تا یک از

 .گیردمی
 به مردم با مصاحبه در که نمراتی میانگین از مذکور نمره

 مجموعـه  کـه  شـود می مشاهده. گرددمی حاصل آمده دست
 خیابـان  از کالبدي کیفیت لحاظ از فیاضی خیابان امتیازهاي

 بهتـر  امنیـت  خیابان دو هايتفاوت عمده. است بیشتر آصف
 هـر  هـا شاخص دیگر در .است آصف به نسبت فیاضی خیابان

ـ  دارنــد هـم  بــه نزدیکـی  امتیازهــاي خیابـان  دو مجمــوع اام 
 دو کالبدي کیفیت که که است موضوع این از حاکی امتیازها
 حـالی  در ایـن  و بـوده  تـر پـایین  متوسط حد از کمی خیابان

 تريمطلوب شرایط 2,9 کلی امتیاز با فیاض خیابان که است
 . دارد

 
Table 9: Scores of Fayyazi and Asef Streets in SPACES method 

Scores of streets Weight Spaces' elements Asef Fayyazi 
4 4 5 Type of buildings and their facade 
3 2 3 Path type 
3 2 3 Path location 
2 3 2 Path floor materials 
2 2 3 Slope of path 
2 2 4 Path smoothness and conditions 
3 3 3 Obstacles and barriers in the path 
2 1 2 Type of road lines 
2 3 3 Slope of road 
3 2 2 Road Smoothness 
3  4 Number of road lanes 
3 4 2 The existence or absence of parking limitations 
2 2 3 Traffic Control Tool 
4 4 2 The existence of other paths 
2 3 4 Conditions of crossing the width of the road 
3 2 3 Lighting 
2 5 5 Eye of the street 
3 3 3 Green space 
4 3 3 Cleanliness 
4 3 2 landscape type 

2.77 2.90 Average score 
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روش سنجش راحتی پیاده بر اساس سطح سـرویس   -3-7
 )3(مرحله 

 براساس این روش هر معبر در مقاطع مختلف از دو 

(جـدول   گیـرد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میطرف 
در دو روز مختلـف   14صـبح تـا    10) اطالعات از ساعت 10

 جمعه و شنبه برداشت شده است.
 

Table 10: General characteristics of different sections of Fayyazi and Asef streets 
Sidewalk 

width 
Driving 
width 

Driving 
lanes 

Overall 
width 

Passageway's 
function Street's section 

A
se

f s
tre

et
 

2.4 3 1 11 Original local Left Section 1- Taheri to 
Akbari 1.2 3 1 Rigth 

2.6 3 1-1 Parking 13 Original local Left Section 2- Akbari to 
Sasan 2 3 1 Rigth 

2.5 3 1 
15 Arterial second-

degree bypass 

Left Section 1 – Valiasr to 
Kouhyar 

Fa
yy

az
i S

tre
et

 1.5 3 1-1 Parking Rigth 

2.5 3 1-1 Parking 
15 Arterial second-

degree bypass 
Left Section 2 – Kouhyar to 

Agha Bozorgi 1.2 3 1-1 Parking Rigth 
2.4 3 1 

14 Arterial second-
degree bypass 

Left 
Section 3 – Agha 
Bozorgi to Sharifi 

Manesh 2.2 3 1 Rigth 

 
ــان هــر دو داراي بافــت مســکونی تجــاري   ایــن دو خیاب

هـاي تجـاري  ا در خیابان فیاضی شـدت کـاربري  هستند ام- 
 خدماتی نسبت به خبابان آصف بیشتر است. 

ـ  ه نسبت ترجیحی پیاده به سواره در خیابان آصف با توج
ــاري     ــود تج ــین وج ــکونی و همچن ــاربري مس ــه ک ــا و ب ه

خیابـان   پیـاده) و  40سواره  60( 60:40هاي محلی خدماتی
هـاي محلـی و برخـی    ه بـه قرارگیـري تجـاري   فیاضی با توج

پیـاده   50( 50:50محلی و مسکونی نسـبت  هاي فرا کاربري
 سواره) است. 50

 
Table 11: Calculation of level of service (LOS) score of Asef and Fayyazi Street 

Score of 
each section Evaluation score LOS of 

driver 
LOS of 

Pedestriant Group Sidewalk 
width Street sections 

A
se

f S
tre

et
 

5 (0.6*6)+(0.4*5)=5.6 (5)B (6)A 1:2 2.4 Left Section 1- Taheri to 
Akbari (0.6*4)+(0.4*5)=4.4 (5)B (4)C 1:2 1.2 Rigth 

4.5 (0.6*5)+(0.4*4)=4.6 (4)C (5)B 2:2 2.6 Left Section 2- Akbari to 
Sasan (0.6*4)+(04*5)=4.4 (5)B (4)C 2:2 2 Rigth 

4.75 (0.5*5)+(0.5*5)=5 (5)B (5)B 2:2 2.5 Left Section 1 – Valiasr to 
Kouhyar 

Fa
yy

az
i S

tre
et

 

(0.5*4)+(05*5)=4.5 (4)C (4)C 1:2 1.5 Rigth 

4 (05*4)+(0.5*4)=4 (4)C (4)C 3:2 2.5 Left Section 2 – Kouhyar to 
Agha Bozorgi (05*4)+(0.5*4)=4 (4)C (4)C 1:2 1.2 Rigth 

4.75 
(0.5*5)+(0.5*5)=5 (5)B (5)B 2:2 2.4 Left Section 3 – Agha 

Bozorgi to Sharifi 
Manesh (0.5*4)+(05*5)=4.5 (5)B (4)C 2:2 2.2 Rigth 

 
میـانگین  شـود،  مشاهده مـی  11همانگونه که در جدول 

  Bو از سـطح سـرویس    5امتیاز سطوح سرویس نزدیک بـه  
برخوردار اسـت. خیابـان فیاضـی و خیایـان آصـف هـر دو از       

ـ    وضعیت نسبتاً ا خیابـان آصـف در   مطلوبی برخـور دارنـد ام
قسمت ساسان تا اکبري و خیابان فیاضی در قسمت کوهیـار  

ی رسـان نامطلوبی جهت سرویس تا آقابزرگی از طراحی نسبتاً
از خیابـان   4,75برخوردارند. در کل، خیابان آصف با امتیـاز  

سرویس به نسـبت مطلـوبتري را بـراي     4,5فیاضی با امتیاز 
 .کاربران ارائه داده است
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Table 12: Pedestriant's level of service(LOS) in the streets of Fayyazi and Asef 

Fayyazi Street Asef Street 
Section 1 Section 2 Section 3 Section 1 Section 2 

(5)B (4)C (4)C (5)B (5)B 

LOS of pedestriant in the whole street (4)C LOS of pedestriant in the whole street (5)B 

 
براسـاس   نیز به صورت مجزا سطح سرویس را12جدول 

رو ارائـه  راحتی پیاده به نسـبت نـوع اسـتفاده آنهـا از پیـاده     
 دهد.می

 )4(مرحله  روش پادکس -4-7
در این پژوهش هـدف از اسـتفاده از ایـن مـدل بررسـی      

باشـد.  مـداري مـی  هاي پیادهرفتار ساکنین نسبت به شاخص
از  ســؤال 56فــرم نظــر ســنجی شــامل  60بنــابراین تعــداد 

ــه    ــه صــورت جداگان ــان ب ــر دو خیاب ــاربران ه ســاکنین و ک
 آوري گردید.جمع

و  4روایی پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا توسـط لمیـت  
هـاي  هـاي مختلـف تحقیـق   دیگران پس از بررسـی شـاخص  

مشابه کنترل شده است. میـزان پایـایی پرسشـنامه نیـز بـه      
دار ، مق13طبق جدول  .روش آلفاي کرونباخ محاسبه گردید

ــاخ از  ــاي کرونب ــایی    0,7آلف ــانگر پای ــه نمای ــوده ک ــاالتر ب ب
 باشد.پرسشنامه می

باشـد  مراتبی پایـه مـی  این روش بر اساس تحلیل سلسله
ها با بنابراین پس از محاسبه امتیاز نهایی هر کدام از شاخص

دهی به معیارها و ابعاد آنهـا محاسـبه نهـایی بـه کمـک      وزن
گرفته و ارقام نرمالیزه نهایی به صورت  SPSSافزار توسط نرم

صورت زیر در هر یک از ابعاد روش پادکس محاسبه شـده و  
 ارائه گردیده است. 14نتیجه نهایی آن در قالب جدول 

 
Table 13: The reliability of the Pawdex questionnaire 

Cronbach's Alpha N of Items 

.716 56 

 
 

Table 14: Score of each street relative to the Pawdex's elements 
Score of Asef 

street 
Score of Fayyazi 

street Model's criteria Normalized 
amount 

Model's 
dimensions 

(0.68*1.16)=0.7
9 (0.68*1.22)0.83 

- The speed of the driver and how the 
pedestrians cross the street 

- Facilities of crossing the pedestrians 
across the street 

- Facilities for Footpath 

0.68 Sence of 
safety 

(1*2.05)=2.05 (1*2.5)=2.5 
- Provided security for pedestrians 

during day 
- Provided security for pedestrians 

during night 

1 Sence of 
security 

(0.26*5.6)=1.46 (0.26*4.33)1.13 - Physical comfort 
- Environmental effects 0.263 Convenience 

and comfort 

(0.32*2.75)=0.8
8 (0.32*3.78)=1.21 

- Pedestrian's performance by 
providing diverse activities 

- Easy access and pass 
0.323 Facilities 

(0.11*4.81)=0.5
3 (0.11*6.45)=0.71 

- Visual variation and diversity 
- Street Scale and The Features of the 

Wall and Landscapes 
0.113 Visual 

Attachment 

5.71 6.38 The total score of each street from the Pawdex model 
 

بر اساس نتیجه بدست آمـده از مـدل پـادکس، خیابـان     
 در محدوده درجه دو و شـرایط نسـبتاً   6,38فیاضی با امتیاز 

 مطلوب قرار دارد. 
در سطح خیابان درجه سـه   5,71خیابان آصف با امتیاز 

با وضعیت متوسط قرار داد. در این حالت ترجیح عـابر پیـاده   
نسبت به استفاده از این مسیر کمتر از خیابان فیاضی اسـت،  

مـداري در خیابـان   بنابراین نیاز بیشتري براي ارتقـاي پیـاده  
 گردد.آصف احساس می

 گیريبندي و نتیجهجمع -8
هـاي  بنـدي از مجمـوع تحلیـل   ر این بخش ابتدا جمـع د

 ارائه گردیده است. 15صورت گرفته در قالب جدول شماره 
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Table 15: The total score of Fayyazi Street and Asef Street in four analyzes 

Sum PAWDEX 
method 

The technique of pedestrian's 
convenience based on levels of services 

physical quality assessment 
method spaces 

Space 
syntax Street 

24.36 6.38 4.5 2.90 10.58 Fayyazi 
24 5.71 4.75 2.77 10.77 Asef 

 
ـ  مجموع امتیازهاي دو خیابان تقریباً ابا هم برابر است، ام 

) نسـبت بـه خیابـان    36/0( خیابان فیاضی با انـدکی تفـاوت  
ها نتایج آصف برتري دارد. هردو خیابان در هر کدام از تحلیل

متفاوتی با هم داشتند. خیابان آصف در تحلیل چیدمان فضا 
و ارزیابی سطوح سرویس برتري دارد. از لحاظ چیدمان فضـا  

بـه آصـف   پیوندي بهتري نسبت هرچند خیابان فیضی از هم
زیـادي کـه    ا به دلیل اختالف امتیاز نسـبتاً برخوردار است ام

خیابان آصف در زمینه عمق نسبت به فیاضـی دارد مجمـوع   
 امتیاز آصف را باالتر از خیابان فیاضی قرار دارده است. 

ــ ــل امـ ــی در تحلیـ ــان فیاضـ ــاي ا خیابـ و  SPACESهـ
PAWDEX تـري قـرار دارد. همـین    شرایط به نسبت مطلوب

تواند اشاره به این مهم داشته باشد که براي بررسـی  له میمسئ

جامع و کامل پیاده مداري یک محدوده نیاز بـه تحلیـل همـه    
جانبه و چند بعدي به مسئله داریم تا بتوانیم ابعاد مختلـف آن  
را مورد ارزیابی قرار دهیم. از مهمترین دالیـل برتـري خیابـان    

ان بـه وجـود   تـو هـاي پـادکس مـی   مؤلفـه فیاضـی بـر اسـاس    
هــاي تجــري تفریحــی متنــوع کــه موجــب افــزایش  کــاربري

 دلبستگی بصري نسبت به خیابان شده است اشاره نمود.
در ادامه، راهکارها و پیشنهاداتی به منظور بهبود شـرایط  

 گردد.موجود براي دو خیابان ارائه می
راهکارهاي تدوین شده براساس امتیـازي اسـت کـه هـر     

هاي ارائه شده در جـدول  ت به شاخصیک از دو خیابان نسب
اند و نوع دخالتی که الزم اسـت جهـت   کسب کرده 3شماره 

 دهد.ها صورت پذیرد را نشان میکسب امتیاز باالتر در آن
 

Table 16: Policies for promoting walkability based on research indicators in Fayyazi and Asef streets as the main 
passageways in the neighborhoods of Ferdows Garden and Zaferanieh 

Element Street Policies 

Readability 

Fayyazi 

− Promoting the current status of main signs of the streets, such as Fereshteh 
Shopping Center and the mosque and making their role bolder and defining 
the path's enterance 

− Providing the possibility of partial interference of space users in the design 

Asef 
− Improving the physical clarity of the street and creating connected visions 
− Locating main uses as signs in the intersections and the main nodes of the 

paths 

The human scale 
and the ratio of 
the width and 
height of the 

building 

Fayyazi 
− Considering the restriction of open spaces 
− Considering the high rising criteria 
− High rising prohibition criteria in the deadends 

Asef 

− Paying attention to the shape of the mass and space and removing the rigid 
walls between the path 

− Considering the scale of buildings in line with the structural scale of the 
neighborhood 

Comfort, furniture 
and flexibility 

Fayyazi 

− Creating pause spaces in the proximity of landuses to transfer internal 
activities out 

− Installing the platform in different parts and creating open space between the 
bypasses with the setback of buildings to create a pause point 

Asef 
− Increasing the sense of comfort in open spaces between landuses, and space 

openings along the axis 
− Creating shadow by placing trees and providing comfort for pedestrian 

Mixed use and 
activity 

Fayyazi 
− Locating extra/over neighborhood's landuses in Valiasr Street 
− Providing stimulants for the attendance of more people in the space by 

holding cultural exhibitions and celebrations 
Asef − Variation and deployment of land uses needed for residents 

Visual landscape 
and Charm 

Fayyazi 
− Use of vernacular architecture in building 
− Creating the right view from any street connected to Fayyazi Street and 

paying attention to the visual corridor 

Asef 
− Establishing communication and coordination between the components of the 

building adjacent to each other 
− Avoid creating rigid walls adjacent to the street 

Vitality Fayyazi − Emphasizing economic growth by proper locating of landuses that attractc 
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population and commercial uses at the edge of the path 

− Creating public spaces with the title of behavioral settings for different user 
groups 

Asef − Creating diverse and mixed used activities according to residents' needs 

Maintaining 
continuity and 

linkage 

Fayyazi − Prioritizing the pedestrian paths at-grade intersections of Takhti, Shabdiz, 
Agha Bozorgi with the concepts of slowness and continuity with paving 

Asef − Prioritizing the pedestrian paths at-grade intersections of Akbari, Sasan with 
the concepts of slowness and continuity with paving 

Access and 
linkage 

Fayyazi 

− Traffic calming at the intersection of Valiasr and Vafa Manesh Street 
− Leveling the intersections of this route, especially at the intersection of three 

streets of Shabdiz, Bosnia and Herzegovina and Bidar 
− Paying attention to the status of the street as second-degree bypass and 

defining functional and linkage nodes at the beginning and end of the path 

Asef 

− Leveling the intersections of this route, especially at the intersection of three 
streets of Taheri, Fallahi and Simin 

− Paying attention to the location of the street as the main local and the 
definition of functional and linkage nodes at the beginning and end and 
middle 

Passageway 
coverage and 

quality protection 

Fayyazi − Creating the needed platform for the disabled to use the street 
− Standard pavement for the sidewalk and leveling the roughnesses of the path 

Asef − Regular pavement to separate the paths of pedestriand and drivers 

Environmental 
pollution, and 
green space 

Fayyazi − Reducing sound pollution by using trees as an obstacle to the Streets 
− Locating sanitary waste disposal 

Asef 
− Differentiating the natural characteristics of the street by connecting the 

natural environment and the street with the priority of the existing landscapes 
and ecosystems 

Safety 
Fayyazi − Using better street lighting at night 

− A 24-houe activity on the place 

Asef − Make the space more monitored by creating mixed uses and desinging the 
opening facades of the builings facing the street 

Secuirty 
Fayyazi 

− Leveling the intersections of this street 
− Avoiding interference with the paths of pedestrians and drivers by equipping 

the sidewalks and separating them 
− Providing safety and necesseary pedestrian facilities when crossing the road 

Asef − Decreasing the traffic and applying speed limit of 30 km/h as the plan speed 
− Providing necesseary facilities for pedestrians crossing the path 

 
نتایج این تحقیق نشان داد که به دلیل عدم تعدد کـافی  

مداري بـه کـار   هایی که هر مدل ارزیابی پیادهابعاد و شاخص
گیرد، نتایج بدست آمده محدود بوده و بـا واقعیـت کلـی    می

 مداري محیطی که سنجش شده متفاوت است.  پیاده
ریزي و طراحی فضـاهاي پیـاده در صـورتی موفـق     برنامه

هـاي  خواهد بود کـه عـالوه بـر عوامـل کالبـدي بـه ویژگـی       

ه شـود. الگوهـاي برخـورد    اجتماعی و فرهنگی بومی نیز توج
هاي مهمی باشـد کـه   تواند نمایانگر ویژگیمردم با محیط می

شـود. بـه   تـوجهی مـی  د کالبدي با محیط به آن بیدر برخور
بـراي سـاماندهی و ارتقـا ایـن فضـاها جهـت        عبارت دیگـر، 

مــدار کـردن الزم اســت برخــوردي جـامع و کامــل بــا   پیـاده 
 مداري گردد.پیاده

 :پی نوشت
1. R. Hutabart Lo 
2. Journal of urbanism 
3. Path walkability index 
4. H.B Lamit et al, 2013 

 :فهرست منابع
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Walkability has a vital role in identification of space identity and understanding of 
environment quality, and for this reason it has attracted multiple  theoreticians. Given 
the recent attempts of planners and designers for the encourage people to walk, 
several models and methods are provided to measure the walkability potential. But, 
each one only considers certain aspects of the pathways. The lack of 
comprehensiveness methods led to conducting this study in which a few methods and 
models such as, Space Syntax, SPACES, Pedestrian Discomfort, and PAWDEX 
method indices are combined together to provide a rather comprehensive method in 
assessment of the walkability which can be used in case studies. For this purpose, at 
first, the main pathways in BagheFerdos and Zaeferanie districts are studied (the case 
studies in this article) through the method of Space Syntax and then the elected 
pathway in each district is assessed based on the three other methods. Based on the 
Space Syntax theory, the sequence of spaces positioning next to each other has a 
direct impact on the way of using a particular space. According to the final obtained 
scores, the walkability potential of Fayazi street (the elected street in Baghe Ferdos 
district) is found to be more than Asef street (the elected street in Baghe Zaferanieh 
district). Each street requires its design advancement and unique planning. At the end 
of the article, some approaches are provided to achieve this goal. 

Key words: 

Measuring, The walkability pot, SPACES, PD, PAWDEX, SPACE SYNTAX, Urban 
pathways. 
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 چکیده
هاي معماري به گراف به وجود آمد و به دنبـال آن تئـوري   با پیدایش نظریۀ نحوفضا در معماري، امکان تبدیل پالن

هـاي مطـرح در تئـوري    ها جهت تحلیل چیدمان فضائی مطـرح شـد. از ویژگـی   ترین روشگراف به عنوان یکی از اصلی
شود، معیارهـاي مرکزیـت اسـت. تحلیـل چیـدمان      تواند جهت تحلیل کمی چیدمان فضایی به کار گرفته گراف که می

تواند کارایی یک پالن را باال برده و باعث ایجاد ارتباطات فضائی کاراتر گردد. انجام این تحلیل قبل از سـاخت  فضائی می
ش هاي عملکردي بیشتر است. در این راستا این پژوهنماید. اهمیت این موضوع در پالنامکان ارزیابی طرح را فراهم می

هاي عملکردي به دنبال استفاده از مفاهیم موجود در معیارهاي مرکزیت جهت تحلیل روابط فضایی به خصوص در پالن
ها انتخاب گردیده است. در تحلیـل  ها یعنی اورژانس بیمارستانترین کاربريباشد. براي این منظور یکی از عملکرديمی

بـازي  در عملکـرد اورژانـس   را ها و فضـاها نقـش مهمـی    چیدمان حوزه ارتباط و نحوةه کرد که توجپالن اورژانس باید 
نظر و فوریت را دارا اسـت جهـت تحلیـل    . بنابراین در این پژوهش پالن یک اورژانس که دو حوزة درمانی تحتکنندمی

در پـالن   هـاي موجـود  ها و فضاهاي مرتبط با آنها آورده شده اسـت. در نتیجـه ابتـدا فضـاها و حـوزه     عملکرد این حوزه
کدگذاري شده و سپس با به کارگیري نظریۀ نحوفضا پالن به گراف تبدیل شـده اسـت. در ایـن راسـتا بـراي محاسـبۀ       

دهد که به کمک برخـی  افزار سایتواسکیپ استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل نشان میمعیارهاي مرکزیت از نرم
هـا و فضـاهاي   توان به تحلیل چیـدمان حـوزه  می نیت و نزدیکیاز معیارهاي مرکزیت به خصوص معیارهاي مرکزیت بی

 .ها پرداختمرتبط با آنها در پالن

 هاي کلیدي:واژه
 معیارهاي مرکزیت.نحوفضا، نظریه گراف، 
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 مقدمه -1
به هنگام طراحی، بندي فضایی استفاده از رویکرد پیکره"

موجــب اطمینــان از ارتباطــات فضــایی مناســب در طراحــی 
گــردد. ایــن موضــوع در هنگــام طراحــی هــا مــیســاختمان
یابد. به عالوه هاي عملکردي اهمیتی دو چندان میساختمان

توانـد در ارزیـابی چیـدمان    بندي مـی تحلیل حاصل از پیکره
گرفتـه شـود.    فضایی در راستاي  عملکرد مورد انتظار به کار

هـایی کـه داراي چیـدمان فضـایی     به خصوص در مورد پالن
توانـد  ها معمار نمـی بزرگ و پیچیده هستند. در اینگونه پالن

به صورت شهودي فضاهایی را که در ساختار پالن نقش مهم 
 ".)Nourian, 2016: 77کننـد، را بیابـد (  و مرکزي ایفـاء مـی  

و زیـر  یـک معمـار   تـرین وظـایف   دهی فضا از اصلیسازمان"
 گیـرد. ریـزي فضـایی در معمـاري قـرار مـی     مجموعۀ برنامـه 

اي تحقیقاتی است که زمینه 1در معماري ریزي فضاییبرنامه
براسـاس  اي از عناصر فضـایی  تنظیم مجموعه فرآیند  در آن

مسائلی مانند تنظیم فاصـله، همسـایگی و سـایر عملکردهـا     
. ")Eastman, 1971, 1973گیرد (قرار میموضوع مورد توجه 

اي باید بـه گونـه  چیدمان فضایی صورت گرفته توسط معمار 
مناسب و خالقانه دسـتیابی بـه اهـداف عملکـردي را میسـر      

در هر طرح معمـاري بایـد بـر طبـق      . چیدمان مناسبسازد
کاربري تعریف شده و ضوابط آن کاربري صـورت پـذیرد. در   

مطلوب و مناسـبی   دعملکرغیر این صورت آن بنا نمی تواند 
در مرحلـۀ نخسـت   جهـت تحقـق ایـن هـدف     داشته باشـد.  

چیدمان از عملکرد درست ریزي باید، طراحی و در فاز برنامه
هاي عملکردي، مناسب فضایی اطمینان حاصل کرد. در پالن

، به آنهـا  و مدت زمان دسترسی عملکردي فضاها بودن توالی
 ئی طراحی باشـد. در تعیین کارا هاي مهمتواند از شاخصمی

هاي درمانی برخی هاي عملکردي و به خصوص پالندر پالن
کننـد.  اي دیگر عمـل مـی  ها به عنوان پشتیبان حوزهاز حوزه

 حوزة تحت نظربراي مثال در طراحی پالن بخش اورژانس 
تعریـف شـده اسـت. در     حوزة فوریـت به عنوان پشـتیبان  

ار مراجعـه  در هیچ شـرایطی، بیمـ  "استاندارد ذکر شده است 
حوزة تحـت نظـر   کننده به اورژانس به صورت مستقیم به 

 حوزة فوریـت شود و بیمار دهی به آن از طریق منتقل نمی
. ایــن ")88 :1390گیــرد (شــهري و همکــاران، صــورت مــی

هــاي اورژانــس تــوالی دهــد کـه در پــالن مطلـب نشــان مــی 
ها در مسیر ها وجود دارد. برخی از حوزهعملکردي بین حوزه
اي در گیرند و نقش مهم و تعیین کننـده برخی دیگر قرار می

چیدمان عملکردي یک پالن دارند. این نقـش مرکـزي یـک    
هـاي مرکزیـت   تواند توسط شـاخص حوزه یا فضا در پالن می

ها به کـار  هاي مرکزیت در تحلیل گرافتفسیر شود. شاخص
ها اهمیت نسـبی یـک رأس را در   شوند. این شاخصبرده می

کند. مهم و مرکزي بودن یـک رأس در  راف تعیین مییک گ
هـاي مختلفـی قابـل ارزیـابی اسـت. بـا       یک گـراف از جنبـه  

هاي پیدایش نظریۀ نحو فضا در معماري و امکان تبدیل پالن
هـا جهـت تحلیـل    توان از این شـاخص معماري به گراف می

ها استفاده نمود. در گـراف منـتج از   فضاهاي موجود در پالن
هـاي عملکـردي رئـوس گـراف     ها و عرصهاها، حوزهپالن فض

توانـد از  مرکزیت داشتن یک فضـا یـا حـوزه مـی     باشند. می
بنابراین در ابتدا عملکرد هر فضا  جهات مختلف تعریف گردد.

بـا سـایر فضـاهاي موجـود در پـالن بایـد        آن نحوة ارتباط و
فـرض اصـلی در ایـن پـژوهش ایـن اسـت کـه         .تعریف شود

مرکزیـت جهـت    اهیم موجـود در معیارهـاي  مفـ تـوان از  می
هـاي عملکـردي اسـتفاده    تحلیل ارتباطات حرکتی در پـالن 

چگونـه در   . سؤال اصلی این است که مفاهیم مرکزیـت نمود
 بـه کـار گرفتـه   عملکـرد یـک حـوزه یـا فضـا       تفسـیر جهت 

اعمال مفاهیم معیارهـاي   هدف اصلی این پژوهش ؟شوندمی
ط فضائی و یـا گـراف حاصـل از    هاي ارتبامرکزیت بر دیاگرام

هـا  هاي عملکردي براي تحلیل عملکرد فضـاها و حـوزه  پالن
ــره   ــل از به ــابی قب ــت ارزی ــرداريجه ــس از   2ب ــابی پ و ارزی

 توانـد بـه  مـی  اسـتفاده از ایـن روش   باشـد. مـی  3برداريبهره
 .منجر گرددهاي عملکردي چیدمان فضایی کارا در پالن

 بیان مسئله تحقیق -2
اسـت و   تـرین وظـایف معمـار   دهی فضـا از اصـلی  سازمان

دهی درست و مناسب فضاها نقش مهمی را در کـارائی  سازمان
کند. بنابراین اگر بتوان پیش از ساخته شده یک پالن ایفاء می

طرح، ارتباطات فضایی پیشنهاد شده براي آن را مورد ارزیـابی  
تـوان بـه   ، مـی قرار داد و خطاهاي احتمـالی آن را رفـع نمـود   

دست یافـت. اهمیـت ایـن موضـوع در      ارتباطات فضائی کاراتر
شـود. ایـن ارزیـابی پـس از     هاي عملکردي دو چندان میپالن

تواند صورت پذیرد که در بسیاري برداري نیز میساخت و بهره
گـردد. تغییـر   از مواقع موجب صرف وقت و هزینـۀ بسـیار مـی   

ون در بسـیاري از  برداري هـم اکنـ  چیدمان فضایی پس از بهره
ــالن هــا کــه از  هــاي درمــانی و بــه خصــوص اورژانــس    پ

جریان حرکـت   ها هستند، جهت بهبودترین کاربريعملکردي
گیـرد. زیـرا چیـدمان فضـایی نادرسـت در      بیماران صورت می

 شود.ها موجب از دست دادن بیمار میاینگونه پالن

 مرور ادبیات تحقیق –۳
باشـند.  هـا مـی  بکههایی جهـت نمـایش شـ   ها مدلگراف

اي اسـت کـه در آن   گراف منتج از روابط فضایی پالن، شبکه



161 

SCIENTIFIC JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE 
& URBANISM, VOL. 10, NO. 17 

SPRING & SUMMER 2018 

 نشریه علمی معماري و شهرسازي ایران
 161 1398 بهار و تابستان، 17شماره  ،10دوره 

 

 
هـا معـرف ارتبـاط بـین     باشند و یـال ها معرف فضاها میگره

هـا از دهـۀ   فضاها هستند. پژوهش در زمینـۀ تحلیـل شـبکه   
هـاي پیچیـده،   یـک روش مطالعـۀ شـبکه   "آغاز شـد.   1930

بـه ایـن معنـا    تحلیل ساختار شبکه (ارتباطات فضایی) است. 
هـا  توان بـا بـه کـارگیري معیارهـایی نـاهمگونی گـره      که می

اهمیـــت "(فضـــاها) را نشـــان داد و آنهـــا را براســـاس    
بندي کـرد. الزم بـه ذکـر    رتبه "مرکزیت"یا  "اشانساختاري

است که مطالعه در خصوص مرکزیت نباید با جستجو جهـت  
 :Nourian, 2016اشتباه گرفته شود ( "هابهترین گره"یافتن 

اولین پژوهش کـاربردي مربـوط بـه مرکزیـت تحـت      ". ")78
در آزمایشگاه شبکۀ گروه ام.آي.تی در اواخر  4هدایت باوالس

صورت گرفـت. اولـین مطالعـات توسـط هارولـد       1940دهۀ 
 1950در سـال   6و سـیدنی اسـمیت   1949در سال  5لیویت
و  ادامـه یافـت  ) 1951( 7شد و توسط بـاوالس و بـارت   انجام
شـرح   )1951( جزئیات توسـط لیویـت  ذکر اولین بار با  براي

پیامــدهاي ) 1965( 8پیتــز" .") ,1978Freeman( داده شــد
مرکزیــت در مســیرهاي ارتبــاطی را جهــت توســعۀ شــهري 

اي قـرن دوازدهـم   او شبکۀ حمل و نقل رودخانه. بررسی کرد
بـا بـه کـارگیري نتـایج حاصـل از ایـن        را در روسیۀ مرکزي

ء کرد. او تالش کرد تـا برتـري شـهر مـدرن     احیا ها پژوهش
بـا  مسکو را در میان بسیاري از روستاهاي ناحیه نشان دهـد.  

مرکـز اصـلی در شـبکۀ     ،مسـکو  این پژوهش او ثابت کرد که
ه اسـت  بـود  حمل و نقل و ارتباطـات روسـیۀ قـرون وسـطی    

)1965Pitts, (" ."9بوچامــپ )ــاکنزي1965 ) 1966( 10) و م
ــاه  ــه جســتجوي مف ــر دو ب ــی  ه ــت طراح ــت جه یم مرکزی

ها پرداختند. بوچامپ پیشنهاد کرد کـه کـارایی یـک    سازمان
توان باجانمایی درست واحـدهاي آن بـا   را می سازمان جدید

این کـار روابـط    هاي مرکزیت ارتقاء داد.به کارگیري شاخص
در  .")Beauchamp, 1965( بخشـید عملکردي را بهبـود مـی  

تـوان ایـن   هـاي مرکزیـت، مـی   بنـدي از شـاخص  یک تقسیم
بنـدي کـرد.   ها را به دو دستۀ خـرد و کـالن تقسـیم   شاخص
هاي موجود هاي خرد عملکرد (فردي) هر یک از گرهشاخص

هـاي مهـم و   در شبکه را مورد بررسی قرار داده و موجودیـت 
کننــد. ایــن در حــالی اســت کــه گــذار را مشــخص مــیتأثیر

ــاخص ــاي ش ــاختار و    ه ــوژي، س ــی توپول ــه بررس ــالن، ب ک
هـاي  پردازند. برخـی از شـاخص  ها میهاي کلی شبکهویژگی

، 12بنـدي ، ضریب خوشـه 11مرکزیت کالن عبارتند از: (چگالی
و ...). با پیدایش نظریۀ نحوفضـا در معمـاري    13تمرکز شبکه

هـاي  ها جهـت تحلیـل پـالن   امکان به کارگیري این شاخص
 معماري فراهم شد.

گرچه نظریۀ نحـو فضـا توسـط بیـل هیلیروجولیانسـون      
، با کتاب منطق اجتمـاعی فضـا پـا بـه عرصـۀ      1984درسال 

هاي معماري گذاشت، محققین و دانشگاهیان ایـران  دانشکده
مند به طور مبسوط و روش 2002براي نخستین بار در سال 

هـاي نامنسـجم   انـد. تـالش  نظـري آن آشـنا گشـته    با مبانی
ــان ای ــۀ  محقق ــل ده ــی اوای ــاس( 80ران ــانعب ؛ 1381،زادگ

ــیدي،  ــث در    1382جمش ــن مباح ــردن ای ــراي وارد ک )، ب
هاي معماري و شهرسـازي، در اواخـر دهـۀ مـذکور     دانشکده

بـه اوج   90تري به خود گرفته و در اوایـل دهـۀ   شکل وسیع
رسد. در این برهه، خیل عظیمی از مطالعات شـهري  خود می

شهرهاي مختلف ایران شکل و نضـج  پایۀ نظریۀ مذکور در  بر
 ؛ ریسـمانچیان، 1389 ؛ شـکوهی، 1388فـر،  یزدان( گیردمی

؛ 1390ب؛ ریســمانچیان،  1389 الــف؛ ریســمانچیان، 1389
ب؛ مـالزاده،   1391 زادگان،الف؛ عباس 1391زادگان، عباس
 ). 1391ور، ؛ پیله1391؛ جعفري بهمن، 1391

عدم بررسی دیگـر   اي که در این میان مشهود استنکته
جوامع تحقیقـاتی اسـت کـه گـاهی بـر روي مسـائل مشـابه        
مشغول به پژوهش هسـتند و ممکـن اسـت در نگـاه اول بـه      

ـ  ا اگـر  یکدیگر مرتبط نبوده و نتایج یکدیگر را تأیید نکنند. ام
تـوان  شناخت وسیعی در این زمینه وجود داشـته باشـد مـی   

کرد. این پژوهش  اتصال آنها به یکدیگر را به طور کامل درك
سعی در بررسیِ ارتباط دو مسئلۀ مشابه مطرح در دو جامعۀ 
پژوهشی ریاضی و علـوم کـامپیوتر و معمـاري دارد. مسـئلۀ     

هـاي مختلفـی چـون تحلیـل     در زمینه تحلیل ساختار گراف
هاي اجتمـاعی، طراحـی شـبکه و ... مطـرح اسـت. بـا       شبکه

هـاي  دیل پالنپیدایش نظریۀ نحوفضا در معماري و امکان تب
رسد که بتـوان از ایـن نظریـه و    معماري به گراف به نظر می

مفاهیم مرکزیت مطرح در آن جهت تحلیـل سـاختار گـراف    
ایـن پـژوهش   هاي معماري نیز استفاده نمـود.   منتج از پالن

هـاي مرکزیـت مطـرح در    سعی در بررسی مفـاهیم شـاخص  
ایــن نظریــۀ نحوفضــا و تئــوري گــراف دارد. از آنجــا کــه در 
هاي پژوهش هدف تحلیل عملکرد یکایک فضاهاست شاخص

ها و تئوري گراف مـورد  مرکزیت خرد مطرح در تحلیل شبکه
اند.ه قرار گرفتهتوج 

 روش تحقیق -4
از نظر هدف، پژوهشی کاربردي و از نظـر   پژوهش حاضر

باشد. روش انجام پژوهش مبتنـی  ماهیت، پژوهشی کمی می
سایتواسکیپ افزار ا استفاده از نرمب سازي کامپیوتريبر شبیه

صورت گرفتـه   14ايگیري به صورت مکاشفهبوده است. نمونه
اي یا اکتشافی روشی است کـه در  گیري مکاشفهنمونهاست. 
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آن به یک مورد واحد که معرف یک پدیده اسـت دسترسـی   
امکان بررسـی علمـی پدیـده     قبالًشود در حالی که ایجاد می

وجود نداشته است. چنین مواردي بسیار محـدود هسـتند و   
ــا ارزش اســت  ــه آنهــا بســیار ب جهــت تفســیر  .دسترســی ب

هـا یعنـی   ترین کـاربري یکی از عملکرديمعیارهاي مرکزیت 
بخـش اورژانـس   انتخاب گردیـده اسـت.    اورژانس بیمارستان

ن محسـوب  هـاي مهـم و اصـلی آ   بیمارستان یکـی از بخـش  
هــاي فعالیــت ســایر قســمت بــر اي کــهگــردد بــه گونــهمــی

گذار است. ایـن بخـش موظـف اسـت تمـام      تأثیربیمارستان 
بـه آن مراجعـه   ایـی کـه   بیمارانی را که با هـر نـوع بیمـاري   

انجـام دهـد.    الزم راکند، پذیرش کرده و اقدامات درمانی می
بویژه باید آمادگی کامـل را جهـت پـذیرش و کـاهش خطـر      
براي بیمارانی که دچار حادثه و یـا هرگونـه وضـعیت حـاد و     

. بخـش اورژانـس شـبیه بـه یـک      اند داشته باشـد فوري شده
بیمارستان کوچک است و یک واحد کامل و مستقل در یـک  

بیمارستان و در عین حال در تعامل با تمامی واحدهاي فعال 
بیمارستان بوده و در نتیجه روابط عملکـردي بـین فضـاها و    

 هاي موجود در این بخش از اهمیـت بسـزایی برخـودار   زهحو
هـاي بیمارسـتانی بـه لحـاظ     اصوالً دسترسی به پـالن  است.

ـ  مسائل امنیتی کار ساده ا از آنجـا کـه در ایـن    اي نیسـت. ام
است تا با به کارگیري آن بتـوان   بیان روشیپژوهش هدف 

هاي مرکزیت موجود هاي عملکردي را به کمک شاخصپالن
وري گراف تحلیـل نمـود، یـک پـالن اورژانـس جهـت       در تئ

هـاي  اي از پـالن تحلیل آورده شده اسـت. ایـن پـالن نمونـه    
اورژانس معمول طراحی شده در ایـران اسـت. در ایـن پـالن     

ها و فضاهاي اصلی مربوط به این بخش وجـود دارنـد و   حوزه
چیدمان فضایی در آن قابل مشـاهده اسـت. در نتیجـه ایـن     

این باشد.  روشنمونۀ خوبی جهت نمایش این  تواندپالن می
 نمایش داده شده است. 1پالن در شکل 

 

 
Fig. 1 An example of an emergency department plan 

 
در ایــن پــژوهش از نظریــۀ نحوفضــا جهــت برخــوداري از 
مفاهیم موجود در تئوري گراف و اسـتخراج روابـط حرکتـی و    

فضاهاي موجود در هاي فضایی استفاده شده است. در سکانس
بخش اورژانس به علت انعطاف در پالن طراحی شده بسـیاري  

اختصـاص   (عرصـۀ عملکـردي)   از فضاها به چنـدین عملکـرد  
اند کـه جهـت پیشـبرد کـار بـه هـر یـک کـد جداگانـه          یافته

ــد ــاص داده ش ــدول  اختص ــا و  ). 2(ج ــتا راهروه ــن راس در ای
نـس  گـذاري شـدند زیـرا در اورژا   فضاهاي واسـط نیـز شـماره   

بسیاري از روابط حرکتی، عملکردي و چیدمان فضـاها توسـط   
شوند. از آنجا که هـدف  راهروها و فضاهاي واسط پشتیبانی می

نظـر گـرفتن روابـط     از پژوهش تحلیل چیـدمان فضـایی و در  
حرکتی بود، به فضاهایی چون پـذیرش، تـرخیص، اطالعـات و    

پس بـا  س ...( به علت داشتن عرصه) نیز کد اختصاص داده شد.
هـا و  ه به ارتباطـات فضـایی موجـود (بـین فضـاها، حـوزه      توج

ها) در پالن (مـورد تحلیـل)، یـک گـراف از ایـن روابـط       عرصه
 ) قابل مشاهده است.  2فضایی منتج شد. این گراف در شکل (
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Fig. 2 The emergency department plan its spatial relation graph of it 

 
 بینیتهاي مرکزیـت  دلیل شاخص 3در این پژوهش به 

 محور اصلی پژوهش قرار گرفتند: نزدیکیو 
نحو فضا مرکزیت با به کـارگیري   در نظریۀ دلیل اول:

شود که هـم  گیري میدو منطق یکپارچگی و انتخاب اندازه
مطـرح در   نزدیکـی و  بینیتشاخص مرکزیت معنا با دو 

از  دلیل دوم: هاي اجتماعی هسـتند. تحلیل گراف و شبکه
هـر یـک از    عملکـرد پژوهش بـه دنبـال بررسـی    آنجا که 

باشد، در نتیجـه  فضاهاي موجود در گراف منتج از پالن می
هـاي خـرد موجـود در تحلیـل گـراف هسـتند کـه        شاخص

هـاي  توانند در تحلیل عملکـرد فـردي هـر یـک از گـره     می
موجود در شبکه مورد بررسـی قـرار گیرنـد. همـانطور کـه      

هـاي خـرد موجـود در    پیشتر اشاره شد مهمترین شـاخص 
، مرکزیـت  بینیـت ، مرکزیت درجهتحلیل گراف مرکزیت 

 هستند. ویژه، بردار نزدیکی
بندي فضایی به کمک هدف از تحلیل پیکره دلیل سوم:

هـاي مرکزیـت بررسـی ایـن مطلـب اسـت کـه آیـا         شاخص
هـاي  هـا، فضـاها و عرصـه   ارتباطات فضایی موجود بین حوزه

باشند یا خیـر؟  عملکردي پاسخگوي عملکرد مورد انتظار می
 اشاز آنجا که بخش اورژانس بـه جهـت ماهیـت عملکـردي    

(نجــات جــان بیمــاران)، نیازمنــد گــردش کــاري مناســب و 
هاي حیاتی (بخش عملیـاتی حـوزة   دسترسی سریع به بخش

فوریت) است، در نتیجـه نحـوة دسترسـی سـایر فضـاها بـه       
ها و فضاها و همچنین قرارگیري این فضـاها در  اینگونه حوزه

کوتاهترین مسیرها بسیار حائز اهمیت است. این مفـاهیم در  
 شوند.  خالصه می نزدیکیو  بینیتمرکزیت دو شاخص 

با توجه به دالیل ذکر شده در این پـژوهش آن دسـته از   
هایی که نقش اصلی در تحلیل عملکـردي فضـاها یـا    شاخص

بـراي   انـد. اند، مورد بحث و تحلیل قرار گرفتـه ها داشتهحوزه
هـا بـراي یکایـک فضـاها،     گیري هریک از این شـاخص اندازه
بـه  ها گراف حاصل از ارتباطات فضایی پالن، ها و حوزهعرصه

افزار سایتواسکیپ وارد شد. سپس مقادیر محاسـبه شـده   نرم
هاي مرکزیـت  ه به مفاهیم این شاخصتوسط نرم افزار با توج

مورد تحلیل قـرار گرفـت. نتـایج حاصـل از ایـن تحلیـل در       
 ) قابل مشاهده است. 4) و (3)، (2جداول (

 د در تحلیل شبکهخر مرکزیتهاي شاخص -5
 مرکزیت هاي مرکزیت خرد عبارتند از:شاخصمهمترین 

 مرکزیـت  و بینـابینی  مرکزیـت  ،نزدیکی مرکزیـت  ،درجه

هـا  ها و یـال اطالعات دربارة اهمیت نسبی گره" .ویژه بردار
مرکزیت مـورد   هايشاخصتوانند از طریق در یک گراف می

. هـر  ")Kosourukoff, 2011: 77-78( بگیرنـد  تحلیـل قـرار  
 دهند.  ها اهداف متفاوتی را ارائه میکدام از شاخص

 مرکزیت درجه -1-5

تعداد اتصاالتی است کـه بـر روي یـک     مرکزیت درجه
میزان فعالیت  ةدهندافتد. مرکزیت درجه نشانگره اتفاق می

هاي موجود در شبکه اسـت.  یا ارتباطات یک گره با سایر گره
ن و گراف حاصل از آن جهـت  براي مثال یک پال 3در شکل 

نمایش مرکزیت درجـۀ فضـاهاي موجـود در آن آورده شـده     
 3، داراي مرکزیـت درجـۀ   1 است. براي مثال فضاي شـمارة 

 3و  2،0فضاي  3باشد. این بدان معناست که این فضا به می
 دسترسی مستقیم دارد. 
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Fig. 3 A plan and its spatial relation graph 

 
 مرکزیت بینیت:   -2-5

مقیاسی است که میزان دسترسی یـک   مرکزیت بینیت
در  15کند و توسط فـریمن فضا به شبکۀ فضایی را تعیین می

اختــراع شــده اســت. ایــن شــاخص در تحلیــل  1977ســال 
سـتفاده  هـاي فضـایی ا  و شـبکه  16هاي اجتماعی مدرنشبکه

هـایی جهـت تحلیـل    شود. از این شاخص در تولید مـدل می
نحوة حرکت و گردش عابر پیاده و وسایل نقلیه استفاده شده 

 ,.Cooper, 2015; Jayasinghe, 2017; Omer et al( اسـت 
2017; Patterson, 2016; Serra & Hillier, 2017)  

 یـک گــره، بیـانگر تعــداد بارهـایی     شـاخص بینیـت
تریــن مســیر میــان هــر دو     کـه آن گـره در کوتـاه اسـت 

هــاي داراي  گیــرد. گـره  دیگـر در شــبکه قــرار مـی    ةگـر
 و کــرده  ءنقـش مهمـی در اتصـال شـبکه ایفــا  باالبینیـت 

براي یک هستند.  از جایگاهـی مرکـزي در شـبکه برخـوردار

𝐺𝐺گراف  = (𝑉𝑉,𝐸𝐸)  باn    رأس، بینیـت𝐶𝐶𝐵𝐵(𝑣𝑣)    بـراي رأس𝑣𝑣 
 شود:می به صورت زیر محاسبه

 ):1عبارت شماره (
𝐶𝐶𝐵𝐵(𝑣𝑣) = ∑ б𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑣𝑣)

б𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑣𝑣,𝑡𝑡∈𝑉𝑉,𝑠𝑠≠𝑣𝑣≠𝑡𝑡   

 sترین مسیر میان اتصال کوتاه б𝑠𝑠𝑡𝑡  ) 1در عبارت شمارة (
است  t و sترین مسیر میان اتصال کوتاه б𝑠𝑠𝑡𝑡(𝑣𝑣)باشد و می tو 

بـراي   .")Kosourukoff, 2011, 81گـذرد ( مـی  𝑣𝑣کـه از رأس  
) جهـت محاسـبۀ   1مثال در گراف نشان داده شده در تصویر (

عمـل   1هماننـد جـدول    1مرکزیت بینیت براي رأس شـمارة  
در  ترین مسـیر، مسئلۀ یافتن کوتاه هانظریه گراف رکنیم. دمی

اي کـه  (یا گره) است، به گونه رأس بین دو مسیري یافتنواقع 
شود. در اینجـا   تشکیل دهندة آن کمینه هايیال مجموع وزن

ها به باشد در نتیجه وزن تمام یالدار نمیگراف مورد نظر وزن
 شود.نظر گرفته می صورت پیش فرض یک در

 
Table 1: Variables needed to calculate the betweenness centrality of vertex (1) 

The shortest path in general is between the two 
graphs: 

The shortest path between the two graphs and the 
length of the one is going to be: 

𝜎𝜎01   : Between the 0 and 1 = 1 𝜎𝜎01(1 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁): The shortest path that exists between the 
0 and 1, and it passes from 1 = 1 

𝜎𝜎02   : Between the 0 and 2 = 2 𝜎𝜎02(1𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁): The shortest path that exists between the 
0 and 2, and it crosses the 1st = 2 

𝜎𝜎03   : Between the 0 and 3= 2 𝜎𝜎03(1 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁)    : The shortest path that exists between 
the 0 and 3, and it passes from 1, = 2 

𝜎𝜎12    : Between the 1 and 2 = 1 𝜎𝜎12(1 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁): The shortest path that exists between the 
1 and 2, and it crosses the 1st = 1 

𝜎𝜎13    : Between the 1 and 3 = 1 𝜎𝜎13(1 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁)  : The shortest path that exists between 
the 1 and 3, and is going to be 1 = 1 

𝜎𝜎23   : Between the 2 and 3 = 2 𝜎𝜎23(1 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁)    : The shortest path that exists between 
the two and the 3 and the second one is going = 2 
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 مرکزیت نزدیکی -3-5
ــوم  ــیدو مفه ــت نزدیک ــایی  مرکزی ــارچگی فض و یکپ

(همانطور که در نحو فضا مطرح است) نزدیک به هـم هسـتند   
)Nourian, 2016: 103 .(" میـزان  مرکزیت نزدیکیشاخص ،

هاي موجـود در شـبکه را نشـان    نزدیکی یک گره به سایر گره
هـاي موجـود در شـبکه    دهد. هر چه یک گره به سایر گـره می

تــري گــاه مرکــزيتــر باشــد، از اهمیــت بیشــتر و جاینزدیــک
 ةبرخوردار خواهد بود. به عبارت دیگر این شاخص نشان دهند

چقـدر سـریع و آسـان     شبکهاست که یک فضا در  مطلب این
 توانــد بــه ســایر فضـاهاي موجــود در شــبکه اتصــال یابــد مـی 

هاي مـرتبط  و زمینه 17در توپولوژي" .")22 :1394(میرزایی، 
هیم اساسـی در یـک   در ریاضیات، مرکزیت نزدیکی یکی از مفا

ــ  .") ,2011Kosourukoff: 45( اســت 18کفضــاي توپولوژی

توپولوژي به خصوصیاتی از فضـا مـرتبط اسـت کـه تحـت      "
شـوند. مفـاهیمی چـون    هـاي مـداوم حفـظ مـی    تغییر شکل

توانند در یکپارچگی، ارتباط، تقاطع یا گنجایش مستقیماً می
مبنایی را بـراي  روند طراحی به کار گرفته شوند. این مفاهیم 

کننـد. توپولـوژي ابـزاري سـاده و     ابعاد بعدي طرح ایجاد می
هـاي مختلـف در   حلقدرتمند جهت نشان دادن و تحلیل راه

معماري است. حرکات کاربران معمـوالً بـه صـورت انتزاعـی     
شـوند کـه اجـازه    توسط خواص توپولوژیکی آنها توصیف مـی 

ـ  دهد بر روابـط سـاختاري بـین واحـدها بـدون     می ه بـه  توج
ریـزي  ها تمرکز کنند. به عنـوان مثـال برنامـه   جزئیات پدیده

توان با استفاده از ساختار عمومی درون یک بیمارستان را می
ها و خطوط بدون در نظر گرفتن جزئیات ضروري مانند اندام
ها، تعداد کاربران یـا سـرعت حرکـت توصـیف     ها یا فرماندازه

توانـد توسـط   همچنین مـی  ايبنديِ شبکهکرد. چنین پیکره
یک گراف یا دیاگرام (ارتباط فضایی) نشان داده شود. گـراف  

هـا  بـه   روشی جهت نمایش یک شبکه است کـه در آن گـره  
 شـوند هـا  بـه یکـدیگر متصـل مـی     اي از یالوسیلۀ مجموعه

)Chías et al. 2019(" ."  عالوه بر این، توپولوژي امکانـاتی را

کنـد کـه در آن نیـازي بـه     ایجاد میدر مراحل ابتدایی طرح 
تعیین ابعاد نیست و تعیین ابعاد فقط جهت ارضـاء برخـی از   

گیرد. این بـه دلیـل توانـایی    هاي توپولوژي صورت میویژگی
توپولوژي جهت ایجاد نظـم عمـومی پـروژه پـیش از مرحلـۀ      

در جهـت  توپولـوژي   ییاز توانـا  یناش نیا گذاري است.اندازه
 يریگپروژه در هر مرحله و قبل از اندازه یرساندن منظور کل

 یاصـل  مهیضـم  کیابزارها به عنوان  نیاز ا کی هر .باشدیم
و  اتیاضیبر ر یمبتن یو علم يهنر یمبان گریبا د سهیدر مقا

. بنابراین مهم است کـه یـک   شوندیشناخته م يعبارات نظر
ارتباطات فضـایی   هاي معماريراه عملی براي نمایش ویژگی

فضاي توپولوژیک ". "(Chías and Abad, 2017)  شودکشف 
شود که این اي از نقاط و همسایگی آنها گفته میبه مجموعه

هـاي خـود مـرتبط    نقاط توسط ساخت هندسی با همسایگی
فضـاي توپولوژیـک مفهـومی    ". ")Korner, 2015: 15( است

ریاضی و غیراقلیدسـی اسـت و در مقابـل مفهـوم اقلیدسـی      
 ۀتوان بـه وسـیل  گیرد و میاي قرار مییا اندازه فضاي متریک

 را تعریـف کـرد   يبنـد آن مفاهیمی چـون پیوسـتگی و هـم   
)Batty, 2004(" ."  در فضاي معماري واقعی وقتی دو فضا بـه

فضاي  و درهم نزدیک هستند، این مفهوم به صورت طبیعی 
ا وقتی که این مفهوم بـه فضـاي   . اماستمتریک قابل تعریف 

شـود، در آن صـورت هـیچ راه    توپولوژیکی تعمـیم داده مـی  
هـا وجـود نـدارد. در ایـن     گیري فاصـله مشخصی براي اندازه

گیـري  تواند شاخصی براي انـدازه حالت مرکزیت نزدیکی می
ــه ســایر گــره   هــا ایجــاد کنــدمیــزان نزدیکــی یــک گــره ب

)Kosourukoff, 2011: 45(" تـوان بـه شـبکه    براي مثال می
هایی کـه مرکزیـت   ي یک شهر اشاره داشت. تقاطعهاخیابان

نزدیکی باالیی دارند بهترین مکان بـراي خـدمات اضـطراري    
هاي مرکزیـت از ابزارهـاي   به طور کلی تمام شاخصهستند. 

مرکزیــت مطــرح موجــود در توپولــوژي هســتند. شــاخص 
ترین مسیرهاي یک گره، بیانگر میانگین طول کوتاه نزدیکی

هاي موجود در شبکه اسـت.  و سایر گره موجود میان آن گره
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 يگــذار تأثیرباال، از قـدرت  یکیشـاخص نزد يداراهاي گره
در  يتـريدر شـبکه برخـوردار بـوده، نقـش مرکز يشـتریب

 يبــرا  يشــتر یب یدسترســ  ـتیـ قابل کـرده و فـایشـبکه ا
ها دارند. شاخص مرکزیت نزدیکی به صـورت زیـر   گره ریسـا

 شود:محاسبه می
 ):2عبارت شماره (

𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑣𝑣) = |𝑉𝑉|−1
∑ 𝑑𝑑(𝑣𝑣,𝑢𝑢)𝑢𝑢,𝑣𝑣∈𝑉𝑉,𝑢𝑢≠𝑣𝑣

  
 vو  uۀ بـین دو گـرة   فاصل 𝑁𝑁(𝑣𝑣,𝑢𝑢) )2( عبارت شمارة در

هـاي بـین   که برابر با مجموع وزن یال کندگیري میرا اندازه
هاي موجود در گـراف (منـتج از   باشد، اگر یالاین دو گره می

ــند،  ــته باش ــالن) وزن نداش ــال پ ــداد ی ــوري در تع ــاي عب ه
به عنوان فاصـلۀ بـین دو گـره     کوتاهترین مسیر بین دو گره

هاي موجـود در شـبکه را   تعداد کل گره Vشود. شناخته می
ي مثال جهت محاسـبۀ مرکزیـت نزدیکـی    دهد. برانشان می

) بـه  3در گراف موجود در شکل شـمارة (  1براي گرة شمارة 
 کنیم:صورت زیر عمل می

گـره   4)، 3از آنجا که در گراف موجود در شکل شـمارة ( 
بــا تمــامی  1اســت. فاصــلۀ گــرة  4برابــر بــا  Vوجــود دارد، 

ابـر بـا یـک    بر  3و  2، 0هاي موجـود در گـراف شـمارة    هگر
 شود:باشد، در نتیجه به صورت زیر محاسبه میمی

𝐶𝐶𝐶𝐶 � گرة 1� = 4−1
𝑑𝑑(1,0)+𝑑𝑑(1,2)+𝑑𝑑(1,3)

  
𝐶𝐶𝐶𝐶 � گرة 1� = 4−1

1+1+1
= 1  

بخـش اورژانـس جهـت بررسـی در      در این پژوهش پالن
اند. در بخش اورژانس اهمیـت دسترسـی بـه    نظر گرفته شده

م تر اسـت و عـد  برخی از فضاها نسبت به برخی دیگر حیاتی
توانـد خطـرات جـانی    مـی جانمایی مناسب این قبیل فضاها، 

. در نتیجه براي اطمینان از جانمـایی  براي بیمار داشته باشد
هاي ضروري مربوط به ایـن بخـش، بـه    درست فضاها و حوزه

جهت ارزیابی روابط بـین   معیارهاي مرکزیتچگونگی تفسیر 
 ها پرداخته شده است.فضاها یا حوزه

 بردار ویژهمرکزیت  -4-5
بر این اصل بنا نهاده شـده اسـت    مرکزیت بردار ویژه"

هاي گـراف داراي ارزش یکسـان نیسـتند بلکـه     که همۀ یال
گذار شبکه پیوند دارند بـه نسـبت   تأثیرهایی که با رئوس یال

ها از ارزش باالتري برخوردارند. بنـابراین رئـوس بـا    سایر یال
گـذار پیونـد   تأثیرس مقادیر باالتر، رئوسی هستند که بـا رئـو  

 ".)Borgatti, 2007 & Newman, 2010( انـد برقـرار کـرده  
هاي مرکزي و گرهبا سایر  گره یک اتصال نمیزا بردار ویژه"

کند، یعنـی مرکزیـت یـک    قدرتمند در شبکه را محاسبه می
هـاي مجـاور آن اسـت. بـدین     گره وابسته بـه مرکزیـت گـره   

تـري  و مسـتحکم صورت که هر چه یک گره ارتباطات بیشتر 
هاي مرکزي و قدرتمند در شبکه داشـته باشـد از   با سایر گره

تري در شبکه برخوردار است. اهمیت بیشتر و جایگاه مرکزي
هایی متصل است کـه خـود   گره داراي بردار ویژة باال، به گره

ها داراي مرکزیت درجـه و بینیـت بـاالیی بـوده و در     آن گره
. ")1395دارند (سـتارزاده،  شبکه از موقعیت راهبردي برخور

هاي موجود در معماري که توسط نظریۀ گراف یکی از نظریه
 باشد.  شود، نظریۀ نحوفضا میپشتیبانی می

 نحو فضا -6
 02هانسـون  و 91هیلیـر  توسط نظریۀ نحوفضا در معماري"

 & Makri(شـد   ریـزي  پایه لندن در میالدي 1984 سال در

Folkesson, 2000, 9(" .  مـیالدي بـا    80این نظریه در دهـۀ
اي اي و نظریـه اي، باعث توسعۀ رویـه هاي رایانهکمک تحلیل

هـاي  در تبیین منطق ارتباطی و اجتمـاعی فضـاها در حـوزه   
نظریۀ نحوفضا به طـور سـنتی   "شهرسازي و معماري گردید. 

مبتنی بر توپولوژي است و اساساً جهت مطالعات مربـوط بـه   
هـاي  فضـاهاي شـهري یـا سـاختمان    دسترسی و اتصال بین 

 ."(Penn et al., 1998) رودمعمـاري پیچیـده بـه کـار مـی     
ــه تنهــا در  هنمودهــاي اجتمــاعی پیکــر" بنــدي فضــائی را ن

هاي کوچک نیـز  هاي بزرگ و پیچیده بلکه در مقیاسمحیط
بنـدي فضـائی ابـزار    هتـوان مشـاهده کـرد. تحلیـل پیکـر     می

 و روابط اجتماعی کرده  ایجاد هاپالن ۀمقایس جهتمناسبی 
هاي شباهت میان ساختمان .کندمی آشکار موجود در آنها را

بومی تنها محدود به شکل و فرم نیست بلکه الگوهاي موجود 
 ,Nourian( گـذارد در تعامالت اجتماعی را نیز به نمایش می

 گـر ید با بیترک در فضا هر نقش بر هینظر نیا" .")25 :2016
 روش کـه  اسـت  ایـن  مهـم  نکتـه  .دارد تأکیـد  شـهر  عناصـر 

 نبوده، و روشی ساده مدلسازي ابزار یک تنها فضائی چیدمان

 الگوهـاي  درك و توسـعه  هـا، الگـوي  پیچیـدگی  درك بـراي 

 .")Hillier et al., 1993( باشـد شهرها مـی  در موجود رفتاري
بنـدي فضـا بـه    چیدمان فضا روشی است براي درك پیکـره "

آورنـده آنهـا نیـز     نحوي که منطق عوامل اجتماعی به وجود
ــند   ــخیص باش ــل تش . " )Hillier &Vaughan, 2007( قاب

آگــاهی از  را فضــایی ) شــناخت1973( 22مــور و 12هــارت
هـا و روابـط   بازنمایی درونی یا شناخت ساختارها، موجودیت

نظریـۀ  " )Hart and Moore, 1973( انـد کردهفضایی تعریف 
نحو فضا امکان استفاده از مفاهیم موجود و مرتبط در نظریۀ 

هاي موجـود و  هاي منتج از پالنرا جهت تحلیل گراف گراف
روابـط  هـاي  یا حتی قبل از رسـیدن بـه پـالن و در دیـاگرام    

 کند.پیشنهادي مهیا میفضایی 
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 در نظریۀ نحوفضا مرکزیت معیارهايبه کارگیري  -1-6

متنـوعی از   تعـاریف در تئوري گراف و تحلیـل شـبکه،   "
مرکزیت یک رأس در یک گراف وجود دارد که اهمیت نسبی 

کنـد (بـراي مثـال میـزان     یک رأس را در گراف تعیـین مـی  
اهمیت یک فرد در یک شبکه اجتمـاعی یـا در نظریـه نحـو     

ان اسـتفادة  در ساختمان یا میـز  فضافضا، میزان اهمیت یک 
 ,Kosourukoff( شـهري)  ۀمناسب از یک جاده در یک شبک

هــاي مرکزیــت، عمــدتاً توســط شــاخص" . ")77-78 :2011
فضا، جهت بررسی نحوة حرکت افراد در فضاها  محققین نحو

 ها امکان بررسی پتانسـیل شود. این شاخصبه کار گرفته می
نـد. در  آورعملکردي فضاها را در پالن فـراهم مـی   -اجتماعی

هـا را جهـت تحلیـل    اي از تکنیـک واقع نحـو فضـا مجموعـه   
هـاي معمـاري   تنظیمات فضایی براي انواع مختلفی از طـرح 

هـاي  شـاخص ". ")Tarabieh et al., 2018( دهـد ارائـه مـی  
ــزار جهــت بررســی پتانســیل    ــرین اب ــی از بهت ــت یک مرکزی

 هـاي شـاخص برخی از باشند. عملکردي فضاها می-اجتماعی
هـایی کـارا در   مرکزیت در نظریۀ گـراف بـه عنـوان شـاخص    

 گیرنـد شناسی معماري مورد استفاده قـرار مـی  مسائل ریخت
)Nourian, 2016: 76(". زمــانی کــه ارتباطــات  در نتیجــه

موجود بین فضاهاي موجود در یک پالن، تشکیل یک گـراف  
-تواند به عنوان یک شـبکۀ اجتمـاعی  را دادند، آن گراف می

درنظر گرفته شود.  در مرحلـۀ بعـد گـراف حاصـل از     فضایی 
 هـاي مطـرح در نحـو   ه شـاخص تواند با توجروابط فضایی می

 ها عبارتند از:این شاخص"فضا تحلیل گردد. 
عنــوان تعــداد نقــاطی تعریــف  هبــ :23ارتبــاط -6-1-1

طور مستقیم با نقاط دیگـر ارتبـاط    شود که یک نقطه بهمی
میزان ارتباط یک اتـاق کـه داراي    مثال د. برايکنـمی پیـدا

 .باشددو ورودي به فضاهاي مجاور خود باشد، دو می
هم پیونـدي یـک    پیوندي):(هم 42یکپارچگی -6-1-2

نقطه نشانگر پیوسـتگی یا جدایی یک نقطه از سیستم کلـی  
باشد. فضـایی داراي هـم   تـر، درجه دو مییا سیسـتم پـایین

که بـا فضـاهاي دیگـر داراي یکپـارچگی     پیوندي زیاد اسـت 
اي رابطـه » ارتبـاط «بیشتري باشد. این شاخصه بـا شـاخص   

خطی دارد بـدین صورت که هم پیوندي بیشتر برابر است بـا  
 .ارتباط بیشتر

پارامتري است کـه درجـه اختیــار   :52کنترل -6-1-3
اي از نقاطی دیگر که به آنها متصل شـده را مشـخص   نقطـه

عبارت دیگر هر چــه یــک نقطــه بــه نســبت       به کند.می
اي مشخص داراي درجه انتخاب کمتري باشـد میـزان   نقطـه

 .کنتـرل بر آن کمتر است

ــاب -6-1-4 ــردي    :62انتخ ــت ف ــی هوی ــراي بررس (ب
یک مقیاس کلی از میـزان (جریــان در   فضاهاي عملکردي):

باشد. در واقـع یـک فضـا وقتـی داراي میـزان یـک فضا) می
تــرین  باالیی از انتخاب است کـه تعــداد زیــادي از کوتــاه    

 .دهنده از آن فضا عبور کنندمسیرهاي ارتباط
عنـوان تعــداد    ایده اولیـه عمـق بـه    :72عمق -6-1-5
هـایی کـه براي گذر از یک نقطه به نقـاط دیگـر بایــد  قـدم

شود. یک نقطـه در صــورتی عمیــق   طـی شـود، تعریف می
هاي زیادي بین آن نقطــه و دیگــر   شود که قدممیخوانـده 

 در نظریۀ".")1395باشد (مداحی و معماریان، نقـاط موجود 
نحو فضا مرکزیت بـا بـه کـارگیري دو منطـق یکپـارچگی و      

شـود. یکپـارچگی همـان شـاخص     گیـري مـی  انتخاب انـدازه 
مطرح در تحلیل گراف است. انتخاب (بـه   82مرکزیت نزدیکی
را  92بودن) همـان شـاخص مرکزیـت بینیـت    معناي درمیان 

. در نتیجـه  ")Van Nes and Yamu, 2017( دهـد نشان مـی 
تمرکز اصلی این پژوهش بر مفـاهیم موجـود در دو شـاخص    

  مرکزیت بینیت و نزدیکی قرار گرفته است

 هایافته -7
 لیـ تحل جهـت ، همانطور که در روش تحقیق بیـان شـد  

 در موجـود  ییفضا ارتباطات تا است ازین اول ۀمرحل در پالن
 یتمـام  ابتـدا  لیـ دل نیهمـ  بـه  شـود،  لیتبـد  گراف به پالن

 يبرا. کدگذاري شدند يعملکرد يهاعرصه و هاحوزه فضاها،
 عمل اورژانس يبرا یالب کی همانند که مشترك ةحوز مثال

 حــوزه نیــا در. باشــدیمــ) 2( ةشــمار کــد يدارا کنــدیمــ
 و رشیپـذ  ص،یتـرخ  صـندوق،  چـون  يعملکـرد  يهاعرصه

 نیـ . به عـالوه ا دارد وجود همراهان و نیمراجع انتظار يفضا
 نیا در. دارد یدسترس ییسرپا ةو حوز تیفور ةحوزه به حوز

 ةحـوز  یپالن به علت کوچـک بـودن اورژانـس مـورد بررسـ     
 ةحـوز  .محدود شده است یعموم نهیاتاق معا کیبه  ییسرپا

 و اژیـ تر اتـاق  چـون  يگـر ید يعملکـرد  يفضاها به مشترك
گـراف حاصـل از    جـه ینت دردارد کـه   یدسترس زین داروخانه

 .  نمایش داده شده است 4شکل  درحوزه  نیارتباطات ا
 

 
Fig. 4 The Special Relation of Vertex (2) 
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جهت محاسبۀ معیارهاي مرکزیت گراف حاصل از روابـط  
افزار سایتواسکیپ وارد شـد. نتیجـۀ ایـن    فضایی پالن به نرم

) نشـان داده شـده   4) و (3)، (2محاسـبه در قالـب جـداول (   
هـاي  بـراي تمـامی گـره    مرکزیت بینیت 2است. در جدول 

 3گـره  موجـود،    32موجود در گراف محاسبه شده است.  از
) 39 (با کـد  فوریت)، 2 (با کد حوزة مشتركدة گره نماین

هـا ریزفضـاهاي   ) هستند. بقیـۀ گـره  83(با کد  نظر تحتو 
باشند. همانطور که در جـدول شـمارة   می مربوط به هر حوزه

هـا براسـاس انـدازة    شود، ریزفضـاها و حـوزه  ) مشاهده می2(
اند. همانطور از بزرگ به کوچک مرتب شده مرکزیت بینیت

گـره   12گره موجود در گراف، تنهـا   32 است ازکه مشخص 

ــتداراي  ــت بینی ــره  مرکزی ــۀ گ ــا داراي هســتند و بقی ه
این شاخص هستند. همانطور که اشاره شد  مرکزیت بینیت

تواند تعیین کند که یک فضا به چه میـزان نقـش مهـم و    می
و چقدر  اي در جریان حرکت در یک گراف داردکنندهتعیین

ــاهترین    ــابینی و واســط در کوت ــک فضــاي بین ــوان ی ــه عن ب
مسیرهاي موجود بین هر دو فضاي موجود در پالن مشارکت 

فضا و حـوزة موجـود در پـالن     32در نتیجه از داشته است. 
فضـا و حـوزه هسـتند کـه داراي مرکزیـت بینیـت        12تنها 
(بـا   حوزة فوریـت ها، باشند. در میان این فضاها و حوزهمی
اسـت در نتیجـه    مرکزیت بینیـت ) داراي بـاالترین  39کد 

 . را بر روابط موجود در پالن دارد تأثیرباالترین 
 

Table 2: The calculation of betweenness centrality for all vertexes 

 
 

هـاي موجـود   مرکزیت نزدیکی نیز براي گره 3در جدول 
دهـد کـه   در گراف محاسبه شده است. این شاخص نشان می

هـا (فضـاها،   چه میزان یک گره (فضا، حـوزه) بـه سـایر گـره    

) داراي 39(بـا کـد    حـوزة فوریـت  ها) نزدیک است. حوزه
 در این گراف است. مرکزیت نزدیکیباالترین میزان 

 
Table 3: The calculation of closeness centrality for all vertexes 

 
 



169 

SCIENTIFIC JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE 
& URBANISM, VOL. 10, NO. 17 

SPRING & SUMMER 2018 

 نشریه علمی معماري و شهرسازي ایران
 169 1398 بهار و تابستان، 17شماره  ،10دوره 

 

 
همانطور کـه در گـراف حاصـل از روابـط فضـایی پـالن       

شود. اتاق احیاء و دیگر فضاهاي عملیاتی بخـش  مشاهده می
توانـد  انـد. ایـن مطلـب مـی    ر گرفتهاورژانس در این حوزه قرا

عملکرد درست این حوزه در طراحی را نشان دهـد، زیـرا در   
بخش اورژانس در هر زمان احتمال وخیم شدن حـال بیمـار   

هـا  وجود دارد و نزدیکی این حوزه به تمامی فضـاها و حـوزه  
 تواند در نجات جان بیماران مؤثر باشد.  می

مرکزیت بردار ویژه براي هـر گـره محاسـبه     4در جدول 
 اتصـال  نبردار ویـژه میـزا  شده است. همانطور که اشاره شد 

هـاي مرکـزي و قدرتمنـد در شـبکه را     گـره گره با سایر  یک
کند، یعنی مرکزیت یک گره وابسته به مرکزیـت  محاسبه می

شـود بـاز   هاي مجاور آن است. همانطور که مشاهده مـی گره

 است.  مرکزیت بردار ویژهداراي باالترین هم حوزة فوریت 

 
Table 4: The calculate of eigenvector centrality for all vertexes 

 
 

 گیرينتیجه -8
به طور سـنتی   با پیدایش نظریۀ نحو فضا در معماري که

مبتنی بر توپولوژي است، امکـان تحلیـل روابـط فضـایی بـه      
هـاي  شـاخص هاي مرکزیـت بـه وجـود آمـد.     کمک شاخص

داراي انواع مختلفی اسـت   نحوفضامرکزیت مطرح در نظریۀ 
ایـن  توانند مورد استفاده قرار گیرنـد.  که بسته به مسئله می

انتخاب  ،یکپارچگی، کنترل ،ارتباطها عبارتند از: شاخص
نحــو فضـا مرکزیـت بـا بــه     در نظریـۀ  کـه  از آنجـا عمـق.  و 

ــدازه   ــاب ان ــارچگی و انتخ ــق یکپ ــارگیري دو منط ــري ک گی
مرکزیـت  شود، این دو مرکزیـت معـادل بـا دو شـاخص     می

مطرح در تئوري گراف هستند. در نتیجه  بینیت و نزدیکی
تمرکز اصلی این پژوهش بر مفـاهیم موجـود در دو شـاخص    

قـرار گرفـت، هـر چنـد کـه دو       نزدیکیو  یتمرکزیت بین
نیـز بررسـی شـد.     بـردار ویـژه  و  مرکزیت درجهشاخص 

هاي بزرگ و پیچیده هاي مرکزیت در شبکهمحاسبۀ شاخص
هـا از  اي نیست در نتیجه براي محاسبۀ این شاخصکارِ ساده

ها بـراي  افزار سایتواسکیپ کمک گرفته شد. این شاخصنرم
د در گراف که معرف یـک فضـا (در   هاي موجوهر یک از گره

باشـد،  پـالن در دسـت طراحـی و یـا در پـالن موجـود) مـی       
هـا بـه صـورت    گردد. از آنجـا کـه ایـن شـاخص    محاسبه می

ــی  ــددي) هســتند م ــوان فضــاهاي داراي شــاخص  کمی(ع ت
مرکزیت بیشتر را به راحتـی یافـت و براسـاس عملکردشـان     

توانـد قبـل   می ماربنابراین معمورد ارزیابی و تحلیل قرار داد. 
از طراحی پالن و از روي دیاگرام ارتباطات فضایی و یا حتـی  
پس از طراحی پـالن طـرح را مـورد ارزیـابی قـرار داده و بـا       
اعمال تغییرات حاصل از تحلیل روابط فضایی کارائی پالن را 

هـاي مرکزیـت در گـراف توسـط     بهبود بخشد. درك شاخص
ـ  ذهن انسان و براساس تجربه نیز می ا تواند صورت پـذیرد، ام

هاي پیچیده کـه داراي تعـداد   بر بوده و در شبکهبسیار زمان
زیاد فضا (مانند مراکز تجـاري بـزرگ، بیمارسـتان، کارخانـه     

هـاي زیـادي را دربـر خواهـد داشـت. در      و...) هستند، چالش
افزارهـا، بـا دقـت و    که این کار به آسانی به کمک نرمصورتی

پذیرد. در این میان دانستن منطق کار میسرعت باال صورت 
تواند در ارزیابی نتیجـه و تحلیـل صـورت    ها میتوسط انسان

در نتیجه با محاسـبه  . گرفته توسط کامپیوترها راهگشا باشد
بنـدي  تـوان فهـم پیکـره   هاي مرکزیت مـی و تحلیل شاخص
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هـا بـه ارزیـابی    فضاها را تسریع بخشد. در حقیقـت شـاخص  
کننــد. فــرض مطــرح در ایــن کمــک مــیارتباطــات فضــایی 

هاي مرکزیت موجود در نظریـۀ  پژوهش به کارگیري شاخص
هاي معماري بود. پژوهش حاضر بـا  گراف جهت تحلیل پالن

ها توانست سـاختار و توپولـوژيِ گـراف    محاسبۀ این مرکزیت
اورژانـسِ یـک بیمارسـتان را مـورد ارزیـابی و       منتج از پالن

تحلیل و با مقایسۀ مرکزیت نزدیکی تحلیل قرار دهد. در این 
ها مشخص شد که حوزة فوریت داراي باالترین فضاها و حوزه

دهـد کـه   مرکزیت نزدیکی است. مرکزیت نزدیکی نشان مـی 
توانـد  یک فضا در یک شبکۀ فضایی چقدر سریع و آسان می

به سایر فضاهاي موجود در شبکه دسترسی داشته باشد، بـه  
اورژانس، حوزة فوریت موجـود   دلیل ماهیت عملکردي بخش

در آن باید داراي باالترین مرکزیت نزدیکی باشد زیرا در این 
هاي عملیاتی مانند اتـاق احیـاء، اتـاق عمـل و ...     حوزه بخش
اند. در نتیجـه جانمـایی ایـن حـوزه بـا توجـه بـه        قرار گرفته

کـه  عملکردش در پالن به درستی صورت گرفته است. زمانی
ک فضا باال باشد، بدین معناسـت کـه یـک    مرکزیت بینیت ی

ترین مسیرهاي موجود در شـبکۀ فضـایی قـرار    فضا در کوتاه
هــا فضــاهایی بایــد داراي گرفتــه اســت، در نتیجــه در پــالن

مرکزیت بینیت باالیی باشند که نقشی حیاتی را در عملکـرد  
هـا حـوزة فوریـت اسـت کـه      کنند. در اورژانسپالن ایفاء می

کنـد.  را در عملکـرد اورژانـس بـازي مـی    تـرین نقـش   حیاتی
اي شاخص یکپارچگی و شـاخص ارتبـاط بـا یکـدیگر رابطـه     

پیوندي) بیشتر خطی دارند، بدین صورت که یکپارچگی (هم
برابر با ارتباط بیشتر است. شاخص ارتباط در نظریۀ نحوفضـا  

توان گفت معادل با شاخص مرکزیت درجه است. بنابراین می
مرکزیت نزدیکی نیز رابطۀ خطی دارنـد  که مرکزیت درجه و 

و مرکزیت نزدیکی بیشتر برابر با مرکزیت درجۀ بیشتر است. 
شـود تـا معمـار در مراحـل ابتـدایی      این محاسبات منجر می
دهی درسـت و  ریزي فضایی از سازمانطراحی و در فاز برنامه

ترین وظایف او اسـت اطمینـان   عملکردي فضاها که از اصلی
هاي یت این مطلب به خصوص در مورد پالناهمحاصل کند. 

هـاي عملکـردي   شود. از جمله پالنعملکردي دو چندان می
هاي باشند که در پالنها میهاي درمانی و پالن کارخانهپالن

ها بـا  ها و در چیدمان فضاهایی کارخانهدرمانی با جان انسان
ت مواد اولیه و محصـوال  جاییو جابه افزایش هزینه در انتقال

هايِ مرکزیت مواجه خواهیم بود. بررسیِ کاربرد دیگر شاخص
هاي اجتماعی جهـت تحلیـلِ   و شبکه موجود در نظریۀ گراف

تواند موضوع تحقیقات آتی باشد. بـراي  هايِ معماري میپالن
هاي کالن  مطرح در تئـوري گـراف   توان به شاخصمثال می
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With the emergence of space syntax theory in architecture, the possibility of 
transforming architectural plans into graphs was created and then the graph theory 
was introduced as one of the main methods for analyzing the spatial layout. The 
centrality criteria is regarded as features which can be used for quantitative analysis of 
spatial layout. In this regard, the present research seeks to use the concepts contained 
in the centrality criteria for analyzing space relationships, especially in functional 
plans. For this purpose, the emergency department of hospitals is selected as one of 
the most functional applications. In order to analyze the emergency plan, it should be 
noted that there are some areas in which their relationship and spatial layout play a 
vital role in their performance. Thus, an emergency plan, which includes both the 
therapeutic and urgency domains, was developed in the present study in order to 
analyze the performance of these domains and their associated spaces. As a result, the 
spaces and existed domains were first encoded in the plan and then, the plan 
transformed into a graph by using the space syntax theory of the plan. In this regard, 
the Cytoscape software was used to calculate the centrality criteria. The results of the 
analysis indicates that using some centrality criteria, especially the criteria for the 
betweenness and closeness centrality, we are able to analyze the layout of the 
domains and their associated spaces in the plans. 
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 چکیده
هایی است کـه بـه   میان آثار از بحث انگاري خالقیت و نووارگی در مقابل اثرپذیري، پیوندگونی و خویشاونديدوگانه

 فرآینـد ویژه پس از مدرنیته همواره بر هنر و معماري سایه افکنده است. این پـژوهش در تـالش اسـت بـا رهیافـت بـه       
شـود  باره و ناگهانی خلـق نمـی  و به یک ي معمارمتنی بیان کند؛ معماري تنها با اتکا به نبوغ و چیرگی اصالت ایدهمیان

یابـد. معمـاري اقتبـاس و    جذبه و کشاکشی غریزي با تجربه، روش، اثر و ابزارهاي دیگـر هنرمنـدان؛ قـوام مـی    بلکه در 
 فرآینـد وگوي با دیگري است. از سوي دیگـر در  پایان از آثار  دیگران و همواره در گفتخوانشی گسترده، ناهمگون و بی

معماري با یکدیگر را باید به میل انسان بـه یـافتن تبـار،    ها و قیاس آثار وجوي شباهتمان براي جستمتنی تالشمیان
پژوهش در دفاع از ایـن فرضـیه بنـا شـده کـه      اش نسبت دهیم. ي خویشاونديشناسی و در اصطالح یافتن اسطورهتبار

معماري نوعی گفتمان است که از پیوندخوردگی و خویشاوندي میان آثار در تقابل بـا هژمـونی یکتـایی و منحصـربفرد     
 ذهـن  حاصل اصالت ایده، به اثر را شان ارزشانتقادات يبدنه گوید و در انتقاد از نقد سنتی است که دردن سخن میبو

ـ . دهنـد مـی  تنزل فقط اقتباسی، اثري کپی و سطح تا برخی آثار را و دهندمی ي آفریننده، نسبتخالقه رهیافـت  ا درام 
 یـا  یـک  هاي ذهن هنرمند باگوي میان الیهدر گفت حتم طور به و نیست دیگر فقط یکتا متنی (اثري) متنی هیچمیان
هـاي  داده باشـد. مـی  تفسـیري  -تحلیلـی  روش و بـه  کاربردي با ماهیتی پژوهش .است یافته دیگر شکل متنپیش چند

د. بـا  در قالب جداولی ارائه خواهد شـ  آنج مورد تحلیل قرار خواهند گرفت که نتای یمنطقاستدالل مستخرج با تکیه بر 
نهایـت   دریم و پـرداز مـی  متنـی خـوانش میـان  معتبر با محوریت مفهوم  يمتنی به تحلیل آرامیان يرویکرد تفسیرگرا

 .متنی، به صورت کلّی بازشناخته شود، تا خوانش معماري میانشودارائه می اثر از معماري ایران تحلیل چند

 هاي کلیدي:واژه
 .متنی، خویشاوندي، اصالت و معماري معاصر ایرانمیان فرآیندنقد، 
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 مقدمه -1
آرایی در مقابل یکدیگر صف در هنر و معماري دو اندیشه

ي نومـایگی و اصـیل   اند، یکی زایش اثـر را بـه اسـطوره   کرده
هـاي اجتمـاعی،   و نبـوغی فراتـر از هنجارهـا و زمینـه     1بودن

 2دهد و دیگري از خویشـاونديِ فرهنگی و تاریخی نسبت می
گویـد. نگـرش نخسـت، زایـش هـر اثـر را بـه         آثار سخن می

ي ي هنرمنــد و اُتوریتــه  هژمــونی نبــوغ و اصــالت ایــده    
ي نـووارگی  دهد. اسـطوره گري و ابداع اثر نسبت میآفرینش

ي ما از اصـالت بـه معنـاي یکتـایی و بـدیع      اثر بر بنیانِ ایده
(خالق) و اقتـدارِ اثـر، بـا     بودن در همپوشانی با مفهوم مؤلف

شده  ز آن بناپروسۀ ظهور و برو و تأثر در تأثیرزدودن ردپاي 
دارد که متن نوعی الهام به مؤلف  تأکیدبر این باور نیز  است.

هاي ذاتی مؤلـف بنیـان   و خالق آن است که بر نبوغ و ویژگی
اند. بر اساس آن آثار یـا از ذهنیـت مؤلـف و متکـی بـر      شده

(سوبژکتیو و ذهنـی   اندشدهتجربیات درونی او، خلق و ابداع 
ونـی مؤلـف و کـدهاي اجتمـاعی     هستند) یا از تجربیـات بیر 

اند (ابژکتیو و عینی هستند) کـه در  بستر خالق اثر قوام یافته
 ي شرایط پیرامونی مؤلف خودش است.آن اثر، بازتابنده

گویـد و  نگرش دیگر از خویشاونديِ میان آثار سخن می 
شمارد. مبتنی بر این ایـده  متن، متنی دگر میهر اثر را میان

خودزاینده است که توانایی تفسیر مشـابه،  که معماري زبانی 
تغییر از طریـق فـرم، مـواد و مصـالح و نظـام       تبادل اندیشه،

 درون در پیتر آیـزنمن  يگفته سازماندهی خویش را دارد. به
 ايشـده  انباشته دارد، دانش وجود قیاسی تاریخ یک معماري

) در 13:1999 پیتر،و  پیشین (آیزنمن هايمعماري تمامی از
ها در تنها یکی از بینامتن نگاه ذهنیت خالق در خلق اثر،این 

این ذهنیت  گري) است.(نه آفرینش شکل یافتن متن فرآیند
نه با تکیه بر اصالت و مرجعیـت خـویش بلکـه در مناسـبات     

ــا نفــی خالقیــت مجــرد و محــض در کــنش   متنــی،میــان ب
 ي فراگیــر ســایر متــون،پیونــدي بــا گســترههــم مشــارکتی،
در  شـود. تعریف و تبیین مـی  اجتماعی و فرهنگی،مناسبات 

گفتمـان و منـاظره شـکل     هیبر پا يهنر معماراین رهیافت، 
ها و ترفنـدها و  کیتکن؛ نهفته در خود يهاو از توان ردیگیم

 یـرد. گیبهره مـ  یدگرگون و تحولگویی، همان در اشمواضع
 افتنیـ موجـب   يگفتمـان معمـار  در  یمتنانیدرك رابطه م

آثار  انی) می(دگرگونو تراگونگی تداوم ،)ییگو(همان تشباه
قـوام   موجـود،  شیاز پـ  يزیشود که همواره بر چیمختلف م

ها در برخی آثار معماري و از سویی انکار شباهت .یافته است
اهمیت جلوه دادن  وجوي آثار مشابه براي کماصرار بر جست

میان آثار اثري، مبتنی بر عدم درك رابطۀ تفکري و انتقادي 
هـا،  متنـی، بـازنمود روابـط و گفتمـان    در خوانش میان است.

ــه ــب/انتقال، دریافت/دوآلیتـــ ــاي کســـ ــذاريهـــ ، واگـــ
ترین زمینه براي بازخوانی هـر  مهم ،گریزيگري/داللتداللت

اي بـراي بـه   آثار معماري به مانند متن، عرصه متنی هستند.
هـا و  ایـت بازآفرینی و بازنمایش روابط و تعـامالت متـون، رو  

 هاي دیگر است.آوا

 هاي پژوهشها و فرضیهپرسش -2
متنـی را در  توان رویکردهـاي نقـد میـان   الف. چگونه می

 بست؟ ي متن) بکارتحلیل آثار معماري (اثر به مثابه
متن بودن خلـق معمـاري معاصـر ایـران     ادعاي میانب. 

 توان مطرح کرد ؟هایی می) را در چه الیه1300-1320(

 پژوهش فرآیندروش و  -1-2
بـرآنیم دریـابیم، چـه میـزان از      3متنـی میـان  فرآینددر 

ي مـتن) امـروزي و از آنِ   ها و توان هنري اثر (به مثابهارزش
هاي اثر او ذهنیت فرد و منِ معمار است و چه میزان از نشانه

 و کاربردي ،روينوشتار پیشرا باید در آثار دیگران باز یابیم. 
ایـن روش بـراي تمرکـز بـر      است. کیفی جستجوي سامانه با

ـ       پدیده ا هایی اسـت کـه در دنیـاي واقعـی جریـان دارنـد، ام
) همچنـین بنـا بـه    188:1395پذیر نیسـتند (حیـدري،   عدد

ــژوهش، ــت پ ــر  روش ماهی ــی ب ــل کیف ــه و تحلی ــاي تجزی ه
تفســیري تکیـه دارد (ن.ك. حیــدري،  -رویکردهـاي تببینـی  

ــامل    .)174:1395 ــی ش ــر روش کیف ــی ب ــارتی مبتن ــه عب ب
 رویکرداین  .)169تبیین و به ویژه تفسیرند (همان:  توصیف،

بـا  متنـی همـراه اسـت و    ا با محوریت رهیافت میانتفسیرگر
 لـی تحلیی، بـه بحـث تطبیقـی و    اسـتدالل منطقـ  تکیه بـر  

نقــد  پــردازان نظریــه معتبــر يآرا و ســاختارهاي نظــري
جـوي پاسـخ   ودر جسـت  ها،دهدا یمعنای تفسیرمتنی  و میان

در نگرش امـروز   متنیتمیانمفهوم  .پردازدمی پرسش اصلی
ـ آراي میخاییـل   داروام ي ایـن مقالـه واژه   در .اسـت  4نیختاب

ي متنیت به عنـوان سـاختاري برسـازنده و بازنمایاننـده    میان
 است. 6، و روالن بارت5ژولیا کریستوا  جهان برگرفته از آراي

در غـالبی سـه    1 تصـویر و مدل کلی پـژوهش در   چارچوب 
نقـد و نسـبت آن بـا    «در وجـه اول   .وجهی بیان شده اسـت 

محـوري و  متن«و » متنیرهیافت میان«، »متنیمیان فرآیند
شـوند. در وجـه   بازشـناخته مـی  » ي متنخوانش اثر به مثابه

گري مبتنی بر اصالت ایده و نبوغ آفرینش«دوم نسبت میان 
متکی بـر   اثر افتنیشکل  فرآیند« ،يمعماربرابرِ  در» هنرمند

مطرح » آثار ي و پیوندخوردگیشاوندیو خو یمتنانیم روابط
معمـاري بـه ماننـد    اثـر  «شوند. در وجه سوم به خـوانش  می

و  فرآینـد خوانش متن (اثـر) معمـاري مبتنـی بـر     «و » متن
ي شده است. نگارندگان نظریـه  پرداخته» ي بینامتنیچرخه
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اند که برآنست که میانمتنیت را مبناي تحلیل خود قرار داده

هـا معنـا   ها تنها از غالـب گفتگـو و خویشـاوندي مـتن    پدیده
 بـر  ناپذیر است واي پایانها رابطهیابند و رابطه میان متنمی

خواننـده محـور متکـی بـر متنیـت در مقابـل        خوانشبنیانِ 
ـ       پایـانی،  یاثرمحوري یا مؤلـف محـوري اسـتوار اسـت، کـه ب

هـاي  شماري و داللت ضمنی را در برابر اقتدارگرایی ایـده بی
خود پایندگی اثر هنري را بـه  دهد و مطلق خالق اثر قرار می

مخاطـب کـه از   و  میان ابژه ،شودچیزي می .کشدچالش می
آغـاز و  منـدي ترکیـب یافتـه کـه     هاي ناکرانمعانی و داللت

 آثار از هایینمونها تحلیل ب انتها، درآن تعین ناپذیرند. فرجام

ــا  1300هــاي ســال معمــاري ــا  1320ت ــأملایــران ب ــر ت ی ب
خـوانش   تـا  شـود متنی ارائه مـی محوري و خوانش میانمتن

متنــی، بـه صــورت کلّــی  میـان  فرآینــدمبتنــی بـر  معمـاري  
  .بازشناخته شود

 

 
 

 متنیمیان فرآیندنقد و نسبت آن با  –۳
گونه برشــمرده است: هاي نقد را ایننوئل کارول فعالیت

شـواهد موجـود   بندي، نقد از روي قرائن و توصیف، تقســیم
هـا)،  ها و تحلیل ترکیب آنها در جملـه (مانند معنا کردن واژه

هاي رمزگذاري شده درون متن، تفسیر و تحلیل تأویل نشانه
) نقـد  13: 2009 آثار هنري بر مبناي محتواي آنها (کـارول، 

در تفکرسنتی، پرده برداشتن و آشکار کردن حقیقت، یـافتن  
شد همواره حضـور دارد) و  یمفهوم نهفته در اثر (که تصور م

ــا جســت ــان،   وی ــان گفتم ــا بنی ــاختار (جــوهر و ی جــوي س
ساخت (نظام نهفته) اثر به گمان ساختارگرایان) در اثر و ژرف

همـواره  هـاي کهـن   در نظام" کنش هنري تعبیر شده است.
هنجارها و ضوابط واالتري وجود داشت که مبناي نقـد قـرار   

ماهیتی ابزاري و کارکردي بود از این رو نقد داراي  گرفت.می
رفت و فاعل در تر بکار میو در جهت اثبات معیارهاي متعالی

چنین شـرایطی قـادر نبـود از قلمـرو کـنش و رفتـار خـارج        
قـرار   تأملگردیده و خود کنش مزبور را در معرض بررسی و 

و  یدر بررســ  یناقـدان سـنت .)348:1393(ضیمران،  "دهد

 کـه  پردازنـد یمـ  ییهـا یبـه بررســ  شـتریمتـون، ب ـلیتحل
ـ شـودیرا شـامل م يفـرد يهـایژگیو و تیشـخص ـه. توج 

 یعـامل بـه عنـوان    ســنده ینو اتیـ ح یخـیبـه دوره تار آنهـا
ـ مهم،  ـخیـ تار در تـوان یامــر را مـ   نیـ ه اســت. ا قابل توج 

 یخصوصـــ یزندگــ  یوجـو کــرد. بررســ   جســت  ـاتیـ ادب
کــه ممکــن اســت مـورد      اســت ی از مسـائل زین سـندهینو

 یقـالاخ يهـایژگیو ـنی. همچنـردیقرار گ ینـیدقـت و بازب
ـ  اوی مذهب يهـاشیو گرا سـندهینو ه اســت هـم مـورد توج 

 نقـد  يبـه شـیوه  سنتی نقد  .)227: 1393 (درودي، فریبرز،
کـه   شـود گفتـه مـی  ) 1901-1910» (ادوارد هفتم«ي دوره

ــا روش  خــود » ملکــه ویکتوریــا« يدوره نقــد دردر تضــاد ب
است.  -رویکردي مبتنی بر تقدیر و پذیرش -)1901-1837(

رضایت و پذیرش بی چون و چراي اثر در مرامش نیست و با 
کند از وابستگی بـه نهادهـاي قـدرت    نقد و پرسش تالش می

رسمی و مذهبی سرباز زند. معموالً محور اصلی کـار در ایـن   
 او يزمانه و اثر خالق مورد در اطالعاتیي شیوه کسب و ارائه

 بـر  متکـی  چنـدان  کـه  شودمی عرضه اثر از تصویري و است
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 8محمدرضـا،   و (نوشـمند  اثـر نیسـت   خود از دقیقی تحلیل
در  - کاگویشـ  پیش از مکتب یسنت نقد ادبی .)1390بهمن 
اي دیگر سندهیرا بر نو ايسندهینو تأثیر -ستمیقرن ب يمیانه

 يی نقد سنتی مسئلهاتیمسئله ح نیهمچن کرد.را دنبال می
در نسـبت   ،یسنت نقد درکه اثر بوده است  "تناسب و اقتضا"

شده است. نظریه نقد تعریف می یاتاخالق با فلسفه اخالق و 
 هاي قرن بیسـتم  تـا  گرایی در نخستین دههنو همراه با متن

ـ یافت. در انگلستان و آمریکا نفوذ  1970 ه ایـن نقـد بـه    توج
 چراکه معطوف نیست نویسندهو نیت  اندیشهبه  است و متن

حـق سـخن را بـرآورده    ا معنـ  جـو و یـافتن  وجستمعتقدند 
بـر بنیـان   » نقـد نـو  « د.دهمتن را تقلیل میتنها سازد و نمی

نقد نو؛ معتقـد بـه    .استوار بوداز گذشته؛ گسستگی  جدایی و
بـه عنـوانِ    هنرمنـد اصالت متن است؛ زیرا رسیدن بـه نیـت   

. داننـد مـی  نه دست یافتنی و نه مطلوب رامعیاري براي نقد 
نویسنده و خواننده از نظر ِمنتقدان این نهضت، داراي اولویت 
ثانویه هستند. منتقد نقد نو، در پی معناي متن نیست، بلکـه  

 کند.  خواهد بداند متن چگونه خود را بیان میمی
توانـد  به هنگام رویارویی با دیگري مـی  اثريهــر کنش و 

تـرین  ترین و گستردهنقد در ژرف در ترازوي داوري قرار گیرد.
چـه مردمـان   نقد به هر آن جا حاضر است.تعریف، کنشی همه

گیـرد و درونـی و ذاتـی    ســازند، تعلق میدهند و میانجام می
تفکـر سـنتی    .)315: 2001 فرهنگ بشري اســت (سـیمون، 

حامل معانی ثابت و منتقد جستجوگر راستین حقیقت متن را 
ــاراپ،   ــت. (س ــتن اس ــود در م ــد  43: 1988 موج ــزد منتق ) ن

 پساساختارگرا، خوانش به اجرایی نو بدل شـده اسـت. (همـان:   
ي آنکــه مبتنــی بــر تصــورات از پــیش موجــود دربــاره) بــی4

مندي، معنا و مفهوم یا ساختار اثر باشد که در تفسیر آزاد نیت
» لـذت آفـرینشِ مـدام   «چـه کـالر   یابـد، آن پایان قوام میو بی
لــذت ایــن بــازي بــا گــذر از  .)248: 1975 خوانــد (کــالر،مــی

اقتدارگرایی مؤلف و پس از آن، هژمـونی منتقـد، معطـوف بـه     
 خواننده است.

) 1966(7"رمـان  گفتگـو،  کلمه،"ي در مقالهژولیا کریستوا 
را بـراي هـر نـوع ارتبـاط      تمتنیــ میانصـطالح نخستین بار ا

ي ي دوسـویه رابطـه  به که هاي گوناگون مطرح کردمتن میانِ
 بـر . این اصـطالح  دارد اشاره گریکدیبر و اثر متقابل آنها متون 

 .سـت یمتن نشیبدون پ یمتن چیکه ه این بنیان استوار است؛
 بــا او،. ســتیمســتقل ن يادهیــمــتن پد ســتوایکر رهیافــتدر 

ــدنبال هــمي میــانواژه برســاخت ــوا کــردنمتنــی ب جــدلِ  ن
 11گفتگومنـدي  تخیل و 10سوسور 9ساختارگراي 8شناسینشانه

ــود ــاختین ب ــت« .ب ـــش دریاف ــدي، نق ر داساســـی  یگفتگومن
ـ   ايرابطـه  ،دارد متنیتمیانتکـوین  هـاي  نوشـته  اتنگاتنـگ ب

-(پیگی »داردپرداز رمـان، میخائیـل باختین فیلسوف و نظریه
اصـل  "کنـد  بیـان مـی  سوسور  دوفردینان .)25: 2005گروس

 (سوسـور،  تغییر بر مبناي اصل تداوم و پیوستگی استوار اسـت 
خـود را درون   يهـا معنـا  چگونه نشانه کهنیاز ا او .)7: 1974

 زیـ ن نیدهنـد سـخن گفـت و بـاخت    یساختار متن به دست م
داشت. به  انیوگو بطرح خود را برساخت معنا در گفت موضوع

اسـت کـه    ناملموسو  یانتزاع رویداديو گو: گفتنیباخت انیب
 رونیـ بدرون بـه  وجـود را از  ؛ وگودهد. گفتیافراد رخ م انیم

ــد و در نقــش نیمــ ــراد و گــذارد ي، نمــیوجــود یــیرویران اف
او در  .بـاقی بماننــد  شــانيدرون مرزهـا  یموجـودات اجتمــاع 

گونـاگون   یرا حاصل برخورد سطوح متن گومنديگفت مجموع،
 يهـا آواها، ژانرها و و با متنگودر حال گفت که همواره داندیم

باوري بـاختین،  بنا بر مکالمه .)2005(لکرون،  هستند گوناگون
هـاي پیــشین کــه موضــوع مــشترکی     هر سخن با سخن«

هاي آینده که به یـک معنـا پیــشگویی  داشته باشد و با سخن
 :1380(احمـدي، » کندو میوگگفت هاسـت،و واکـنش بـه آن

بـا   هـاي انسـان اسـت   تـرین ویژگـی  مهـم  گفتگومندي از )93
ي نفوذ آن از ادبیات فراتـر  متنی، دامنهي رهیافت میانتوسعه

ي نقد و خوانش سایر هنرها را چونان متنِ هنري رفته و زمینه
هـاي  ، اساس نقد در انواع نظریه2 تصویرفراهم آورده است. در 
 نقد، بیان شده است.

 

 
 

Fig. 2 The Basis of Critique in Critical Theories 
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یعنـی؛  سه عنصر یا سه محـور اصـلی   هنري نقد آثار  در

ه بوده است و مورد توج و خوانندهاثر (سپس متن) نویسنده، 
یک از آنهـا دسـتخوش    هراهمیـت و جایگاه  ،طول زمان در

برآن بودند تـا اثـر و    منتقدینابتدا  تغییر و تحول شده است.
وجو، دریافـت و  ي متن را از راه جستپس از آن اثر به مثابه

رو محوریـت  از این فهمِ نیت خالق اثر، تفسیر و تحلیل کنند.
پـس از آن بـا گـذار از     نقد متکی بر خالق و مؤلف اثـر بـود.  

دو  از سـاختارگرایی  متـأثر کند؛ مؤلف بسوي متن حرکت می
گیرد؛ گروه نخسـت  تفسیر اثر شکل می نوع گرایش در نقد و

کوشند تا با محوریت متن و تفسـیر آن، بـه نیـت و پیـام     می
مؤلف در اثر دست یابند و گروه دیگر همچون سـاختارگرایان  

ـ     ه خـود را  متن را از سلطه نویسنده رهـا کـرده و همـه توج
ـ  معطوف به متن  و کشف ساختار آن مـی  ا رویکـرد  داننـد. ام

، مــتن 13) اکــو1962(12»مــتن گشــوده«ي ســوم؛ بــا نظریــه
گشودگی ویژگی عـام  « گوید:او می یابد.استقالل وجودي می

 ي) بـا نظریـه  24: 1989 (اکـو،  »رودشـمار مـی  تمام آثار بـه 
کند؛ با انتشار مـتن،  ) بارت بیان می1967( »14مرگ مؤلف«

گونه نویســنده یا هنرمند، دیگـر  نویســنده کنار رفته و این

در همراهی بـا   15یشل فوکوخداوندگار متن و یا اثر نیست. م
 :کنـد ) مطـرح مـی  1969» (مؤلـف چیسـت؟  «آنها در مقاله 

 تحدید اندیشـه لف مفهومی استبدادي است و کارش فقط ؤم
). با گذار از هژمونی 101:1984 (فوکو، آزاد خوانندگان است

واننده به خ و اقتدار نویسنده و پس از او متن، محوریت اثر را
هــم  این خواننده است که نقش اصـلی را  و  کنندمنتقل می

گیـرد و  برعهـده مـی   در آفـرینش اثـر و هـم در دریافت آن،
هـاي  ي متن، برآمده از الیهمتنیت، اثر به مثابهي میانبرپایه
هاي راوي، خواننـده و  ها و فرامتنمتناي از پیشتنیدهدرهم

این روي توالیِ زمانی، اثر را،  از زمان آنچه روایت شده، است.
نـوعی مـد (برکشـند) و جـذر     [ي کشَـندي  در نوعی چرخـه 

را  يمعنـادار  16دایـ دراندازنـد.  مـی  ](فروکشند) متعاقـب آن 
اسـت و   نی. معنا همواره نامعداندیمعنا م نیعدم تع ازی ناش

. ابـد ییمعنا ضـرورت مـ   دیخواندن و تول يبراتالش  نیبنابرا
خوانـدن تولیـد    فرآینـد هـا در مـتن و بـا    معنا در بـازي دال 

نـه   ) خـوانش نـزد دریـدا   30:1391 (ن.ك پارسـا،  .شـود می
-انگـاره  3 تصـویر در  معنا است.آفرینش و کشف معنا، بلکه 

   یک از آنها بیان شده است. هاي خوانش و انواع مواجهه هر
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Fig. 3 Reading paradigms and their types of exposure 
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 متنیمیان فرآیندپیشینه و چارچوب نظري  -4
پـژوهش،  ه به بحث ایـن  ترین آراي باختین با توجاز مهم

(پولیفـــونی)  17گفتگومنـــدي (دیالوژیـــسم) و چندصـــدایی
 چنـان  آناي تنگاتنگ وجود دارد رابطهاین دو میـان  اسـت.

ایـن چندصـدایی   « که چندصدایی ویژگی گفتگومندي است
کـه در آن همــۀ صــداها بـه شـــیوهاي مـــساوي بازتابانـــده   

ــدموجــب گفتگومنــدي مــی شــوند،مــی (ســاموئل،  »گردن
کنـد، چنـدآوایی بـه معنـاي توزیـع      او اشاره می .)11:2005

کـه تمـام صـداها حـق    مساوي صداها در مـتن اسـت چنـان
حضور داشته باشند، بدون اینکه یکـی بـر دیگــران مــسلط     

در واقع، با تعریــف گفتگومنــدي، بــاختین بطـور     «باشـد. 
ن پــیش از  مداوم متن را به بافت آن، به مؤلفش و به مؤلفـا 

رو کـه هنـوز   از آن -کنـد. واژه گفتگومنـدي  آن، مـربوط می
ي واژگـانی بسـیار   بـه شـبکه-ي بینامتنیت تبیین نشده.واژه

یـۀ  نظر بنابر .)10:2005، (کلرژیونو» اي بستگی داردگسترده
 سـتقل کـه در انـزوا و م   افـت یتوان یرا نم ياثر ت،متنیمیان

آن را بدون ارتبـاط بـا متـون و آثـار      توانیو نم ردیشکل بگ
در نگـرش   .)1394 (نـامور مطلـق،   کـرد  ریو تفسـ  نقد گرید

و کریستوا ي اجتماعی است و زمینهه به شرایط توج باختین 
هــم بــه متنیــت فرهنگــی و اجتمــاعی و هــم خــود مــتن و  

 د.دار تأکیدها سوژه گفتگوي میان
 تنی، بـه ویـژه  مبا نگاه کاربردي به رهیافت میانکریستوا 

 را کـار  هم این زیرا مخالف بود؛براي یافتن منابع وجو جست
نقـد  « این نـوع واکـاوي را همـان    هم و دانستمی غیرممکن

 نیـز  بـارت  .شـمرد مـی  ،بـود  سنتی رهیافت و نقد که »منابع
در نظـر   بـوده.  متنـی روابط میانگونه برداشت از مخالف این

مـتن اسـت؛    ده بـه دهنـ از عناصـر شـکل   متنیـت میـان آنان 
 آشـکار طـور   تـوان نشـان آنهـا را بـه    عناصري که اغلب نمی

در ایـن   به چنین کاري نیسـت.  همنیازي البته و  بازشناخت
پویـایی و چنـد صـدایی در مـتن     سـبب   متنیـت نگاه، میـان 

 .گیـرد شـکل نمـی  بینـامتن   بـدونِ و هـیچ متنـی   گـردد  می
این رهیافت  پردازاننظریه از برخی ،بارت و کریستوا برخالف

 روابط  يهبراي مطالع ايعنوان ابزار و شیوهبهآن،  از تا برآنند

جـوي  وصراحت در جسـت به  18ژرار ژنتگیرند. ها بهره متن
است. او بـرخالف کریسـتوا کـه     پذیرياثرگذاري و اثرروابط 

 یعنـی در یک گونۀ بزرگ  ،متنی راهاي روابط میانگونه ۀهم
خت پردامیمتون عرض ه روابط همب داده وقرار متنیت، میان

بـه   و عرض میان دو مـتن روابط همبه  توأمان 19ترامتنیتبا 
 ،روابط طولی پرداخته است. بنابراین دایره و سطح ارتباطـات 

بینامتنیـت را  سـه گونـه   ژنت  .کندترامتنیت ژنت متمایز می
بینامتنیـت صـریح، غیرصـریح یـا پنهـانی و       :برشمرده است

حضور آشکار یک مـتن   بینامتنیت صریح، بینامتنیت ضمنی.
بینامتنیـت غیرصـریح یـا پنهـان بیـان      . در متن دیگر اسـت 

کوشـد تـا   می کهدیگر است  یحضور پنهان یک متن در متن
در بینامتنیـت ضـمنی،   . متن خود را پنهان کنـد میانمرجع 

از کاري بینامتن خود را نـدارد و  مؤلف متن دوم، قصد پنهان
تـوان  ها میبرد که با این نشانهکار می را به هایینشانه رواین

ـ  نـه ا بینامتن را تشخیص و حتی مرجع آن را نیز شناخت. ام 
یلی به اشارات ضمنی بسـنده  الروشن و به د ،صورت صریحبه

 بــا 20لــوران ژنــی .)89-1386:88 نــامور مطلــق،( شــودمــی
 متنیتمتنیت، برآنست میانتر به میانگرایانهعملبازاندیشی 

خـود  متنیت میانتفاوت  را به کاربردي شدن نزدیک کند. او
کـنم از  پیشـنهاد مـی  «دهـد  را چنین شـرح مـی  کریستوا  و

هنگامی سخن گفتـه شـود کـه در وضـعیتی      تنهابینامتنیت 
بتـوان عناصـر از پـیش سـاختارمند      یک مـتن باشیم که در 

 بازیـابی  و بـازجویی  را -لغوي حد از فراتر -نسبت به آن متن
، به مراتبی در بینامتنیـت او  .)49:1391(نامورمطلق، » کنیم

 کـه  .بـاور دارد بر پایـه میـزان و چگـونگی ارتبـاط دو مـتن      
 شـوند. مـی صورت و مضمون تقسیم  يبه دو دستهکم دست
 مضمون و صورت سطح هر دو در متنیمیان ارتباط چهچنان
رخ  تنها در یکی از سـطوح  و اگر قوي بینامتنیت گیرد، انجام

ــد، ــت ده ــود.  بینامتنی ــد ب ــعیف خواه ــات  ض ــه مطالع دامن
متنی با کاربرد اصطالح بینامتنیت نزد کریسـتوا آغـاز و   میان

با نظریه  21و هارولد بلوم ژنت ،ژنی ،بارتپردازانی چون نظریه
ــأثیراضــطراب  ــوذ آن همــت   22ت ــین و گســترش نف ــه تبی ب

 )4 (تصویر .گماردند
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 آفرینش اثر فرآیندمتنیت زایشی در میان -1-3
 کریستوا با دو ساحت مواجـه هسـتیم، نخسـت   در آراي 

مـتن کـه در مفهـوم     در آن هايدیگرگونی و تاریخ گنجاندن
 در سـوژة  ي دیگـر؛ مسـئله  و متنیت بسط یافتـه اسـت  میان

 يمعنـا  یی؛ستوایکر متنیتمیان است. متن، پویایی و فرآیند
 ي، معنـا نیسـت  اشاثر متکی بر خودبنیـادي ثابت برآمده از 

 اثر رونیآن همواره و همزمان در درون و ب یشیدایو پ یشیزا
تنیدگیِ میان معنـاي درونـیِ   کریستوا به درهم .شودیواقع م

 یمعـان  بـا  یمتنـ  يهـا مؤلفـه   ناثابـت شِیآرا متن، برآمده از
بـدون مـرز    یتیاو ماه .باور دارد ،یو فرهنگ یاجتماع یِرونیب

و  یرمتنــیتجربــه غ ســتوایکر کنــد.بــراي مــتن تصــور مــی
؛ 1980 ،سـتوا یکر .ك(ن کندفرض میناممکن ی را متنبرون

 کریسـتوا  .)1394 نامورمطلق، ،2000آلن،  ؛2002 ستوا،یکر
 و آراي او، بر ماهیـت داند متنیت نمیمتن را چیزي جز میان

ي دربـاره  »متن در بند«توا در کریس. است بنیاد شده  متنی
 بداناست و  فرآوري و زایش متن یک« گوید:متن چنین می

 با زبانی که در آن واقـع شـده،  متن  يرابطه نخسته: کمعنا 
ــر  ــد، ویرانگ ــایی   -بازتولی ــین جابج ــت و همچن ــازنده اس  س

   متن فضاي در تقاطع متنیتمیان است؛ متون در (ترانهش)

 خنثی را گرفته که یکدیگر قرار متن دیگر چندین مفروض و
کریستوا در سـخنرانی خـود    .)36:1980(کریستوا،» کنندمی

 يایـ در دانشـگاه کلمب  تینامتنیب خیتار يدربارهکه  )2002(
ــا ــده ا االتی ــردهرادیمتح ــی ،ک ــین م ــد:چن ــنظر« گوی ي هی

 شتریب آگاهیمرا به  ت،یمتنمیان... متن نیچند آمیزيدرهم
و  یروانـ درون يهـا ییجـا جابـه  یضـمن  يهاداللت يدرباره
 یذهنـ  یتیفعـال  همچـون هـا  تعدد متن .سوق داد يکاوروان

گسترش  ياخالقانه يهاانیجر اروان را بتوان آن را دارد که 
ــد ــتوا، دهـ ــتوا در آراي .)10:2002 (کریسـ ــاد  ،کریسـ ابعـ

محـدود   و تـأثر  تـأثیر ي منـابع و دامنـه  متنی تنهـا بـه   میان
در  فرآورنـدگی ، زایش و یک کردار را بسان  متنشود و نمی

گویـد و بـراي   متنیت زایشی سـخن مـی  او از میان نظر دارد.
در محـور و  . قائـل اسـت   يو عمـود  یافق ي گستره متن دو

 مؤلـف و خـالق مـتن    از آنِکالم در مـتن هـم    ی،ساحت افق
محـور   ساحت عمودي،در  تعلق دارد. به مخاطبهم است و 

-میـان  د.کنـ یمـ  حرکـت  سوي دیگر متونمتن بدوسویگی، 
ي مؤلف مبتنی بر (رابطه یافق آمیزي ساحتمتنیت، با درهم

ي مـتن و  سـاحت عمـودي متکـی بـر (رابطـه     و  و مخاطب)
 .همراه است زمینه)

 

1895-1975 

1

 19

 

1

1

 
Julia Kristeva; In the 
article "Le mot, le 
dialogue, le roman" she 
coined the term 
intertextuality. she 
believed intertextuality 
in the field of text 
creation and Production. 

Mikhail 
Bakhtin;The 
Dialogic 

 
 
   

    
  
 

  

Umberto Eco Theory of "open 
text"(1962) Roland Barthes 
with the theory of " The Death 
of the Author(1967) they raised 

     
  

Gérard Genette was 
explicitly looking for 
relationships between 

     
  

Comparative Analysis and 
Intertextuality 
Geocriticism, based on  
Bertrand Westphal votes./ 
Critical discourse analysis, 
Norman Fairclough./The 
entanglement of "psychology 
and intertextuality" Harold 
Bloom's theory of "The Anxiety 
of Influence" 

2

 Laurent Jenny, by 
articles like 'The Strategy 
of Form” and Michael 
Riffaterre, sought the 
practical analysis of 
intertextuality, they 
considered resource 
criticism to be applicable. 

Second 
generationFirst generation Third generation 

 
 

Fig. 4 Background to Intertextual 
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 بازخوانی اثر فرآیندمتنیت خوانشی در میان -3-2
ــارت از روالن  ــهب ــان پای ــذران می ــتگ ــ متنی  و یخوانش

 .مخاطب در موضوع بینامتنیـت اسـت   محوریت بخشیدن به 
هـاى پـیش از   به مخاطب در اندیشه اهمیت بخشیدنگرچه 

ا نیز مشهود است، ام پدیدارشناسى ، چون هرمنوتیک وبارت
راهـى  ) مـتن همچـون   1967ي مرگ مؤلف بـارت ( با نظریه

وسـیله دیگـران ادامـه پیـدا     بـه  و گشـاید مى مؤلفکه است 
اي گیري زیر شاخهو شکل در بسط بینامتنیتبارت  کند.مى

 (نـامور  کندبا عنوان بنیامتنیت خوانشی نقش اساسی ایفا می
مـتن را   ستوا،یکربارت به پیروي از آراي  .)20:1394، مطلق

متن را در یـک   او آفرینش و تولید خواند.می بافت يبه معنا
در آراي بـارت بـا پـس     .دانـد پذیر مىبینامتنى امکان فرآیند

هاي زیـرین مواجـه هسـتیم    ي ظاهري متن، با الیهزدن الیه
متنیت میاناین  د.نوشمىو خوانش  پردازىموجب داللتکه 

هـاي  در الیـه گونـاگون را  تفسـیرهاي  است که امکان وجود 
آوایی صداهاي مختلـف را ممکـن   آورد و همزیرین فراهم می

موجــب اســت کــه چنــدآوایى  همــین وضــعیتو  کنــدمــی
 پـردازى یـا همـان داللـت   در نـزد مخاطـب   معنـا   شماريبی
 يهـا افتیو ره یدامنه مطالعات 5تصویر . در شودمى پایانبی

 بیان شده است. و بارت ستوایکر ن،یباخت

 گري برآمده از نبوغ هنرمند و اصالت ایدهآفرینش -5
تعریفـی کـه از   ) با 1760( ر فرهنگ موسیقید ژاك روسو
هـد  دسازان جوان نیز هشـدار مـی  دهد، به آهنگنبوغ ارائه می

چـه   نبوغ امري طبیعـی و '' گوید:که در پی آن برنیایند. او می
بسا خدادادي است که هرگـاه واجـد آن باشـید حضـور آن را     
حس خواهید کرد و اگر نباشید هرگـز از آن سـر در نخواهیـد    

در رسـاله  کانت . )434:1389 احمدي،(روسو به نقل از  "آورد
او بـا یکـی دانسـتن،     پردازد.می وغبه بحث نب» نقد قوه حکم«

اسـت   ياحهیوغ قرنب کند:آن را چنین بیان مینبوغ و استعداد 
 یاسـتعداد ذهنـ   کیـ بخشد، پـس نبـوغ   هنر قاعده می به که

 دهـد آن به هنـر قاعـده مـی    قیاز طر عتیطب که است يفطر
ــت( ــی .)243:1377، کان ــد:او م ـــارة «  گوی ـــراى داورى درب ب

اعیـان زیبـا، از جهـت زیبایـى آنهـا، ذوق الزم اسـت و بــراى  
 »ن اعیانى، نبـوغ الزم اسـتفهم هنر زیبـا، یعنـى تولید چنیـ

 ،گر ارزش و عظمت فـردي ح نبوغ بیانالاصط .)248(همـان: 

از  متـأثر  روزگار رنسانس و عصـر رومانتیـک مطـرح شـد و    در 
عنـوان  بـه  بـود و  فـردي  محوري، مفهومِ مـن و انتخـاب  انسان
ـ قلمداد میآفرینش هنري  يزمینهپیش فیگـور  ظهـور  اشد. ام 

سو، کیاز که  بود. يروشنگر ي عصربرآمده اساساً نابغه مدرن،
 با منشأیی آسمانی   عمودي يهاقدرتي سابقهیب يپاکساز با

  

-The text [relies on boundaries, margins, 
and gaps, unpredictable as an 
anthropological system] versus the work 
[assumed by human subjective value]. 
Methodological text (text-to-work 
distinction); replacing the work with the 
text is not just a change of vocabulary, but 
a paradigm shift and transformation of the 
text's awareness and understanding. 
-Distinguish two types of text: Lisible text 
(passive reader) # Scriptible Text (plural 
text, creator of text) 
- Intertextuality with its polyphonic nature 

gives rise to the multi-semantic character 
of the text. 

 - Introduces the term intertextuality into 
literary criticism and theories. 
- Dual deconstruction of objectivity and 
subjectivity. 
- The text is not closed, independent and 
self-contained System, and is in a reciprocal 
link with other texts. 
- Text is productivity and reproduction; the 
relationship of the text to the language in 
which it is located is initially redistributive 
(destructive-constructive), There is also a 
transposition in the texts. 
Intertextuality is at the intersection of given 
text space and several other texts that 
neutralize each other. 
- entanglement and dialogism of texts, like 
mental activity, has the potential to expand 
the psyche with creative flows  

- Words are not ours, therefore, 
wanted or unwittingly, we step into 
our own "utterance" with another 
presence. 
- The language for awareness lies at 
the boundary between the self and the 
otherness. half of the word belongs to 
the others. 
- the sound in music was the inspiring 
concept of polyphonic theory. 
Speech is a concept that is derived 
from the matrixial function of various 
factors. 
 - Polyphony and the dialogic 

imagination are social phenomenons, 
in the art, analysis,  takes into account 
form and content simultaneously. 

Dialogism /  Polyphony Reproductive 
 

Reading Intertextuality 

Fig. 5 Study Scopes and approaches of Bakhtin, 
Kristeva, and Barthe 
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از مظاهر وابسته آن همـراه بـود و   برداشتن  انیو از مو مقدس 
ی نظر داشت. اواخر قـرن  جهان يِبرابر ایده و آرمان به ،دیگرسو

بود. مدرن  هاينابغه هیجدهم و عطش کشف و اختراع، آبستن
از روسو تا کانت. مفهوم  ویوالدي تا باخ، تا جیمز وات، وتنیناز 

 بـه  بیسـتم قـرن   لیـ در قرن نوزدهم و اوا اروپا در نبوغ و نابغه
 ه فراوان قـرار گرفـت و شـیفتگان   تازه مورد توج ، منشیعنوان

ژانـر  و  کیـ رمانت مکتـب  مـنش در  بعد، ایـن  يهادر دهه بوغن
در بـه  انسـان   شـگفت قـدرت  پرورش یافت کـه از   یعلمادبی 

 حکایت دارد. عتیطبتسخیر کشیدن 
ي خالقیت هنري از تـاریخ  در جنبش رومانتیک، سرچشمه

ي رومانتیـک منتقـل شـد.    تـازه کشـف شـده   » مـنِ « و الگو بـه 
در پیوند با توسعۀ مفهوم مـدرنِ نبـوغ و   ) 126: 1374(احمدي، 

 گونـه، . ایـن یابدز توسعه میخالقیت، نظام مدرنِ هنرهاي زیبا نی
 از کنـد آشـکار مـی   را خـود  درونـی  نیـروي  که هنر، خالق نقش

 خـالق،  هنرمنـد  و بـود  خواهد ترمهم سنتی ژانر یا فرم قوانین یا
گولـد نقـل از    شـود نیروي واالي طبیعت نگریسته مـی  به مانند)
صالت ایده به معناي امري بدیع و ا .)115-116 : 2014 الدریج،

کـه تـا پـیش از آن موجـود نبـوده و بـه تجربـه درنیامـده،         تازه 
، قرار گرفت تأکیده و مورد توج  درنهنر م مفهومی است که در

اي محصول نبـوغ خـالق و   ایده نووارگیو یکتاي که ا ن معندیبــ
کنـد و فرصـتی اسـت کـه     مـی را شـاخص  اثـر   ي اثـر؛ آفریننده

گونـه نبـوغِ   این؛ دادصفــت هنرمنــد  ي آنتوان به آفرینندهمی
لسینگ در  آفریننده و خالق ایده در خلق اثر اهمیت یافته است.

در برابــر   غـرب صالـت در فرهنـگ ا کند:تبیین اصالت بیان می
معنـاي اصـل بـودن اســت و از ســویی بـه معنـاي صحــت و       

اســت. منظــور از اصالــت، دارا بــودن      اعتبار و ارزش داشـتن
اثـر از دیگــر   یگانگـی ظاهـري اسـت کـه موجـب تمایـز یـک 

در مقایســـه بـــا    »یگـانگی « احتمـاالً شــود.  آثـار هنـري مـی 
تر بـراي توضـیح ایـــن مفهـــوم اســت؛     اي دقیقاصالــت واژه
 الزمتوان بـا قاطعیـت گفــت کـه یگـانگی شـرط       بنابرایــن می

اي گونـــه  بــراي اصیـل خوانــده شدن هــر اثــر هنــري بـه 
حـــال ایـــن یگانگـــی شـــرط      ا درعـین معنــادار اســت؛ ام

شـدن آن بـه متعلــق تجربــه    بــراي زیبایی اثـر و تبدیل الزم
و  .)35-34: 1389 لســینگ؛ داتـــون، (زیباشـناختی نیســت 

 مـدرن اسـت   صـرفاً  یمفهوم م،یکنیکه ما فکر م گونهآن اعتبار،
گـري  دررویکرد معاصر، مفهـوم آفـرینش   .)2011 تییري، (لنین،

ناشدنی اسـت و دریافـت   امري بیان و اصالت ایده، نبوغ برآمده از
 یعوامـل اجتمـاعی و مفهـوم    از متـأثر و تعریـف آن  نبـوغ   ما از

اسـتعداد  تـوان ادعـا کـرد    البتـه نمـی  اجتماع است.  يبرساخته
ـ  بیمعنا و بی و اجتمـاع بـه نبـوغ،    جامعـه  ا نگـرش  اثر اسـت. ام

 نگـرش و رهیافـت   مبتنـی بـر   تعریف، بازشناسی و هدف از آن،

هـایی ماننـد   هـاي پسـامدرن، در نظریـه   . در جریـان انداجتماعی
متنیت که از خویشاوندي و گفتگومندي میان متون سـخن  میان
 .شوندگویند، مفهوم اصالت و نبوغ به چالش کشیده میمی

ي خویشاوندي آثار و پیوندخوردگی حاصـل  مسئله -6
 متنیتاز میان

 در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یک، شرایط
هایی مانند هنـر پـاپ (در   فرهنگی و اجتماعی که در جنبش

آمریکا پس از پیروزي در جنگ، سرخوش از رشد اقتصادي 
ــتاب   ــرفی ش ــۀ مص ــوررئال و   در جامع ــر س ــه) و هن گرفت

اکسپرسیون (در اروپاي مضطرب و به ماتم نشسته پـس از  
جنگ) بازتاب یافت، سبب برجسته شدن موضوع در مقابل 
معیارهــاي زیباشــناختی و ســاختار شــکلی در هنــر شــد و 

گیري هنر مفهومی را فراهم آورد. پس از آن ي شکلزمینه
وگوي میان هنرمند با مخاطب و متـون دیگـر   بود که گفت

سـاز اهمیـت   وگـو زمینـه  رار گرفت، این گفـت ه قمورد توج
 )اثر( متن ،متنیمیان فرآینددر  نقش مخاطب در متن شد.

 اسـت.  گـر یبـا متـون و آثـار د   پایان بی و ارتباطی در کنش
دگرگـونگی   (تغییـر)،  گونی/ تراگـونگی مفاهیم تداوم، همان

نقش نبـوغ   بخشند.متنی را قوام میمیان فرآیندمحورهاي 
مقتدرانه هنرمند و اصـلیت اثـر هنـري کـه از      کیمیاگرانه،

هـاي پسـامدرن در   تسلط مفاهیم مدرنیستی بود،در جریان
والتـر   عصر بازتولیـد و بازنمودهـا مـورد نقـد قـرار گرفـت.      

اي از همـۀ  اصـالت یـک چیـز چکیـده    « :گویـد میبنیامین 
پذیري است که از آغاز در آن وجود داشـته  انتقال چیزهايِ

اش بـه تـاریخی   اش تا گـواهی تداومِ ماهوياست؛ برآمده از 
که این گواهیِ تاریخی، متکیِ بر  چون است.که تجربه کرده

که تداوم ماهويِ اثرِ هنـري اهمیتـاش را   اصالت است، وقتی
دهـد طبعـاً معنـاي ایـن گـواهیِ تـاریخی نیـز        از دست می

درست همین اصـالت  ...اُفتد، به مخاطره میبواسطۀ بازتولید
اگزیر از طریق بازتولید مکانیکی تنزل یافته و بـه  است که ن

ي هالـه «نظـر او   . بـه کنـد مـی هـا، افـول   سبب تعدد نسخه
است کـه در دوران بازتولیـد    تقدس اثر هنري همان چیزي

ــانیکی  ــیمکـ ــان مـ ــامین، »رود.از میـ ) 221:1969 (بنیـ
نگاه انسان محـور   "سرچشمه اثر هنري"درکتاب  23هایدگر

هنـر امـري    او از نظـر  کشـد. به چالش میرا سوژه باوري و 
ذوقی یا سـوبژکتیو و حاصـل نبـوغ هنرمنـد نیسـت، بلکـه       

هنرمند منشـأ  « کند:و بیان می معنایی وجودشناختی دارد
به ایـن ترتیـب   » .اثر هنري است و اثر هنري منشأ هنرمند

هنرمند و اثر هنري در این ذهنیت جدیـد، ماهیـت و    ،هنر
وجهـی از  به هنر بـه عنـوان    24ترجدید یافتند. سار نسبتی
اندیشـید و بـا دیـدگاه کانـت چـالش      می ورزي انسانکنش
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زیـرا   کانت بر آن بود که اثر هنـري غـایتی نـدارد،    کند.می
که او  بیان داشت: اثر هنري تنها خود غایت است. حال آن

هنـر  «نگرند. به بیان سـارتر  وقتی وجود دارد که به آن می
و خوانـدن   دیگري و از طریق دیگريوجود ندارد مگر براي 

(سـارتر نقـل    »رودشمار می ترکیبی از ادراك و آفرینش به
تولد خواننده به قیمت « به بیان بارت: .)10:1393 از بارت،

فوکو بـه نقـل از    و .)148:1977 (بارت، »مرگ مولف است
 یدارد کـه چـه کسـ    یتـ یچه اهم« :گویدمی ساموئل بکت

گونـه آنـان بـه    ایـن  .)120:1984 (فوکو، »د؟یگویسخن م
در دهـه دوم   و در هنـر،  لـف برخاسـتند  ؤچالش با مفهوم م

هـایش را نمـایش   حاضر آماده 25قرن بیستم مارسل دوشان
هـا،  هنر و روزمـره هاي حاشیهاز مرز و  26اندي وارهول ،داد

هـاي مصـور و تولیـدات انبـوه     کتـاب  آثارش را خلق کـرد. 

هنـري   ،پیکاسـو آثـار   برخـی نقاشی مجدد از  واي کارخانه
ــازآفرینی  مــاتیس ــازهو ب ــاي از آنهــا شــکل ت ه مــورد توج

ــتاینخلی ــت. 27تنسـ ــرار گرفـ ــدانِ  قـ ــر ازهنرمنـ آن  هنـ
و ریچـارد  30، باربارا کروگـر 29لویني مانند، شر 28خودسازي

از اصالت را مـنعکس   تحلیل بنیامین آثارشان در 31پرینس
 تـأثیر بـه   مخاطبـان تا هم  است یامکان این شیوه کنند.می

در اثـر را  که هنرمند خواسته بنگرنـد و هـم   گونه آن، اثري
در  .اي تـازه درك کننـد  به شـیوه  اي جدید وزمینهزمانه و 
فهـوم  م 32رِياثر مـن دستمایه قرار دادن  لوین با ،6تصویر 

و بـه بـازخوانی متنـی دیگـر      بیـان  ار "سـازي از آن خـود "
ــی ــردازد.مـ ــاندر ر پـ ــرد میـ ــی، ویکـ ــازمتنـ و  آفرینیبـ
تازه کنشی و معنایی ي هدر زمین اثر، مجدد سازيمندزمینه

 شود.ورزي داراي اعتبار میمندي و کنشاست که با کنش
 

 
Fig. 6 From the right. Gift by Man Ray 1921 (theartstory, 2019)-Gift by Sherrie Levine 1970(widewalls,2019) - 

Gift by Sherrie Levine 2006(cloudfront,2019) 
 

 متن محوري -1-6

هـا  ترین نظاماي حتی طبیعیهاي نشانهبارت عموم نظام
 روالن، (بـارت،  را همچون متن قابـل بررسـی دانسـته اسـت    

 و33خوانا مـتن: را برشمرد نوع مـتن بارت حضور دو .)1375
 بــه  کــه  اســت  متنـی  سازه،هم یا خوانا . متن34نویسا متن

 بــه را خواننــده و دارد گـــرایش واحـــد معنـــایی بازنمـــایی
 اسـت،  نهـاده اثـر سـاختار بطـن در مؤلـف واحد که معنایی

 بـا  و اسـت  منفعـل  خواننـده  مـتن،  این در. شودمی رهنمون
 رو،ایـن  از رسـد؛ مـی  معنـا  بـه  پایـان،  تـا  آغاز از اثر پیگیري
 مــتن  اام .اندخواندنی متونی درواقع کالسیک آثار از بسیاري
 هــاي بیشـتر نویسـنده   بـارت  دیـد  از کـه - ناسازه یـا نویـسا
 زبــانی  است کـه متکثـر متنـی -آفریننـدمـی را آن مـدرن

 فقــط  و منفعــل  خواننــده  دیگــر  آن، در و دارد پایـانبـی
 مـتن . است متن تولیدکنندة خود بلکه نیست، مصرف کننده

 بخواهـد  کـه  را نقـدي  یـا  تفسیر هـیچ تکثـر، دلیل به نویسا
 متکثر و پایانبی ینـديآفر تابـد وبند کند، برنمی در را متن

 زچـی فرانسیس( است ناپذیرتعین و پایانبی زبان، زیرا است؛
در خـوانش نـو، نقـش مؤلـف،      .)276:1385 مکاریک، از نقل

بافت تـاریخی و اجتمـاعی مـتن در تولیـد معنـا فروکاسـته       
ـ  شــده است. ه بـر زبـان آن   با بیان استقالل متن، تمام توج

ســاختارگرایی بــراي   متمرکــز اســــت. یکــی از میــراث   
پساساختارگرایی و پسامدرنیســم ایـن اصـل بـود کـه زبـان      

رو از ایـن  کنـد. ي معنا نیست، بلکه آن را تولید مـی بازتابنده
مـتن  «ي خـورد. بـا نظریـه   همه چیـز درون مـتن رقـم مـی    

بارت، » مرگ مؤلف«ي اکو و استقالل متن و نظریه» گشوده
 متن و یا اثر نیست. پیرو نویسنده یا هنرمند دیگر خداوندگار

 نظـر  از (پولیفونی) چندآوایی ماهیت با بینامتنیت بارت، نظر
ــاختین، ــتروفونی)  و ب ــدي (اس ــر از 35چندبع ــب نظ  او موج

از بعـد  . شـود  معنـایی  چنـد  ویژگـی  داراي مـتن  تـا  شودمی
 ؛میان دو نوع خواننـده  هاییتفاوتاکو، نیز  مصرف اثر هنري،
ــد  ــی خوانن ــناختییعن ــه  آن( ه معناش ــتن را همانگون ــه م ک

 سـی ک( ي زیركهخوانند و )خواند که مؤلف طراحی کردهمی
مخاطب به معـانی را درك   هدایتبراي  لفؤمهاي دراهبرکه 
هـیچ چیـز   « دریدا نیـز نزد  .)1984 (اکو، گذاردمی )کندمی

 بـارت  که تمایزي )233:1976دریدا، ( »بیرون از متن نیست
اشـاره  اثـر هنـري    و خـواش  وجه تولید کرده است به مطرح

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3
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منـوط بـه    صـرفاً متعدد از اثر هنري  سیرتفویل و أت کند.می
هـاي مخاطبـان نیـز بـه     هاي اثر نیست، بلکـه ویژگـی  ویژگی

 اثر همانند متن محوري دیگردر متن همان اندازه مهم است.
 و تفسـیر  کـار  و نخواهد شد محدود پنهان و یکتا معنایی در

 بلکـه  نیسـت،  در اثر یافته نهفته و مرکزیت نايمع نقد یافتن
 از کشف معنایی از فرآیندي در فرد هر معنایی تکثر از متأثر

 آن قرار دارد و خواننده نه در خلق حتی یا گوناگون معناهاي
 .است پردازيداللت سرگرم که گري،داللت پی

 تمایز متن از اثر  -1-1-6
 تولیـدي  را اثـر  )؛1 (جـدول  متن و اثر میان بارت با تمایز

هـایی  از دال ايشـبکه  و پویا تولیدي را  متن و ساکن و منجمد
 و مـتن  در آنهـا  حرکـت  و هادال اهمیت به او .داندپایان میبی

 و کندمی خاص اشاره مدلولی به متن نبودن محدود طورهمین
ي فرآیندافزاید. مفهومِ می مخاطب بین بر اهمیت نقش این در

-خواننده بـدل مـی   تأثیرداري آن نیت نویسنده، به که با میان
بـا برشـماردن هفـت     »تـا مـتن   اثـر  از« يدر مقاله بارت شود.

 کـه  شـود مـی  اثـر  از آن تمایز موجب دسته تعریف براي متن
 انشـعاب و اسـناد،   تکثـر،  نشـانه،  گونه ادبی، روش،: از عبارتند

از آن  .)58:1373 (بـارت،  لـذت  (به مفهوم فعـال آن) و  قرائت
متنـی  میـان  فرآینـد طور مشخص بـه  انشعاب به و تکثر میان،

 بـه  مـتن  در معنـایی  تکثـر  دلیـل  توضـیح  در او اشاره دارنـد. 
مـتنِ  هر متنی از آنجا که خـود میـان  « :کنداشاره می بینامتن

که نباید آن  متون تعلق دارد،به ساحت میان متنی دیگر است،
جو براي کشف منابع اثـر  وجست را با منشأ متن اشتباه گرفت؛

انـد، ناشـی از اعتقـاد بـه     یا عواملی که در خلق آن مـؤثر بـوده  
هـایی کـه مـتن از    نقـل قـول   ي انشعاب و اسناد است.اسطوره

نـام و بازیافـت ناشـدنی و همیشـه از     شود، بیها ساخته میآن

ي رابطـه  بـه جـاي   هـا متن میان روابط گونهاین اند...قبل مرده
متن بدون امضـاي پدرخوانـده   «و » نشیندمی اثر و مؤلف میان
 فرآیند میان متون در تعامل .)62-63: 1373 (بارت، »شودمی

اقتدارگرایی مؤلـف   رفتن میان از و خوانش متن، موجب تولید
متن ما را در رسیدن به فراسـوي مراتـب اجتمـاعی و     .شودمی

ایـن اجبـار تعــین   « کنـد. زده همراهـی مـی  فرهنـگ سیاسـت  
ایـن جهـان    قـوانین و...  اشـکال،  هـا، گونه به مفاهیم، بخشیدن

گویـد؛ مـتن همـان    که نیچـه از آن سـخن مـی    »موارد مشابه
اعتنایی اسـت  تفاوتی و بیمحدوده عمومیت، اصول اخالق و بی

و  کنـد که در عین ناپایداري برگفتمان جمعی ما سنگینی مـی 
یش در و قـرار دادن خـو   (دگم) سـخن گفـتن   را از جزمی آن

سـو؛ مـا را    دارد و از دیگـر شمول بازمیجایگاه گفتمانی جهان
[که به صورت اشـارات] بـه مـتن بـاز      کند، اساطیريملزم می

گرایی که آن را محصـور کـرده و در   گردند تا از سخن جمعمی
اي هستند، از خالقیت نـاب،  تنگنا گذاشته است وخود اسطوره

 یا بازاندیشیده شـود.  -دنجات بخشیم: نشانه باید اندیشیده شو
دوتـایی همچـون؛    هـاي بـارت تقابـل   .)b52:53-1393 (بارت،

ــب)، ــذت  (مؤلف/کاتــ ــر/متن و لــ ــی/36(اثــ ) و 37سرخوشــ
 تـا  اثر از "،"مؤلف مرگ"هایشدر نوشته (خواندنی/نوشتنی) را

 اثـر  بـه  را لـذت  مفهوم وا بازتاب داده است. "زد اس"و  "متن

 در مـتن  کنـد. مـی  جسـتجو  مـتن  سرخوشی را در و منسوب

 و بـازي  سرخوشـی بـا ایـن    تولید و فرآیندسازنده در  حرکتی
 پایـان یافتـه   و مصـرفی  را اثر که حالی در همراه است. فرآیند

داند. در آراي بارت، متن در ارتباط با نشـانه یـا دال تجربـه    می
شود و کنش متن، ناظر بر تأخیر و تعویق نامتناهی مـدلول  می

به گرد مدلول حلقه زده و خـود را بـدان    است و حال آنکه اثر
 .)60:1373 (بارت، کندمنحصر می

 
Table 1: The work VS the text (Research finding based on Barthes’s votes) 

− Author-dependent 
− Definite and finished work 
− Predictable movement of signifier 

toward the signified 
− To arouse pleasure (in line with reader 

expectation & institutionalized cultural 
traditions). 

− To experience of the work is 
encompassed by the signifier 
(sometimes explicit and sometimes 
hidden) 

− Readability, consumption (Author 
incorporator of meaning in the work, 
and reader consumer of the meaning) 

Work 

− Scriber (with author’s death) 
− Uncertain and endless work 
− The text variety reuse [The term réseau derives 

from a French word meaning "network“] of the 
signifier 

− Jouissance (failure to facilitate reader 
expectations and disrupts his psychological, 
cultural and historical ideas) 

− To experience text in the gamification of 
signifier of signs. 

− The reading of the audience in a constructive 
process towards redefining the text (the text of 
the reader’s interpretation, not the reflection of 
the author’s thought). 

Text 
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 ي متن در معماري  خوانش اثر به مثابه -2-6

شناختی موجب هاي زباناحیاي اندیشه در قالب پارادایم
در رابطـه بـا چگـونگی     هـاي گونـاگونی  نظریـه شده تا نقد و 

 شناســـی،نشــانه  وند. همچـــونمــتن ارائـــه شــ   خــوانش 
که در کـنش   ساختارشکنی؛ پساساختارگرایی، گرایی،ارساخت

در نـزد برخـی    "متن"اصطالح اند. بوده مؤثرانتقادي معاصر 
شناســی و مطالعــات پــردازان جامعـه شناســان و نظریـه زبـان 

هـاي ارتبـاطی در تعامـل را    ي نشانهي گسترهگفتمانی، همه
گیرد و متن، فراتر و فراگیرتر از نمود زبانیِ و برآمـده  دربرمی
 مفهــوم مـتن نــزد  گفتــار در کنشـی ارتبــاطی اسـت.  از پـاره 

نـزد آنـان،   مـتن   ؛اهمیـت اسـت   پژوهشگران فرهنگی داراي
بـازنمودي از   بـه ماننـد  که  کندالگویی از فرهنگ را ارائه می

محـوري  مـتن  .از آن برآمـده کـه مـتن    اسـت همان فرهنگی 
لتی ایفا الآنچه که در فرهنگ نقشی مهم و د اي از هرگستره

از یـک اثـر هنـري تـا یـک کالبـد        ،گیـرد را در برمی کندمی
هـا  خوانده شود.این پارادایممثابه متن  به دتوانمیمعماري را 

تـوجهی دوبـاره و    گذاشـتند،  سزایی در تفکر معاصر به تأثیر
ان به مطالعه ایـن  معمار همزمان به زبان در معماري داشتند.

که معمـاري، همچـون زبـان تـا چـه حـد        موضوع پرداختند
کـه افـراد خــارج از حـوزه معمــاري     قـراردادي اسـت و ایــن  

توانند درك کنند که قراردادهاي آن چگونـه معنـا را بـه    می
ــی  ــود م ــر وج ــا خی ــبیت، آورد ی در دوران . )46:1387 (نس

ــه ــاري همچــون  پســامدرن، ب شناســی و نشــانه«واســطه آث
خوانش شهر همچـون مـتن ارائـه     فرآیندبارت، » شهرسازي

 یـک گفتمـان   شـهر « افتاد. مؤثرشد که در ادراك شهر نیز 

 عیـار اسـت،   زبانی تمـام  چیز هر از بیش گفتمان این و است
 شهرمان سادگی با به نیز ما گوید،می سخن ساکنانش با شهر

 نگاه با و آندر  زدن پرسه شهر، در زندگی با گوییم،می سخن

از سوي تحلیل رمزگانی  .)160:2005 (بارت در لیچ، »آن به
بنـدي  در پنج دسته تقسـیم  )1970( زد-بارت در کتاب اس

در کـه  رمزگـان هرمنوتیـک    ؛ارتند ازعب اند. این رمزگانشده
بـارت آنهـا را   معماهاي متن هستند،  کشف و رمزگشایی پی

کـه پرسشـی   یایبسیاري از رویـدادهکند، چنین تعریف می
معمــایی   و را شکل داده، پاسـخی را بــه تــأخیر انداختــه   

ـــرح  ــدهط ــدافکن ــارت ان ــان  .)17:2002 ،(ب ــی، رمزگ کنش
هاي روایـت  رفتپی ر تجربه خواندن وب متکیپروآیرتیک که 

هـاي دوتـایی   تقابـل همنشینی است، رمزگان نمادین که در 
ارجـاع مـتن    راه ،، رمزگان فرهنگـی یابندقوام میدرون متن 
اسـت و بـه دانـش عمومی و قلمرو اسطوره از آن بـه بیـرون 
که . )18:2002 ،شـود (بارتمربوط می هافراروایتشناسی و 

کنـد و رمزگـان   فـراهم مـی   رادرك مـتن  ي خوانش و زمینه

تنیـدگی و توأمـان   چگـونگی درهـم   فهمکه به دنبال یی معنا
 گـروه سـه  گردد. اکو؛ یپراکندگی و فروپاشی معنا در متن م

 که کند.می مطرحمعمـاري سی شناتحلیل نشانه در ،رمزگان
(تکنیکی) گروه نخست این رمزگـان   فنی رمزگانعبارتند از: 

عناصــر  بـه روابـط   رمزگان نحـوي کــه   دوم،  گروه هستند.
 پـردازد کـه  آنـان مـی  منطـق همنشـینی    يپایـه  برمعماري 

 و گـروه سـوم، را رمزگـان   کنند معنایی ایجاد می هايداللت
چهــار  در رمزگـان معنــایی را   گـروه   وا .خوانـد معنایی مـی 

، دارنــد  اولیـه کــارکرد   ی کـه رمزگـان  :کندبررسی میگونـه 
ی رمزگـان  ،کـه کـارکرد ثانویــه ضـــمنی دارنـــد   یرمزگـان

و  کننـد را تولید میي سکونت هاکه معناي ضمنی ایدئولوژي
ـ  بـر که  یرمزگان هــاي کـارکردي و اجتمـاعی داللـت     ـهگون

، مـتن  همچـون  يمعمار) 2005 ،(ن.ك اکو در لیچ .کنندمی
، متن معمـاري  استو ابژه  ریتصو يمثابهبه  يمعمار برابرِدر 

در مقایسه با سایر متـون، وجـه و ماهیـت فضـایی را نیـز در      
       متن خود فراپاشیده اسـت. مـتن در برابـرِ اثـر (کـه در گـرد

هـا یـا دال تجربـه    انگـاري نشـانه  زده) با بـازي مدلول چنبره 
کنشی کـه   شناختی است،خوانش متن کنشی نشانه شود.می

کاود. در این وجوي معناي متن، آن را میخواننده، در جست
اشـاره بـه    عـالوه بـر   ها و عناصر، ابژهاز واحدها کیهر کنش،

 ي، بـه واحـدها  ي مـتن گسـتره موجود و حاضر در  يواحدها
دو محـور   قائـل شـدن بـه   اشـاره دارنـد.    نیـز  "بیاغ" یزبان
را  اثــر زبــانهــاي محــدودیت "ینیهمنشــ"و  "ینیجانشــ"

زبـان   يغنـا  يبـرا تـازه را  امکانـات  اي از گسترهو  فروکاسته
در کنش خـوانش در دو سـاحت؛    آورد.فراهم می اثرارتباط و

ــان  ــا امک ــودي ب ــینی"محورعم ــت   "جانش ــر دریاف ــی ب متک
 محور افقـی و در بنیان گشته  " هاشباهت"که بر  "ستعارها"
 اسـت؛ استوار  "مجاز" و فرصت تفسیر "ینیهمنش"امکان  با

در کشـف   .بـرد یمـ  یاثـر پـ   ییمعنـا  يهاخواننده به داللت
، محــور لیــتحل فرآینــدو خــوانش در  ییمعنــا يهــاداللــت

 هـایی عناصـر و مؤلفـه  ناظر به همه  کننده وی، تداعینیجانش
 خطـی،  "ینیهمنشـ "حضور دارنـد و محـور    اثراست که در 

 رهیـ است کـه در زنج  ییو رخدادها طیمح ا،یناظر به همه اش
و  شان، همـراه همیشـگیِ اثـر   با وجود غیاب دائم مان اثرگفت

کـار  متنی بـه در کنش خوانش میانهستند و یکدیگر مجاور 
ابعـاد   داللت معنایی کنشی از جنس تفسـیر اسـت.   .ندیآیم

 ،نقـد یِ نـامتن یدر مـدل ب  ،يدر آثارمعمـار  ییگوناگون معنـا 
 (در يدر دو محـور عمـود   ی؛متنـ  يهـا هیـ ال تعـدد  متکی بر

) یزمـان (هـم  یدرون آن و محـور افقـ   ینظامِ نشانگ و )یزمان
ي است از فرآیندخوانش،  .شودیآن، حاصل م ینظام رمزگان

چـه کـه مـتن در پیونـدي     تفسیرها و بازتفسیرها در پرتو آن
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 ترتیـب از خـویش   متنـی بـه  متنی و میـان برون متنی،درون
-(اثر)، جهان پیرامونش و از پیوندش با سایر آثار سـخن مـی  

پایـان از خـوانش و   اي بیگوید و هر بار خواننده را در چرخه
اي و افکند،که طـی آن،گـاه بـا فراخوانـدن نشـانه     تصمیم می

ي اراند و در چرخهاي دیگر را به حاشیه میتفسیر آن، نشانه
ها در آمدها را براي تفسیر نشانهاي دیگر از پیزنجیره پسین،

آمـدها  انتها از پیاي بیگونه چرخهخواند و اینمتن را فرا می
هـا،  در ایـن چرخـه   آیـد. متنی پدیـد مـی  درباب تفسیر میان

ها پیاپی گزیده رود، و انتخابخوانش گام به گام به پیش می
-گاه متوقف نمـی خوانش هیچ متنی،در پیوند میان شوند.می

-هایی که پیششود و همواره این تردید وجود دارد آیا بخش
پیونـد  شـود هـم  چه اکنون خوانده مـی  تر خوانده شده، با آن

بـا   شان پیوندي باشـد یـا نـه.   است یا اصالً قرار بوده که میان
نگاه به آنچه گفته شد؛ در رهیافت متنی به معماري، عناصـر  

تـوان جسـتجو   ر درون، میان و بیرون مـتن مـی  ها را دو الیه
هاي کارکردي، معنایی، توان در الیهاي را میکرد. نظام نشانه

نظام رمزگان را نیز  نحوي و صورت و فرم در معماري جست.
هایی، از رمزگان نحوي، نمادین، کنشـی، معنـایی و   در سویه

 .)7 (تصویر ارجاعی یافت

 متنیمیان فرآینددر خوانش اثر (متن) معماري  -1-2-6
هــاي متنــی کمتــر بــا بینــامتندر آراي بــارت؛ امــر میــان

مشخص سروکار دارد و بیشتر معطوف به کل رمزگان فرهنگی 
هـا و  کلیشـه  هـاي قالـب،  پنداشـت  هـا، است که انواع گفتمان

در  .)110:1385 (آلـن،  شـود هاي گـویش را شـامل مـی   شیوه
متنی، و خـوانش را  میانگر تحلیل (متن) معماري، خواندن اثر

عنوان جویندگان معنا و تحلیـل معنـا   گران بهنه به مانند تأویل
ــادهی، ــت  را در معن ــازدایی جس ــه در معن ــابی  بلک ــو و ردی ج

انگـاري کسـب و   متنی به اثر، دوگانـه در رویکرد میان کنند.می
ترین زمینه براي تحقـق هرمتنـی (اثـري)    توان مهمانتقال، می

ي متن به مانند هر متن دیگري فضـا  به مثابهمعماري  دانست.
ــراي بازنمــایش روابــط متقابــل و تعامــل میــان  و عرصــه اي ب
 ،فرآینـد در ایـن   هاي پس پشت و پیشِ روي آن است.گفتمان

وار، محتـواي  (آثـار) بـا بازنمـایی سـمپتوم     پیوند میـان متـون  
رمزگونه، امر واقع پیشین را به شـکلی، دوبـاره در پوششـی از    

کـه اثـر تـازه از نزدیـک شـدن و      دهد و همچنـان قرار میرمز 
گیـرد، همـراه بـا نفـی صـورت      (تقلید) فاصله می گونگیهمان

ــژه  ــارف اب ــدخوردگی،   متع ــوعی پیون ــین، ن ــار پیش ــا و آث  ه
 کند.(آثار) را برجسته می خوردگی میان متونگره

 

 
Fig. 7 The proposed scheme for Reading  of architectural works based on the intertextual proces 
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که متنی به معماري شاهد متنی هستیم در نگرش میان
گریز است و هم بر آن است که به گر و داللتتوأمان داللت

گردان و جهان خارج معنا بخشد و هم از معنابخشی روي
 يرا به معمار ياستعار يساختار ،بودگیگریزان است. متن

از  يامجموعهنظام و  قیسپس خواندنش را از طر دهد.یم
ممکن را  شودیها، که در اصطالح اثر و رد گفته منشانه

آنچه  ستند،یخوانا ن یواقع يردها و اثرها به معنا .کندیم
انجام  دیخواندن با نیو ا استخواندن  دادیرومهم است، 

اي که فرآیند رمزي هاي نشانهتوان نظامبا این نگاه، می. شود
هاي معنایی، نحوي، کارکردي و فرم و صورت شدن در الیه
توان ان که میشوند را ردیابی کرد؛ آن چنرا سبب می

ي ها را در کل اثر و توأمان در تجزیهخواندن و تفسیر نشانه
هاي مجزا، پی گرفت. همچنین با توزیع اثر به واحدها و ابژه

واحدهاي سازنده اثر در طبقات صوري مختلف و از سویی 
به  واحدها و الگوها رییتغ ب،یکشف قواعد ترکدیگر با 

 متنی پرداخت.بررسی نحوه استفاده مضامین میان
توان گفت می، اثر اتیها در کلنشانه ریخواندن و تفسدر  

، شتركکه بسیاري از منابع الهام و متون و مفاهیم م
 .اندبودهسایر هنرها معماري و  در هنري، ه خلقدستمای
 نشان معماري در مشترك هايتجربه فرآیند يمطالعه

هایی در برگردان یا باعث تفاوت اثر فرم و قالب که دهدمی
شامل متون ادبی، سایر آثار  فرآیند دریافت و انتقال متن

Dimensions and Components of 
Architectural Work Analysis 

Code Order: 
The process 

of coding 

The sign Order: the signification process 

detection of the rules of composition and change 
units and patterns 
- The analysis of correlations that is not explicit, 
definitive and unique. 
- Review and question of design strategy 

Distribution of the Units of Production and 
construction in Formal and simulative Layers 
 - Exploring how to use themes: geometry, 
object, and form, space, light, structure, 
construction process 

The concept of separate units and objects 
- Breakdown of the work into its constituent 
units 
- Analyzing primary and secondary cues in 
different objects  
- Analyzing the regular and unregular 
relationship between the signifier and the 
signified in referring to the semantic entity of 
meaning in the Syntagmatic axis (the 
possibility of composition, the intra-textual 
relationships between the signifiers and the 
object of each work) Paradigmatic axis (the 
possibility of comparing elements and making 
distinctions between them; The text leads to 
references that are absent in the text ) 

Reading and interpreting the signs throughout 
the work 
- Discovery the Codes: 
Hermeneutical/Technical-Functional/Syntactic-
Symbolic/Semantic/Cultural/ Proiretical Codes 
- Detection and interpretation of semantic 
implications: primary function, connotation, 
ideological and social function 
- Reflection on the general discourse of 
significations,  signifiers, and evasive signifiers 
- Analyzing how to use common basic concepts 
and denotations, identity and cultural 
relationships, and... 

Fig. 8 Detailed structure of the proposed schema of analysis; elements and layers of architectural works 
based on the intertextual process 
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ها و مفاهیم فلسفی، فرهنگی، اجتماعی و هنري، گفتمان
هنرمند معمار  (توسط مؤلف) و تکنیکی عناصر ساختاري

 و ایده این بین صریحی و واضح متنیمیان يگاه رابطه .شود
رات، اشا حضور دلیل به گیرد و گاه می شکل نهایی اثر

که توسط هنرمند به کار گرفته شده، هایی استعارهها و کنایه
از نوع ضمنی،  ترقوي طه بینامتنیهم اقتباس و هم یک راب

 و دهد، پیچیده و استعاري حاصل میو اثري گیردشکل می
شایی راهی اي براي بازگرویکرد و تالش آگاهانهبه اثر را  

این نکته نیز  کند. بهها تبدیل میبراي تطبیق و تفسیر نشانه
باید اشاره کرد که اثرپذیري از یک مضمون مشترك در دو 

بر تفاوت الوه حوزه، همواره به یک شکل نبوده است و ع
قالب و زبان هنري که به آن اشاره شد، گاه استفاده از 

   خورد.می چشم ها و وجوه مختلف یک ایده نیز بهجنبه
اي اي کـه در زمینـه  انـه معمارهـاي  ابژهمفهوم واحدها و 

قابلیـت و کـارایی    در تنهـا  نـه شان اهمیتاند، خوانایی یافته
بلکه فراتر از آن کارایی ثانویه آنهـا اسـت. از نگـاه     ،آنها اصلی
اي هاي معماري معـانی تـازه  ها است که ابژهمتنی مدتمیان

مطلوبیـت کـارایی اجتمـاعی مـؤثر واقـع      کنند و بر خلق می
 بـه  امکـان دادن  بـا  تعـین  عـدم  تعین و بین شوند. تعادلمی

توانـد  هاي ثانویه میبازتولید قابلیت و متغیر ۀاولی هايقابلیت
 توانـد مـی  بومی هايفرهنگ در معاصر طراحیراهگشا باشد. 

صیف شـود.  تو معاصر و سنتی بیتحلیل و فرآیندي پیچیده 
واره بــراي روشــن شــدن بحــث، متکــی بــر طــرح  در ادامــه

ــه ــد  پیشــنهادي عناصــر و الی ــار معمــاري در فرآین هــاي آث
واره پیشنهادي )، به ساختار جزیی طرح7متنی (تصویر میان

 ایم.) پرداخته8تحلیل (تصویر 

-1300ي معاصـر ایـران (  خوانش اثر (متن) معمار -2-2-6
 متنیانیم فرآیند) در1320

تحکــیم و تثبیــت قــدرت سیاســی بــه رضاشــاه پــس از 
مــدت وي ایجــاد بلندهــدف . اصــالحات اجتمــاعی پرداخــت

اي شبه غربی بود و ابزارهایش براي رسـیدن بـه ایـن    جامعه
گرایـی،  گرایـی، ملـی  هدف، غیردینی سازي، مبارزه بـا قبیلـه  
: 1383 (آبراهامیـان،  توسعه آموزشی و سـرمایه دولتـی بـود   

مبتنی  ر دوران پهلوي اولحکومتی  دساختار سیاسی  )174
ارتش قدرتمند، بوروکراسی مدرن و پشـتیبانی گسـترده   «بر 

روي در تـالش بـود بـراي     و از ایـن بود  .)185دربار (همان: 
بنظـر   .تعیـین کنـد  معین  هنرهایی همچون معماري سمتی

بســتر ایــن دوره  معمــاري عمــومی کــارکرد  رســدمــی
حکومــت بــه کمــک بخشــی بــه نظــام سیاســی مشــروعیت

اسـت  پیشرفت اجتماعی جامعـه  بازنمایش قدرت اقتصادي و 
 سـازي همـراه  اسطوره فرآیندو  پیشرفت شدگیوارهتب که با

ي معمـاري ایـران   اي کـه در زمینـه  انـه معمارهـاي  ابـژه  .بود
قابلیـت و کـارایی    در تنهـا  نـه شان اهمیت اند،خوانایی یافته

 کارایی ثانویه آنها است.بلکه فراتر از آن  ،آنها اصلی
هاي معماري معانی ها است که ابژهمتنی مدتاز نگاه میان

واقع  مؤثرکنند و بر مطلوبیت کارایی اجتماعی اي خلق میتازه
 بـه  امکـان دادن  بـا  تعـین  عـدم  تعـین و  بین شوند. تعادلمی

توانـد  هاي ثانویـه مـی  بازتولید قابلیت و متغیر ۀاولی هايقابلیت
 توانـد مـی  بـومی  هـاي فرهنگ در معاصر طراحی باشد.راهگشا 

صـیف شـود.   تو معاصر و سنتی بیني پیچیده فرآیندتحلیل و 
 ي ازتنهــا نمــادنــه  "بــه تعبیــري معمــاري در نــزد رضاشــاه 

اهـداف   یـابی بـه  دسـت  يبرا ايگزینهبل  ،نوگراییو  شرفتیپ
ــر [گرایــی نجــات ملــی") 18:2009 (گریگــور، "اســت در براب

به عنـوان   رانیاو شهرت  ]بنیادگرایی دینی و اعتقادات مذهبی
سـطح   در مـدرن  توأمانو  ،یالمللنیب ی در سطحباستان یقدرت

 دهـی بـه معمـاري بـه    از اهدافی هستند که او با جهت[ جهان
چهار گرایش عمده در معمـاري   .)13 (همان:"] دنبال آنهاست

ــی  ــن دوران م ــرد  ای ــایی ک ــوان شناس ــه  ت ــدر،(ن.ك ب  مقت
): نخسـت گرایشـی کـه متکـی بـر تأسـیس       266:1372-267

ه.ش) و پـــر رنـــگ شـــدن  1301( "انجمـــن آثـــار ملـــی"
آندره گـدار، ماکسـیم    شناسی با حضور ارنست هرزفلد،باستان

سیرو و دیگرانی است که بازتاب آن را در معماري با تکیـه بـر   
بخشی به گذشته سـرزمین ایـران اسـت و    تبارشناسی و اصالت

مندان ایـن گـرایش بـا بـازخوانی و بازنمـایش تناسـبات و       هنر
ي خویشـاوندي  ها و عناصر معماري باستانی و به مثابـه ترکیب

ایـن   زننـد. با تبار گذشتگان، به بازآفرینی آثار خود دسـت مـی  
گـاه بـا نقـل قـول از      متنـی بـا ویـرایش،   ي میـان آثار به شیوه

ازه بـراي  معماري باستانی ایران به سرچشـمه و آبشـخوري تـ   
مانند مقبره فردوسـی اثـر کـریم     شوند.معماري ایران بدل می

-16( و مـوزه ایـران باسـتان و مقبـره حـافظ      طاهرزاده بهـزاد 
گیـري از مضـامین   ) از آثار گدار. این هنرمندان با بهـره 1314

سـازي در فیگورهـا، پایبنـدي بـه سـطوح      اصیل ایرانی، سـاده 
رن، آگـاهی بـر   ي مـد سنتی به همراه خطوط هندسـی سـاده  

هـاي فـرم، از مـرز    هـا و انفصـال  ، اتصالو پیچشبندي ترکیب
در  انـد. هنرمندان سنتی و یا حتی فرمالیستی پـا فراتـر نهـاده   

کـه  هـایی  اسـتعاره هـا و  رات، کنایهاشا حضور دلیل آثارشان به
طه کار گرفته شده، هم اقتباس و هم یک راب توسط هنرمند به

، اسـتعاري  و اثري گیرداز نوع ضمنی، شکل می قوي بینامتنی
اي بـراي بازگشـایی   تالش آگاهانهبه اثر را   شود کهحاصل می

 ها تبدیل کرده است.راهی براي تطبیق و تفسیر نشانه
گرایش دیگر، متکی بر معمارانی اسـت کـه برآننـد آثـار     
 خود را در تداوم معماري سنتی قـوام بخشـند و آثارشـان در   
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 يشـیوه گذشـته از جملـه    دي بـا آثـار(متون)  وگومنـ گفـت 
تزیینات و مصالح سنتی شکل یافته است  کاربست اصفهانی و

سنتی تا آثاري با کـارکرد نـو را    کارکردي با تازه و از بناهایی
، تهـران  هیـ بلدو عمـارت   پسـت  ساختمان « شوند.شامل می

 .)267:1372 (مقتـدر، » محمد خان صانعی معمارباشـی علی
توان مـثالً بـه   آنها می سازنده واحدهاي به آثار در تجزیه این

 رانیـ اماري مع میمفاه نیتريادیبنعنوان یکی از هندسه، به
 بـا گـذار   مـارکف  ،نسـیان اشاره کرد. معمـارانی همچـون هوا  

 دیتول يسوبه ،رانیا کیکالس يهاساخت انیم) از ترانسفرم(
آنـان از   .دنـ رویاحجام مـ  ینیآفربیترک يبرا نینو ییهادهیا

 فـرم  بیـ حرکت با ترک ینیبه بازآفرو دوبعدي  ساخت تخت
 يهـا مختلـف از انگـاره   يهـا هیـ ال بـا ترکیـب   .دنکنیگذر م
 یـی او تناسبات به تجربـه  یانسان اسیمقی را با اتکا به هندس

سـاده از هندسـه بـه     يریـ گبـا بهـره   و نـد نکیساده بدل مـ 
 اند.افتهیدست  فضاها و عملکردها، يبندهیال

ي متنی بـا معمـاري   گروه دیگر آثاري است که در رابطه
ــده از آن،  ــیک و هنربرآم ــه  نئوکالس ــکل گرفت ــد.ش ــن  ان ای

هنرمندان در خوانشی تازه از معماري نئوکالسیک و نگـاهی  
هـا همچـون هنـر بیزانسـی، هنـر      به معماري دیگر سـرزمین 

پیونـدي آنهـا بـا    آمیزي و هـم ارمنستان و مانند آن، با درهم
-معماري ایران، به گویشی تازه و بیانی دیگرگونه دست یافته

تـوان در آثـاري ماننـد؛    اند. این چندآوایی و دوسویگی را می
 رضا)(شاه ) بیمارستان امام رضا1307خانه(ساختمان تلگراف

دهـی و  سـازمان [ کـه  دنبال کرد. آنچنان طاهرزاده بهزاد و ...
بـا ابعـاد    ي حضـرت مـریم را مـارکف   کلیسا پالن« ]نحو فضا
هاي هفتم تا دهم از معماري کلیساهاي سده متأثر تر،کوچک

 ،هوسـپیان ( »کـرد طراحـی   ارمنستان، میالدي منطقۀ تایک
1392(. 

بـافتگی  تنیدگی و درهمتوان از درهمدر گرایش دیگر می
(آثار) با معیارهـاي منطقـی و کـارکردي بـا محوریـت       متون

ي روایت آن در شیوه گفت که معماران معماري مدرن سخن
خود، با ساختار و تکنیک برآنند تا خوانشی از سبک معماري 

 ،سـاخت و پیشـرفت   فرآینـد اي در ي زمینـه مثابـه  مدرن به
اگرچه این متون (آثار) در روابط میان  پیشِ روي قرار دهند.
هاي معمـاري آغـاز جهـان    ها و جریانمعماري ایران و تجربه

ها به فراتـر  ا در تالشند تا این تجربهاند، امقق یافتهمدرن تح
معمـاران ایـن گـرایش همچـون      از مرزهاي جاري آن ببرند.

کنگـره جهـانی معمـاري    [گذاران سیام بنیانگورکیان که از 
تالش بـراي   در .)97:2002 ،هانت،کانن(دادز در  بود ]مدرن

پایبندي به وجوه مدرنیسم در طـرح پیشـنهادي سـاختمان    
) و ویالهـایی  1312وزارت صنایع و پیشـنهاد تئـاتر تهـران (   

ي مفــاهیم ) دســت بــه تجربــه1313( هماننــد ویــال پنــاهی
ي مـدرن  گرایانهاز کارکردگرایی و خلوص منطق -مدرنیستی

کرده بـود   آن را تجربه سازي وِرك بوندنمایشگاه خانهکه در 
نمایشـگاه  در آب و نـور  گرایـی کـه در طراحـی بـاغ     تا انتزاع

 الیـ و یستیباغ کوبو  المللی معماري و هنر مدرن، پاریسبین
اي ر قلمـرو تـازه  د از سر گذرانـده بـود؛   هایر فرانسهدر  النوئ
گرایانه یا نئوکالسـیک؛  زند که در برابر ایجاد ظاهري ملیمی
کـه در عناصـر،   [گونه که خواسـت حکـومتی بـر آن بـود     آن

هاي برگرفته از معمـاري هخامنشـیان و   تزیینات و نقش مایه
گونـه کـه   آن یافت، مـثالً بازتاب میساسانیان و ... برروي بنا 

خود ِ وي در کاخ شهربانی و ساختمان وزارت دادگستري، در 
یوه و ي بازفرآوري آثاري افتـاده بـود کـه مفـاهیم، شـ     چرخه

قـرار   تـأثیر عناصر جاري در آفرینش و فهم آثـار او را تحـت   
وارطان با نقد تقلیـد از معمـاري گذشـته (ن.ك     ]داده است.

ــاختارهاي  9-4:1325 هوانســیان، ــا و س ــراي بناه ــا اج ) و ب
 ) ســینما دیانــا1314( نوگرایانــه چــون، هنرســتان دختــران

) 1325( ) و سینما متروپـل 1320( ) ساختمان جیپ1319(
دادند. معمارانی کـه در  در حال تحول را بازتاب میاي جامعه

هـاي نـوین و بـازخوانی    آوريبرابر گفتمان غالب سنتی، فـن 
معماري مدرن و نوگرایانـه را دسـتمایه خلـق آثـار      هايطرح

ي ایران در معمار یمتنانیانواع روابط م خود قرار داده بودند.
را 1320تـا   1300هاي ي سالنهها در میابا نگاهی به گرایش

 9متنی را ردیابی کـرد (تصـویر   هاي میانتوان انواع روشمی
 .قوام یافتـه اسـت)   8و  7که متکی بر روش برآمده از تصویر 

 بــه آن را ،مــتن رییــتغ، شیرایــوکــه هنرمنــد بــا  چنــان آن
کند. همچنین بازآفرینی میمتناسب با اهداف  ایو  یروزرسان

فـرآوري مـتن، بـا     فرآینـد متنیت زایشـی در  میان معمار در
 يزبان هنـر بـه زبـان هنـر     کیزبان متن از  رییتغ و ترجمه

مـتن (اثـر)    کیـ از  یقرار دادن بخشو  نقل قولو یا با  گرید
روي توانـد اثـر(متن) خـود را پـیش    ، مـی ارجاع شده در متن

منبع و  ۀبه مثابتواند اثري را مخاطب قرار دهد. همچنین می
کـه   چنـان  (جابجایی) قرار دهـد آن  مورد ترانهش رچشمهس

در طـرح،   ؛اسـت  نیشـ یمـتن پ  کیـ مـتن برآمـده از    گویی
 کیـ تکن ،یـی اجرا يروشـها  هـا، تیشخصـ مایه یا حتـی  درون

. از اسـت  یتصادف ای يعمد ،یتا دگرگون یساخت، از همانگون
مایـه خوانشـی   توانـد دسـت  نیز می هايکربندیپسویی دیگر 

 ینمتناسب با قوانبرآمده و متن  که قرار گیرد چناندیگرباره 
باشد یـا نـوعی گفتگـو بـا سـایر      ژانرها  گرید و ساختار خاصِ

تن که م چنان آن ها را فراروي متن قرار دهد،سبک اها یژانر
در همــان ژانــر  گــریاز متــون د ییو راهنمــاهــا واژهدیــاز کل

یی ضـدگفتگو توانـد  (اثر) معماري مـی  متن .کندیاستفاده م
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ضبط منـابع   ای لیو تحل هیکه نقد، تجز ییهامتنباشد یعنی 
و همچنـین   .دهنـد یقـرار مـ   یموجود در متن را مورد بررس

هنرمند متن خـود  ه قرار دهد، ی را مورد توجمتنانیابتکار م
 .کندیم جادیخلق و ا هیاشاره به متن پا يرا برا

 

 
Fig. 9 Types of Intertextual Layers and Relations in Contemporary Iranian Architecture (1921-1941) 

 
گذاري و داوري در رویکـرد  ها؛ ارزشبحث در یافته -5
 متنیمیان

ــی، ــد در داوري ارزشـ ــت تردیـ ــان داللـ ــري و توأمـ گـ
متنـی اسـت.دگرگونی   نش میـان گریزي، از نکات خـوا داللت

دهـد،  مهمی که در گذار دنیاي مدرن بـه پسـامدرن رخ مـی   
حرکت از عالمی با ساختارهاي ثابت بـه عـالم سـیال و عـدم     

در این رهیافت، نقد، البتـه اگـر در نبـود آشـکار      تعین است.
گــذاري کــاربرد ایــن واژه را بپــذیریم، بــه شناســایی و ارزش

منظـور آشـکار سـاختن شـبکه و     (آثار) بـه   بازخوانش متون
ــه ــازنده الی ــاي س ــد   ه ــرش ض ــته.این نگ ــدل گش ي آن، ب

اقتدارگرایی نویسـنده و پـس از او منتقـد اسـت چراکـه بـر       
ي دارد. بـا نظریـه   تأکیـد تفسـیر و نقـش خواننـده     خوانش،

شـوند و آشـکار   هـا داراي موجودیـت مـی   مـتن  متنیت،میان
داد و هــاي موجــود در پــس هــر رخــســاختن شــبکه و الیــه

 سـاختار  بـا  نوشـتار  شـوند. خوردگی میان آنها مهم مـی گره

 مقابـل، سـاختار   در واسـت   متن از شکلی خود تنها نگارشی

 شـود، می محسوب متن ايگونه خود ایماژگونه نیزاي و نگاره
 مـتن  درگستره داللـت   که آوردمی پدید را تازه که امکاناتی

 در آمـدن  عینیـت  بـه  براي هنري متن بود. خواهد گذارتأثیر

 ايالیـه  بـه  روي رسـانه از ایـن  اي رسانه اسـت. نیازمند گونه

انتخاب رسانه در  شود.می تبدیل خوانش فرآیند در گذارتأثیر
 به منجر آن، از گیريبهره بیان هنري، آفرینش اثر و چگونگی

و در رهیافـت   گـر داللـت  کـه  شـود مـی  هـایی نشـانه  تولیـد 
و  دریافت هستند و چونان متن گریزمتنی توأمان داللتمیان

 شوند.می تفسیر
اي کـه در هرحـال   یـا ویژگـی   -ترین ویژگی گزاره مهم

اي، یعنی خصلت مکالمه -بیشتر از همه نادیده گرفته شده 
سو دیگـر نـه   بعد بینامتنی است.از زمان حضرت آدم به این

 هایی که پیشتر بـه اشیاي نامیده نشده وجود دارد و نه واژه
آواي فردي ممکن نیست بـه گـوش برسـد    . فته باشدکار نر
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 ي دیگـر آواهـا بپیونـدد   مگر آنکـه بـه همسـرایی پیچیـده    
 مـتن  معنـاي  محـوري، متن براساس .)12:1373 (تودورف،
ید خود تول وضع و لفؤم از مستقل و متن متکی بر واقعیتی

 اثـر  هـر  .فهمنـد است که مفسر و خواننده متن آن را مـی 

 و بـراي گفتمـان   شـده  ذکـر  شـرایط  حـائز  تواندمی هنري
 معمـاري متن محـوري، اثر  در باشد؛ متن گفتمان بخصوص

مخاطب و پیوندخورگی با  با گفتگو از راه که است گفتمانی
 از ايساحت خویش و الیه آشکارگري به دیگر متون (آثار)

ي رهیافت و تـوانی  همنزل به تمتنیمیان پردازد.واقعیت می
ادبیات که در هنر و معماري نیز نهفتـه  است که نه تنها در 

 مطالعـات  و نقـد  در روشـی  و توان آن را رویکرداست و می
که به شناخت روابـط میـان    برشمردهنر  ي مطالعاتیحوزه
 هــا و بررســی نقــش ایــن روابــط بــر چگــونگی مــتن مــتن

ــا  (دســتاورد، ــر هنــکــنش و ی نگــرش  پــردازد.ري) مــیاث
واکنشی بـه اقتـدارگرایی   توان متنی در معماري را میمیان

با  هاي ثابت دانست.فرضساختارهاي نهادي متکی بر پیش
هـاي  هـا و انگـاره  فرضمتن خواندن اثر، با فرو ریختن پیش

ــار بـــه مثابـــه معنـــایی ثابـــت در متـــون ي مـــتن) (آثـ
معماري،تفسیر، عملی آزاد و فاقد محدودیت بوده و بیشـتر  

جوي ذهن رها وکه بر جست به بازي شبیه است تا تحلیل؛
بینــی، مبتــی بــر هــا، غیرقابــل پــیشفــرضشــده از پــیش

ــیرمزگشــایی ــاي ب ــین  ه ــان و گســترده اســت. در تبی پای
هاي تحلیل و مبانی نظـري ایـن رهیافـت در زمینـۀ     مؤلفه

متنی در هنر و معمـاري،  متنیت و اقتباس میانتاریخ میان
 متنیـت دسـت یابـد،   به ترتیبـی کـه بـه کاربردهـاي میـان     

نخست؛ یـافتن مبنـا    :توان به دو رویکرد مهم اشاره کردمی
هـاي  گرایـی کـه بـا جریـان    از کثـرت  متـأثر هـا:  در گرایش

حلـی بـر   که بتوان راه براي این پسامدرن گره خورده است،
ناهمگونی  بندي براي مطالعات کاربردي،تعارض میان دسته

 گرایی یافت، شاید بهتر است همچونناپذیري کثرتو پایان
را در مقابل کثرت نهاد. هر گرایش تـوانی   38باختین،گرایش

یـافتن   متفاوت از عناصر را در خود نهفته دارد. همچنـین؛ 
ها و عناصر آغازین مبنا در آثار: با بازگرداندن آثار را به الیه

اي هنري، نه پدیـداري  عنوان تجربهآن، دریابیم یک اثر، به
میزان و از کدام تـوان،   آنی یا پیدایشی ناگهانی و بدیع، چه

بازخوانی آثار بـراي درك   براي به کالبد نشستن بهره برده.
هـا رخ داده  متنـی در آن ي میـان اي که رابطـه سطح و الیه

متنـی آشـکارا در نگـاه    چه برخی از روابط میانچنان است.
در  .شوندخیر انداختن درك میأاول دریافت و برخی با به ت

ک اثر مبتنی بر معرفت شناختی چرخه تحلیل ی .10تصویر
متنی مطرح میان فرآیندي متن در  رهیافت به اثر به مثابه
 شده است.

 

 
Fig. 10 The Intertextual Analysis Cycle and the Epistemology of Works as Text 
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 گیرينتیجه -7
ي متنی به معمـاري، آفـرینش درمیانـه   رهیافت میاندر 
در مرز میان دیوارها، ساختارها و عناصـر   ا نه از هیچ،هیچ ام

محقـق   زمـان)  جـا (مکـان،  ، در گـرو  يمعمـار  شود.آغاز می
داریـم.   توشـه ره بـه سرچشـمه و    ازین یطراح يبراشود. می

حاصـل   ياند و فضاخورده وندیمعاصر پمعماري متون (آثار) 
گري نشیگري، آفرگفتمان، کنش يبرا گیوندخوردیپ نیاز ا

 دیـ با زیـ ن یمتنـ انیـ م فرآینـد  نییدر تب آماده است. رییو تغ
بـه   هـا و حرکـت گفتمـان   وندی، حاصل پیوندگونیگفت که پ

 يریو اثرپـذ  ياثرگذار نیکه در ا یاست و متن گریکدی يسو
هـا  شـباهت ي شده است با وجود همه حادث وند،یپ نیو در ا

و  زیمتمـا  یتیروا تواندیاست که م گرگونهید ايفرصت و ابژه
در پاسـخ پرسـش اول متکـی بـر     . تازه باشد یآبستن گفتمان

هـا  توان گفت؛ برخورد زمینهمی 4 و نمودار 4و 3تصویرهاي 
جـو و تـالش بـراي    جسـت  معماري،مختلف در و موضوعات 

ي بـراي ارائـه  اي یافتن خویشاوندي و پیوند میان آثار، زمینه
جسـتارهاي گونـاگون را فـراهم     میانخوانشی ارتباط دهنده 

و تأویل در هنر بحث تفسیر یافتن  ي اهمیتآورد و زمینهمی
 هامتنو تحلیل  بررسیمتنی، بستر تفسیر میان معاصر است.

، بـر  جانشـینی  که در محورهـاي همنشـینی و  (آثاري) است 
بـر  سـایر آثـار؛   بـا   تنیدگیپیوند و درهم بنیان گفتگومندي،

 تکیـه دارد. هـا  آنو واکـاوي   ذیري، تفسـیرپ ویـل أت ،معنایابی
هـاي  اي رویکرد تحلیلی بـه تجربـه  گونه ،متنیمیانرهیافت 

و معمـاري اسـت و متکـی بـر ایـن       هنـر ي زیسته در عرصه
بـه  و مـتن   زدیـ ریمطلق مـتن درهـم مـ    ییهمگرا رهیافت،

ي بـا  د که در گفتگـو شویمبدل از قطعات ناهمگون  یبیترک
عامــل  نیتــرمهــم .در ایــن نگــرشرنــدیگیقــرار مــیکــدیگر 

و بـازآفرینی آن، در خـوانش   متن  متن خود کی يریگشکل
هـا  متن نیا .مؤلف یذهن طیو نه شرا یرونیب طیاست؛ نه شرا

 شوند.یم متون يریگهستند که موجب شکل

 یبررسـ توان گفت بـا  در پاسخ پرسش دوم پژوهش می
هـاي  ي دههمیانه رانای معاصر معماري ينهیها در زمنمونه

ــا 1300 ــویر 1320ت ــاران ،)5 (تص ــدار،   معم ــون گ همچ
 از رفـتن  فراتـر  سو بااز یک مارکوف، گورکیان، وارطان و ...

ــر بنیــانِ گفتمــان قــدرت و نظــام   مرزهــاي رســمی کــه ب
ساز پهلوي اول اسـتوار بـود و در سـوي    ایدئولوژي و هویت

هاي مدرن، هاي جریانها و جنبهآوایی با سویهدر همدیگر 
 ينـه یدر زم یسـنت  کـرد یرو بـازخوانی و فرگشـت   حال در

 يبـرا  ياآثـار آنهـا، تـالش آگاهانـه     .خـود هسـتند   معاصـر 
اي و دریافـت آنهـا از تجربـه    قیـ تطب يبـرا  یراه ییبازگشا
و عناصـر   هـا نشانه ریتفس از زمانه و زمینه است که با متأثر

متنی با جهان در حال گذار از آغاز و در روابط میان تاریخی
آن  تأکیـد نکته شایسـته   پیوندد.جوامع سنتی به مدرن می

متن بـودن آثـار تـالش بـر     است که با پذیرش و درك میان
-متنی سطحیشناسایی و یافتن منابع اثر در رهیافت میان
 ی،نقد سـنت ا به ترین نوع رویارویی با آن خواهد بود و آن ر

» منابع« به واکاوي و یافتنخود را  انتقاد و سطح دامنهکه 
محـدود کـرده؛    هنرمند لهیوس به یافتیدر »اتتأثیر«اثر و 

 خـالق اثـر،   تیذهنکه  برآنیم، این نگرش در کند.مانند می
-نشی(نه آفر متن فیتأل فرآینددر  هامتنمیاناز  یکیتنها 

بـر اصـالت و    هیـ نه بـا تک  تیذهن نیااست و و خلق)  يگر
بـا   ،متنـی میانبلکه در مناسبات  یش یا اثر،خو خودبنیاديِ

در نبـوغ  محـض  اقتدارگرایی مجرد و  تیخالقهژمونی  ینف
متـون   ریسا ریفراگ يدر گستره متنیمیان یکنش مشارکت

خواننـده   و شودیم فیتعر ،یو فرهنگ یاجتماع مناسباتو 
و  فیبــازتعر در خــوانش مــتن انیــدر جر زیــ(اثــر) ن مــتن

اثر به گسترش و رهایی  وپایان آن سهیم شده بازآفرینی بی
آن در  يخواننـده  مؤلـف و اثر، گونه  نیو ا دامن خواهد زد

هاي آتی و در کنش با متن موجود شیمواجهه با متون از پ
 .وندندیپیم گریکدیبه 

 نوشتپی
1. Originality یاعتبار بخش یمعن به ف،یو تصن فیارتباطش با مفهوم تأل در است که بودن عیبدیکتایی و خاصِ  یبه معن یگیما از نوما يدهیاسطوره بر اساس ا نیا 

 است. شده ظهور آن بنا فرآیند در يریاثرپذ يبه اثر و زدودن ردپا
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The dualism of creativity and innovation versus impressionable, linkage and kinship 
among works have always been debated in art and architecture, especially after 
modernity. This research attempts to express the process of intertextuality and 
describes that architecture is not only created by relying on the ingenuity and 
dominance of the originality of the idea of the architect and not created suddenly, but 
it is created by instinctive fascination with the experience, method, effect and other 
tools of the artists. The architecture of adaptation and reading is broad; it is 
heterogeneous and never-ending in the works of others, and always in dialogue with 
another. In the process of intertextuality, our effort is to search for similarities and 
analogies of architectural works which should be attributed to the human desire to 
finding ancestry and  origin, genealogy, and the term "kinship myth". Research is 
based on the defense of the hypothesis that architecture is a kind of discourse that 
speaks of the interconnectedness and kinship between works as opposed to the 
hegemony of singularity and uniqueness of the work. It is in the criticism of 
traditional critique that, in the body of their criticism, they attribute the value of the 
work to the originality of the idea and the product of its creator creative mind, and 
some works are downgraded to the level of a copy of the other works. But in the 
intertextual approach, no other text is merely unique, and it is certainly formed in the 
dialogue between the layers of the artist's mind and one or more previous texts. 
Research is applied in nature and relies on analytical-interpretive method. The 
extracted data were analyzed based on logical reasoning, the results of which are 
presented in graphs. 
The nature of research is an applied research and relies on the analytical-interpretive 
method. The extracted data were analyzed based on logical reasoning, the results of 
which are presented in graphs. Using the intertextual interpretive approach, the 
analysis of authentic opinions is focused on the concept of intertextual reading, and 
finally, several works of Iranian architecture are presented in order to recognize the 
reading and creating of intertextual architecture. 
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Critique, Intertextuality, Kinship, Originality, Contemporary Iranian architecture.  
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