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تاریخ دریافت6931/70/22 :
تاریخ پذیرش6931/66/67 :
شماره صفحات93-85 :
چکیده
در پیکرهبندی خانهها ،فاکتورهای فرهنگی شامل باورها ،رسوم ،رفتار و عادات یک اجتماع بعالوه
فاکتورهای کالبدی نظیر ،اقلیم،مصالح و توپوگرافی نقش مهمی ایفا میکنند .ادراک متفاوت مردم،
الگوهای شناخت و رفتارهایی که به عنوان نتیجه تجارب فرهنگی آنها پدیدار میشوند ،یک رابطهی
متقابل و تعامل بین بشر ،فرهنگ و محیط پدیدار میشود؛ در واقع هر فرهنگی به روشی که مردم از
فضاها استفاده میکنند تاثیر میگذارد و میتوان این موضوع را در روابط فضایی معماری داخلی فضاهای
مسکونی هر شهر آشکارا مشاهده کرد .تئوری نحو فضا شامل یک مجموعه تحلیلی،کمی و ابزارهای
توصیفی است که میتواند برای تجزیه و تحلیل تشکل های فضایی ،طرح بندی ساختمان ها ،شهرها و
مناظر قابل استفاده باشد .بنیانگذاران این نگرش فرهنگی و اجتماعی ابزار خاصی برای خواندن معماری
معرفی مینمایند .آنها با پیوند چند دنیای علمی مانند ریاضیات ،کامپیوتر ،زیستشناسی و جامعهشناسی
نگرش و روش خود را طراحی نمودهاند .این پژوهش به واکاویی پیچیدگی های روابط اجتماعی و فرهنگی
مستتر در ساختار پالن خانههای بومی و سنتی مشهد (چهار قطاع طرح نوسازی و بهسازی اطراف حرم
مطهر رضوی) پرداخته است؛ در ابتدا برای شکلگیری چارچوب نظری ،مطالعات اسنادی و مستندسازی
اطالعات خام انجام پذیرفت سپس به صورت کمی از تئوری نحو فضا با نرمافزار  A-Graphدر راستای
بررسی سازماندهی فضایی پالنها استفاده گردید .یافتههای حاصل از محاسبات بیان میدارد حیاط
عنصری است که به عنوان گره ارتباطی در مرکزیترین قسمت پالن قرار دارد و همچنین اتاقهای
همکف کارکردی چندگانه براساس فعالیت افراد خانه دارد وفضای بهار خواب و ایوان به عنوان فضای
باز؛ مکمل فضاهای بسته است .هشتی منقطع کننده عرصه عمومی از عرصه خصوصی خانه است؛ این
الگوها را فارغ از زمان میتوان به معماری مسکونی معاصر مشهد شرح و بسط داد.
واژهای کلیدی :نظام فضایی ،مشهد ،معماری بومی ،نحو فضا ،نرم افزار A- Graph
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مقدمه
شناخت محیط و معماری تنها با درک فعالیتهای انسان در
دنیای پیرامونش امکانپذیر است و هدف معماری را میتوان
ایجاد انگارههای انسانی در درون شکل کالبدی دانست .بنابراین
اگر بپذیریم که معماری بازتاب کالبدی زندگی بشری است:
زندگی با تمام ابعاد (نیازها ،باورها ،اعتقادات و به طورکلی ارزش
ها ) ...باید دریابیم که معماری امروز و فردای ما نمیتواند
بیرابطه با معماری گذشته باشد (جعفری نجف آبادی ومهدوی
پور  )6932 ،بیتوجهی به ساختار کالبدی کهن وعدم شناخت
مردم و خواسته ها و نیازهای ایشان و نیز هرگونه بیتوجهی به
ماهیت و هویت فرهنگی (به عنوان یک روح کالبد) و اکتفای
صرف ،به بهسازی و باز زنده سازی کالبدی و توسعه فیزیکی آن،
موجب توسعه تک بعدی و ناقص ،و حرکت ها واقدامات مقطعی
و ناپایدار خواهد شد که راهگشا و مؤثر نیست ( نریمانی6903 ،
) .این فکر که عوامل اجتماعی -فرهنگی بیشترین نقش را در
شکل خانه دارند تا نیروهای فیزیکی ،دلیل مهمی است تا بناهای
اولیه و بومی را در سرلوحه و اولویت مطالعه شکل خانه قرار دهد
( راپاپورت ) 6955،هدف و نقش مسکن ،ایجاد یک واحد
اجتماعی فضایی است دو گروه عامل در تعیین شکل مسکن
مؤثر است :عوامل تعیین کننده و عوامل تأثیرگذار
(راپاپورت.)6911،
در شهر مشهد با مرکزیت حرم مطهر امام رضا(ع) به دلیل
قدمت تاریخی  6277ساله دارای بافتی قدیمی است؛ رهنما معتقد
است در طرح نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام
رضا (ع) به علت اتخاذ الگوی نوسازی بزرگ مقیاس که خواهان
تخریب کامل محدوده مرکزی شهر (هسته تاریخی مشهد) بوده
و جایگزین آن آپارتمانهای لوکس و بلند مرتبه شده است ،که
اجرای طرح منجر به از هم گسستگی ساختار اجتماعی –
اقتصادی آن ها میگردد .این الگو باعث بهبود کالبد فیزیکی و
فرسودگی بافت میشود اما زندگی مردم محلی را تباه میکند
(رهنما  .)6908،وهمین امر ،در گذشت ایام باعث از بین رفتن
حافظه تاریخی شهر شده و جایگزین آن عناصر بیهویت و
بیربط با بستر معماری خود میشود؛ و این روند برای ایران و
شهرهای تاریخی آن سیری رو به زوال است .در پژوهش حاضربا
هدف استفاده از تئوری نحو فضا بمنظور واکاوی نظام فضایی
پنهان معماری بومی مسکونی شهر مقدس مشهد انجام گردیده
است و سواالت پژوهش بدین صورت است که آیا نظام فضایی
پنهان و یکسانی در ساختار پالن معماری بومی مشهد وجود دارد؟
و این ساختارهای یکسان چیست و چگونه عمل میکنند؟
بدین منظور در ابتدا برای ایجاد چارچوب نظری پژوهش به
مطالعه اسنادی و مستندسازی اطالعات خام پرداخته شد که
اطالعات خام از طریق سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری
و شهرداری منطقه ثامن مشهد فراهم گردید؛ و به منظور

مستندسازی از افراد ذیالصالح و ساکنان خانهها به صورت
میدانی اطالعات مورد نظر دریافت شد و در نهایت تعداد  27خانه
ثبتی میراث فرهنگی مورد استفاده قرار گرفت .سپس برای تحلیل
اطالعات از نرم افزار  A-Graphاستفاده شد که بر اساس
پارامترهای آن دادههایی مبنی بر میزان روابط و ارتباطات فضا
بدون در نظر گرفتن هندسه و شکل پالن بدست آمد .این
اطالعات کامال کمی بوده و به صورت آمار با جداول و اعداد در
 Excelقابل خوانش است؛ تحلیل و آنالیز داده ها ویژگی های
یکسان فرهنگی و اجتماعی درنظام فضایی تمام پالنهای
خانههای موجود در بافت قدیم را بیان می دارد؛که فرض اولیه
مبنی بر وجود روابط یکسان در خانه های بومی یک شهر را قوت
می بخشدو سپس روش های استفاده ارائه می شود .
پیشینه پژوهش
در هر فرهنگی ،الگوهای فعالیتها مجموعهای از حوزههای
خانه که ابزار دستیابی به حریم خصوصیاند را کامل میکنند
براساس گفتههای چرمایف و الکساندر() 6312تشریح حریم
خصوصی برای بلوک مسکونی ،تمامیت هر فضا به اجزای
کالبدی که تفکیک ،ایزوالسیون ،دسترسی و حرکت کنترلشده
بین حوزهها را فراهم میکند وابسته است .این حوزهها و
مرزهایشان در خانهها نیز وجود دارد .شناخت مجموعهای از فضا
در خانه که حوزههای مبتنی بر فعالیت هستند مهم است
(. )Deshpande & Kotharkar, 2015در این زمینه،
«سلسله مراتب » فضایی معیار مهمی برای درک رابطه متقابل
فضاها است ،و اطالعاتی درباره هویت فرهنگی که طرح خانه را
مشخص می کند را فراهم می سازد .سلسله مراتب فضایی نوع
درجه بندی است که در طول انتقال از فضای عمومی به فضای
خصوصی پدیدار میگردد(. )Hanson, 2003
توجه به تأثیر مباحث اجتماعی و فرهنگی در معماری،
موضوعی است که افراد زیادی بدان پرداختهاند .راپاپورت ()6313
و اٌلیور ( )2771زمینه های فرهنگی در شکل گیری معماری
بومی را بعنوان عامل موثر دانسته اند ؛و همانگونه که راپاپورت
( )6352بیان داشته است ،فضا دارای معنی است همچنین سوشا
اوزکان بر استفاده از معماری بومی در بناهای معاصر تاکید
کردهاند (مهدوی نژاد و منصورپور ،قیدرلو  ) 6932،و گروت و
وانگ ( )Groat & Wang, 2002نیز لزوم توجه طراحان
محیط به وجوه اجتماعی -فرهنگی بیان نمودهاند ( کمالی پور و
دیگران  .) 6936 ،از این رو ،الگوی سازماندهی فضا ،به منظور
فهم ارتباط بین طراحی فضاهای ساخته شده و ابعاد فرهنگی
متعاقب آن ،مورد بررسی قرار میگیرد()Nopadon, 2001
.روشهای تحلیل فضا اغلب بر پایه نظریه نمایش هندسی
(گراف) استوارند .در سال 6091میالدی ،لئونارد الر مشکل
مربوط به هفت پل کوئینز برگ را حل کرد .در آن زمان هفت
پل روی رودخانه پرگل در شهرکوئینز برگ ساخته شده بودند

واکاوی نظام فضایی پنهان معماری بومی مسکونی06|...

قطعنامه ای که توسط الر ایدهی توپولوژی و شالوده نظریه
نمایش هندسی (گراف) را پیشگویی می کند( .تصویر)6-
توپولوژی با در نظر گرفتن طبیعت یک فضا آغاز میشود .هم
ساختار محلی و هم ساختار جهانی آن را بررسی میکند.

توپولوژی شاخهای از ریاضی است که توسعه هندسه است و
شامل زیر رستههای بسیاری است .استدمن رابطه بین گراف و
هندسه را بررسی کرد و یک راه سیستماتیک که در آن پالنها
میتوانند از یک گراف حاصل شوند را مورد بحث قرار داد
(. )Jeong & Ban, 2011

تصویر .6پل کوئینزبرگ که به گراف تجزیه شده
ماخذJeang & Ban (2011) :

بر مبنای مطالعات کریستوفر الکساندرو فیلیپ استدمن
دیدگاه شکلگرا در راستای درک ساختارها و نظامهای نامریی
و موجود در پس شکلها و پدیدههای معماری تولد یافت ،که
همان روش چیدمان فضاست ()Hillier & Hanson, 1997
در اواخر دهه  6307نظریه چیدمان فضا (و توسعه ی آن در طول
دهه های 57و ) 37از سوی بیل هیلیر در دانشگاه لندن پدیدار
شد .نخست ،بیل هیلیر ،جولیان هانسون ،جان پپونیز ،جان
هانسون و ریچارد بوردت درمدرسه معماری و طراحی بارتلت در
دانشگاه کالج لندن در سالهای  6301و  6301از واژهی چیدمان6
(نحو  ،ترتیب  ،قوانین و )...برای تحلیل قوانین اولیهی ساختار
فضایی و یافتن عوامل موثر و الگوهای نهان در ورای فرمهای
فضاهای سکونتگاههای بومی استفاده کردند .در سال ،6351
چیدمان هایی را مانند ساختارهای ترکیبی ارائه دادند که نه تنها
به نظام جهانی می پردازد ،بلکه به پژوهشگران اجازه میدهد
ضمن توجه به مفهوم فضا ،به ارتباط محکم بین تولیدکنندگان
فرم و فضا که رویکرد مهمی در اقتصاد سیاسی است -و
نیروهای اجتماعی -پی ببرند .در سال  6335هیلیر و همکارانش
با روش نوین نشان دادند که چگونه اجزای تشکیل دهندهی فضا
مورد تحلیل قرار میگیرند ،روشی که حتّی معماران و طرّاحان
برجسته ای همچون ،نورمن فاستر و ریچارد راجرز را وادار به
استفاده از آن کرد .این روش ،درگام نخست ،تمام سنّت های
طرّاحی را زیر پا گذاشته و با ارائهی راه حلّی کمی ،سطوح کاربرد
نظریه را محدود کرد انتخاب واژهی «چیدمان فضا» برای
توصیف انگیزشها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی درون شهر،
1. syntax

به تعریف خلق و ایجاد «فضا» و تغییرات آن در طول زمان
برمیگردد (پیلهور و عطایی ،زارعی ( )6936،بحرینی و تقابن
.)6937،
در سال  6351هیلیر و هانسون کتاب منطق اجتماعی فضا
را منتشر کردهاند که آن ها نظریه نحوی برای سازماندهی فضا
در ساختمان ها و مسکن را مشخص کرده اند .در این کتاب آنها
استدالل میکنند که ساختمان ،شهرها و شهرستانها،
ویژگیهای فضایی خاصی دارند که به نقشهای جامعه شناسی2
ترجمه شده است به عبارتی بیان میدارد که چگونه مردم به
دیگران وابستهاند .در این چهارچوب معتقد است که پیکربندی
فضایی خانه ها ویا مسکن ها در حال حاضر یک نقشه نسبتا
دقیق اقتصادی ،اجتماعی و روابط اجتماعی از ایدئولوژیکهای
ساکنان آن میدهد()Hanson, 2003
در  92ساال گذشته تئوری و نظریه نحو فضا توسعه و گسترش
یافت که تا حد زیادی به  9عامل وابسته است:
 )6کاربرد نحو فضا در بازه گستردهای از تیپهای ساختمانها و
مسکنها
 )2توسعه پیچیده نرم افزارهای کامپیوتری که به محققان اجازه
میداد تفاوتهای عددی در پیکربندی فضاها را دریابد.

2 . Sociological rules
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 )9ده عدد سمپوزیوم بین المللی درباره نحوه فضا برگزار شده
است.)P. C. Dawson, 2002( 6
پژوهشااگران بساایاری از این روش برای تحلیل بناها اسااتفاده
کردهاند .برای مثال ،رابیساتون ( )2776از روش نحو فضا برای
دساته بندی فضاهای داخلی به عنوان اتصال فضای عمومی به
جهان خارج رابطه حریم خصاوصی به فعالیت های اجتماعی در
اقامتگاه و فعالیت های صامیمی متصل به حوزه فردی استفاده
کرد ) (Deshpande & Kotharkar ,2015بالل در سااال
 2771مهمترین هدف مقاله که پرساش ارتباط بین ساختار فضا
و روابط بین الگوهای فضااایی و ساایسااتم روابط اجتماعی در
فضااهای داخلی خانه بربر در ام زاب در الجزایر است را مطرح
می کناد ). (Bellal, 2004داوساااون تحلیل و آنالیز نحوی
خانههای برفی اسااکیموهای مرکزی را مورد بررساای قرار داد
(P. C. Dawson, 2002).در مقاالاه ای دیگر به تاثیرات
اجتماعی فضااهای خانه های انگلیسای در روند نوسازی قبل و
بااعااد از آن پاارداخااتااه اسااااات (Omar,Endut ,
)Saruwono,2011بن و جیونگ در مطالعه خود الگوریتمهای
محاسااباتی در قالب ماتریسها پیشاانهاد میکند & (Jeong
Ban ,2011 ).ودر مقاالاه ای دیگر برآنسااات که تغییرات
پیکرهبندی فضایی آپارتمانهای ساخته شده در چانگجو در کره
جنوبی از سال  6302تا  2777را تحلیل کند این تحقیق از نحو
فضاا برای تعیین کمیت الگوهای فضایی و عملکردی در پیکره
بندیهای فضایی استفاده میکنند) (Jeong & Ban ,2014
ودر مقاالت بسایاری در سمپوزیومهای نحو فضا از سال 6330
تا ساال  2768از تئوری نحو فضا برای ارایه پژوهشهای خود
استفاده کردهاند.
روش چیدمان فضا در ایران عباسزادگان ( )6956و
معماریان ( )6956اولین محققانی بودهاند که نگرش نحو فضا را
معرفی کردهاند و تنها در حوزه مطالعه نظری به کار رفته که از
آن میان میتوان به مطالعه شهرهای هویزه (مطوف)6902 ،
اصفهان ( ) Karimi & Motamed, 2003یزد (عباس
زادگان  ) 6956،و نیز مترو طرشت (عباس زادگان وملکزاده
) 6952،اشاره کرد .علیرغم مطالعات انجام شده تاکنون از این
روش به صورت عملی در ایران استفاده نشده است ؛تنها در یک
مورد در تهیه طرح منظر شهری تهران از این نرم افزار استفاده

 .6برای اطالع بیشتر از مقاالت ارائه شده و زمان و مکان و محورهای
سایت
به
میتوانید
سمپوزیوم
برگزاری
 www.spacesyntaxe.netمراجعه کنید.

شده است که به دلیل عدم اتمام طرح ،اطالعاتی از آن در دست
نیست (بحرینی ،تقابن .)6937،
مبانی نظری
در میان ساامانههای منطقی پژوهش معماری-شاهرسازی،
نظریه نحو(چیدمان) فضااا ،بیش از نظریههای دیگر در ادبیات
معماری و شااهرسااازی معاصاار مورد توجه واقع گردیدهاساات
(گروت ) 6936،این توجاه ،عمدتاً به دلیل عینی و ملموس
بودن ،نظریه و در دسااترس بودن منابع و نرمافزارهای آن و
برخورد باز بنیانگزاران آن با منابع اولیه پژوهش اسااات؛ به
نحوی که نظریهپردازهای اصلی این سامانه ،در مدرسه بارتلت
دانشااکده لندن ،غالب ابزارها و منابع کتابخانهای خود را برای
دساترسی عموم پژوهشگران دردسترس قرار دادهاند .درحالیکه
به موازات آن ،تالشااهایی مشااابه در دانشااکدههای معماری و
شااهرسااازی موسااسااه فناوری جورجیا و موسااسااه فناوری
ماسااچوسات در حال شکلگیری است .لیکن هیچکدام از این
نظریهها به اندازه نظریه بیل هیلیر و جولیان هانسااون حوزه
نفوذ خود را در دانشکدههای معماری بسط نداده است .همایش
دوساااالنه نحو فضااا ،که تا به امروز  67دوره از آن برگزار
گردیده اساات ،به محلی برای هماندیشاای صاااحبانرای و
اندیشاامندان معماری بدل گشااته اساات .در این میان چندین
نکته این روش را به روشای محبوب در میان روشهای متداول
پژوهش وتحقیق معماری تبدیل نموده اساات .نخساات آنکه،
شاکلگیری نظریه بر پایه فضاا به عنوان عنصر پایه معماری،
نظریااه و دساااتاااوردهای آن را برای معماران حایز اهمیتی
دوچندان نموده است .اهمیتی که ناشی از کاربردی بودن روش
در تجربه روزمره معماران در شاکلدهی به فضا است .به تعبیر
بهتر ،معمااران در تجربه طراحی معماری و شاااهری خود،
مسااتقیماً از نتایج پژوهشها اسااتفاده مینمایند و آن را در
طراحی خود اعمااال مینماااینااد .دوم ،فراگیر بودن روش و
شاامول آن بر گسااتره عظیمی از طرحهای معماری و شااهری
اسااات .به عنوان مثال در حیطه معماری ،طراحی معماری،
ریختشااناساای معماری ،تکامل تاریخی معماری ،مدلسااازی،
تحلیل فضایی ،رفتارشناسی و شناخت فضایی موضوعاتی است
که این روش توانسته پژوهشهای درخور و عمیقی بیآفریند.
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تئوری نحو فضا
نحو فضا ،تئوری فضا است و شامل یک مجموعه تحلیلی،
کمی و ابزارهای توصیفی است که میتواند برای تجزیه و تحلیل
تشکلهای فضایی ،طرح بندی6ساختمان ها ،شهرها و مناظر
قابل استفاده باشد ( Hillier, 2007; Hillier & Hanson,
 . )1984در واقع هیلیر معتقد است که روشی که عناصر و فضاها
را گرد هم میآورد رفتار کاربرانی است که از آن فضاها استفاده
میکنند .در نگرش این نظریه فضا و فعالیت انسانی دو ماهیت
مستقل و متفاوت نیستند .بلکه یک ماهیت واحد هستند که دو
جلوه ظهور متفاوت پیدا میکنند .این ماهیت واحد مستتر در
انسان و ویژگیهای حرکتی و بصری اوست .در واقع جوهر
شکلگیری فضا و روابط انسانی ،هر دو انسان و ویژگیهای
حرکتی و بصری اوست .لذا محوریت دادن به این ویژگیهای
انسانی ،در واقع به پیدایش مفهوم واحدی از فضای معماری و
روابط اجتماعی منتهی میشود .این مفهوم واحد ،شکلدهنده
پایه و پیش فرض اولیه موضوع است که فضا خصیصه ذاتی
فعالیت بشری است نه بستری برای آن .پایه دوم نظریه،
پیکرهبندی فضایی و نقش متمایز آن در شکلدهی به
فعالیتهای انسانی است .به بیان سادهتر ،ویژگیهای
پیکرهبندی فضا در مقابل ویژگیهای فیزیکی فضا ،نقش پررنگ
و پر اهمیتتری در شکلدهی به فعالیتهای انسانی دارند
(همدانی گلشن . ) 6931،
بعبارتی میتوان گفت نحو فضا رابطه بین انسانها وفضاهای
مسکونی آنها را بیان میدارد (. )Bafna, 2003کاراکترهای
متمایز و مشخص از جوامع در سیستم فضایی وجود دارند که در
فضا و سازماندهی فضایی آنها منتقل شده است که قابل شناسایی
هستند ( )Dursun & Saglamer, 2003نحو فضا به رابطه
کاراکترهای فضا مانند پیکرهبندی اشاره دارد ،و دانش اجتماعی
برگرفته از رفتارهای انسانی را شکل میدهد ( ;Aazam, 2007
. )Dursun, 2007اهداف تحقیقات نحو فضا با استراتژی
توسعه برای توصیف پیکرهبندی فضاهای اشغال شده و فضاهای
سکونتی به منظور بیان معانی اجتماعی زمینه است .این فرآیند
قادر به توسعه نظریه ثانویه یا توضیحات عملی از تاثیرات
پیکرهبندی فضایی 2در متغییرهای مختلف فرهنگی اجتماعی
است .زمینه مرتبط در تحقیقات نحو فضا درک پیکرهبندی
فضایی/فضای کاربردی آن به ویژه روند شکلگیری و معنای
اجتماعی فضا است ( . )Bafna, 2003نحو فضا برای تدوین
1. layout
2. Space Configuration

فرموله کردن تئوری گشتالتی 9در معماری توسط فهم تئوری
مولد افرادی که پیکره بندی فضایی ایجاد و استفاده کرده اند،
تالش میکند .در واقع تالشی است برای شناسایی چگونگی بیان
کردن پیکرهبندی فضایی که خودش از یک مفهوم اجتماعی
برگرفته شده و همچنین تعامالت اجتماعیای که در محیطهای
ساخته شده وجود دارد (. )Mustafa & Hassan, 2013
این نظریه در چند اصول ریاضی توصیف میشود و امکان
تولید نمودار و نتایج عددی و نقشه و تجزبه و تحلیل در دسترس
بودن فضاهای خطی میدهد .کل نظریه نحو فضا برای رد کردن
خواص متریک فضا میباشد و به جای آن پیکرهبندی فضایی با
اطالعات توپولوژیک ارائه میشود .که این خواص ذاتی در گراف
های توپولوژیک نمایش داده میشود ( .)Dettlaff, 2013در
این زمینه مورفولوژی بر دسترسی و ارتباط اتاقها و فضاهاست
( . )Hanson, 2003هیلیروهانسون ( )1954روش تجزیه و
تحلیل را برای مطالعه ویژگی های مورفولوژی طرحبندی پالن
با استفاده از «نمودار دسترسی توجیهی » توسعه دادهاند .نقشه
گاما توجیهی1یک نموداری است که در آن فضاها توسط دایره و
ارتباطات یا نفوذپذیری بوسیله خطوط نمایش میدهد .آن با
فضای ریشه یا پایه گراف آغاز میشود و به مجموعه دیگر از
فضاها متصل میشود (. )Hillier, 2007گراف توجیهی توسط
طراحی فضای قابل فهم مانند کلید فضا ساخته می شود( .به طور
مثال ریشه فضا) فضاهای باقی مانده به نسبت باالی فضای
ریشه ردیف می شوند و بر طبق شماره فضاها باید از آن فضا به
فضای ریشه رسید (. )Mustafa & Hassan, 2013
نمودار توجیهی یا -jگراف تصویری از «عمق» همه فضاها
در یک الگو از نقطه ای خاص در آن نمایش میدهد (شکل)2-
-jگراف را برای ساختارهای فضایی متناظر نشان میدهند که از
فضای خارجی بعنوان مبدا ترسیم شده است .بالفاصله میبینیم
که شکل ( )a-2دارای شکل «درختی عمیق» و شکل ()b -2
«درختی سطحی» است .همه اشکال درختی حتی دو شکل
متفاوت در شکل مورد نظر؛ این ویژگی را اشتراک دارند که تنها
یک مسیر از یک فضا به فضایی دیگر وجود دارد .با این حال،
همانطور که در شکل ( ) c-2نشان داده شده است ،حلقه ها
پدیدار می شود- j ،گراف ،آنها را با مشخصه «عمق» روشن
میسازد ()Hillier, 2007

3 .configurational Theory
4 .justified Gammna map
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تصویر– J .6گرافها برای ساختار فضایی مرتبط
ماخذHillier (2007( :

ویژگیهای نحوی فضا
در کتاب روشهای تحقیق معماری ،لیندا گروت ودیوید وانگ
(گروت و وانگ ) 6951،نظریه منطق اجتماعی فضا به عنوان
یکی ازسامانههای اولیه پژوهش منطقی معماری قلمداد شده که
مولد و پشتیبان تحقیقات ثانویه است .نویسنده ،ویژگیهای
اصلی این سامانههای استدالل منطقی را در چهار مورد زیر
خالصه مینماید .نخست کاربرد سامانیافته و گسترده است .به
تعبیر سادهتر ،این سامانهها روشهایی صریح و روشن برای طیف
گستردهای از مسائل را طرح و بیان مینمایند .نتیجه این
صراحت ،روشها ،ابزار ،نتایجی دقیق ،متقن و محکم است که در
سایر روشهای پژوهش وجود خارجی ندارد .دومین ویژگی از
دیدگاه گروت ،نوآوری الگویی است این سامانهها در بیرون
کشیدن الگوهای درونی و پنهان پدیدهها ،از خود توانایی قابل
توجهی به نمایش میگذارند .معموالً ظاهر تجربی پدیدهها به
روشنی و وضوح گویای این الگوهای درونی نیستند .لذا نتایج
این پژوهشها غالباً موجب یکپارچگی ظاهری موضوعات متفرق
را پدید میآورد .سومین ویژگی این گونه سامانهها ،استدالل
بنیادی است .به تعبیر بهتر ،تکیه بر اصول بنیانی که اساس و
خمیرمایه نظریه بر پایه آن شکل گرفته و توسعه یافته است.
آزمونپذیری ،آخرین ویژگی است که گروت و همکارش در
ویژگیهای سامانه پژوهش استدالل منطقی ذکر میکنند .به
دلیل کمی بودن نتایج مستخرج از این پژوهشها ،غالباً
آزمونپذیری قابل قبولی را از خود به نمایش میگذارند (همدانی
گلشن .)6931،
انواع دسته بندی نظری نحو فضا
هیلیر و هانسون ،برخالف خیلی از نظریهپردازان ،صریحاً
فرضیات فرانظری خود را توضیح میدهند .در حالیکه از

ویژگیهای خاصی از ساختارگرایی اجتناب میشود؛ آنها با ساختار
گراها دارای وجوهات مشترک بسیاری هستند ،مخصوصاً به
رویکردشان در ساختار نظریه .
 )aمانند سایر ساختارگراها ،آنها در جستوجوی تشخیص
دستهبندیهای کلی یا بنیادین قوانینی هستند که طبقهبندی
میشوند و میتوانند برای تشریح طبیعی رخدادها در محدوده
مشکلشان به کار برود ،یعنی تغییر در الگوهای فضایی مسکن و
ساختمانها ،برای مثال ،انواع فضاهای ریختشناسی «محصول
قوانین نحوی فضا» هستند .آنها دو نوع قوانین نحوی (مانند
روابط )را شناسایی میکنند؛ تقارن –عدم تقارن و تقسیم –عدم
تقسیم،که هردو مشخصههای ساختارهای فضایی هستند .قوانین
نحوی ،در دستهبندی کلی ،یک دستهبندی کلی دیگر سازماندهی
میکند ،سلولهای باز و بسته و روابطشان را ساختاری میکند.
نتایج در ساختارهای فضایی متغییراند (مورد  cرا ببینید)
سلولهای باز و سلولهای بسته ،نهادهای فضایی هستند و
اشکال اولیه فضای سیرکوالسیون داخلی و خارجی و ساختمانها
و اتاقها هستند
 )bنظریه آنها شامل دستهبندیهای وابسته به هم (قوانین)و
شرایط فرضی که عملیات آنها را پیش میراند ،میباشد .در این
مورد ،ساختاردهی روابط سلولهای باز و بسته ،قوانین فرضی به
دستهبندیهای قوانین و سلولها اجازه میدهد که طیف وسیعی
از رخدادهای فضایی را توصیف کنند 9.دسته گسترده از شرایط
که شکل وارونه به خود میگیرند وجود دارد .اول؛ساختمانهای
ابتدایی و معکوس ،دو نوع از فراساختمانها هستند که توسط
ساختارهای فضایی که روابط اجتماعی را شکل داده اند ،مشخص
شدهاند .دوم؛ تفاوتهای میان مسکن (سرپناه) و ساختمانها و
داخل و خارج ،و تاثیر مرزها ،تغییر در تسلط فضایی در برابر روابط
ترانس –فضایی در ساختارهای فضایی را نشان میدهد .سوم؛
تسلط ذکر شده ،عملکرد فرم مشخصه یک جامعه یا یک گروه
از همبستگی اجتماعی است (ارگانیک در مقابل مکانیکی) و اینکه
کنترل سیاسی در یک جامعه «پایین به باال» (نه برعکس )ویا
«باال به پایین» (نه برعکس) است .
 )cآنها بین الگوهای انتزاعی نسبتاً ثابت که بر رخدادها تاکید
میکنند ،به نام ژنوتایپهای فضایی وخود رویدادهای مشاهده
شده ،به نام ژنوتایپهای فضایی ،تمایز قائل میشوند .برای
مولفان ،ژنوتایپهای فضایی با الگوهای متفاوت اجتماعی متناظر
هستند .
 )dآنها رویدادها و شرایط را الگویی میپندارند و این منجر به
تاکید بر تکنیکهای تحلیل الگو میگردد .
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 )eبرخالف ساختارگراهای سنتی ،آنها موقعیت کانتین 6که در
آن ذهن قوانین پیشینی دارد که نظمی را به آنچه «بیرون» اتفاق
میافتد را تحمیل میکند (مانند ساختارها)در عوض ،آنها با
ساختارها به عنوان هدف برخورد میکنند ،خودمختار و واقعی ؛
با قرار دادن اصل و مکان خارجی آن برای تفکر فردی و جمعی
.برای مثال آیا ساختارها مانند میزها و صندلیها «واقعی » اند یا
مانند مفاهیم تئوری برای برخی از نظریهپردازان (پوپو) در حالی
که مولفان خود را از بسیاری از فرضیات مشکل ساختارگرایان که
به فرضیات یک سری قوانین پیشین گره خورده است ،خالص
کردهاند ،آنها مانند ساختارگراها عمل کرده و همانند آنها به
مفهوم کانتین دستهبندی ذهنی استناد میکنند ،اگرچه در یک
فرم نرمتر ،به منظور عملی ساختن بازتولید ساختار ؛به طور
مشخص نظریهپردازانیک مکانیزم بازیابی توصیفی ،یک فرضیه
،به ظاهر ذاتی و دارای ظرفیت شناختی را به عنوان شرایط
ضروری برای اینکه ذهن آنرا بخواند(میدانند) و متعاقباً دوباره
ساختار را مجسم کند ،فرض میکند  .ذهن ساختار را میخواند و
آنرا مجددا اختراع میکند و میآموزد که زبان واقعیت را بخواند
.خواندن ساختار به نظر میرسد توسط تجربه تاثیر پذیرد نه
فرآیندهای شناختی و و نه نقش تجربه به صورت سیستماتیک
کشف نشدهاند(.)Hillier & Hanson, 1984
بازخوانی معماری بومی
دلیل اصلی خواندن هر محیطی یادگیری از آن میباشد.
ساختار معماری به سادگی قابل رویت نیست .در درون این ساختار
نظام نامرئی ،آئینی و دینی بر اساس افسانهها ،اساطیر ،آداب و
سنن به شکل تصورات ،تخیالت شاعرانه ،رویاها و کابوسها
مستتر است .خاطرات ما از گذشته ،بر معماری تاثیرگذار هستند
و بعد چهارمی از فضا-زمان را برای بازگشت به گذشته را
میسرمیسازند .این خاطرات از گذشته تا به آینده با انسانها زنده
هستند و قابلیت ماندگاری و جاودانگی دارند( .گالبچی و
زینالیفرید  .)6936،معماری بومی دارای ویژگیهای مهمی است
که .یافتن راههای استفاده شده در معماری بومی و تالش برای
انطباق آنها در ساخت و سازهای معاصر یکی از مهمترین اهداف
مطالعات معماری بومی را در قرن  26میالدی به خود اختصاص
داده است .محققان بسیاری از جمله سوشا اوزکان بر استفاده از
معماری بومی در بناهای معاصر تاکید کردهاند .نتیجه بازخوانی
معماری بومی به درک درست محیط ساخته شده و الگوهای
معماری و فرهنگی منتهی میشود .فرمهای بومی و ارزشهای
زیبایی به بخشهایی از زبان ما و ناشی از نمادها و ارزشهای
اجتماعی میباشند .این نمادها و نشانهها از هویت شخصی و
6. Kantian

اجتماعی منتج میشوند و در واقع ،ارزشهای اجتماعی را بازگو
میکنند ،عالوه بر این مطالعه معماری بومی امکان مقایسه
ساخت و ساز معاصر با ابنیه ساخته شده بر اساس معماری بومی
را فراهم میآورد .مطالعه جامع محیط ،ایدههای اولیه طراحی را
میتواند کامالً تحت تاثیر قرار دهد .این تاثیرات ناشی از عوامل
فرهنگی – محیطی حاکم بر هر محیط میباشد .بدین گونه که
باید به نیازهای ساکنین بصورت سازمان یافتهای در بنای مورد
استفاده پاسخ داده شود (مهدوی نژاد و منصورپور
،قیدرلو .) 6932،
تئوری نحو فضا در ابتدا شکلگیری به گونهای ارائه شد که در
مرحله اول ،کار در محیط های واقعی ،بناهای بومی و به ویژه
در مجتمع های ارگانیک موجود در نواحی مختلف متمرکز شد
تا از این طریق الگوی زیستی نهفته در ورای اشکال معماری و
شهری آشکار شود .در مرحله بعد ،از یک روش ترسیمی به نام
«نمودار توجیهی  »2برای شبیه سازی الگوهای مختلف فضایی
استفاده شد .به این ترتیب با استفاده از این الگوها و نیز قابلیت
استفاده از کامپیوتر در رسم نمودارهای توجیهی ،زمینه کاربرد
روش نحو فضا در مقیاس جهانی فراهم گردید (بحرینی و تغابن،
)6937
محدوده مورد مطالعه
آنچه ضرورت حفظ و ثبت و ضبط شهر می باشد ،حافظه
تاریخی هر شهر است که زاییده استعداد و ذوق هنری انسان
است و شامل آثار و ابنیه تاریخی ،علوم فرهنگی ،اسناد و مدارک
علمی ،صنایع دستی و موارد مشابه می باشد که یادآور نبوغ و
خالقیت پیشینیان بوده و در انحصار فرد یا گروه خاصی نیست.
گنجینههای فرهنگی بایستی معتبر ،اصیل ،دارای تاثیرات قوی
و جزء مدارک بیهمتا و منحصر به فرد و در ارتباط با عقاید و
آراء مردم و همچنین ارزشها و سنتها و عادات به جای مانده
از نسلهای قبل برای مردم کنونی جهان باشد .علیرغم تخریب
بسیاری از آثار باستانی در محدوده پیرامون حرم در طول تاریخ
در نتیجهی دخالتهای مقطعی و موردی نه چندان اندیشیده که
باعث ویرانی صدها بنا از جمله دروازه ها ،برج ها ،حصارها و...
گردیده بر بافت مسکونی هم تاثیر نامطلوب گذاشته است ،با این
حال هنوز سیر تکامل تمدن بشری را در خلوت کوچه های پرپیچ
و خم محله های قدیمی شهر مشهد میتوان دید؛ بنابراین چون
هدف تحقیق حاضر ،شناسایی ویژگی های مسکونی و سکونی
شهر مشهد که جنبه تاریخی /میراثی داشته و متعلق به نسل
های گذشته اند ،محدوده مورد مطالعه ،گسترش کالبدی شهر
مشهد تا سالهای  6977را تشکیل میدهد در واقع محدودهای،
 : Justified Graph .2گراف مجموعه ای از نقاط و خطوط اتصال است
.در نحو فضا ،نقاط یک گراف نشان دهنده فضاها (خیابان به عنوان مثال،
اتاق یا راهرو)  ،و خطوط نشان دهنده ارتباط بین یک جفت از فضاهاست
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حدود  087هکتار و محصور در حصار قدیمی متعلق به عصر
صفویه و دارای تدریجی و پیوسته تا مقطع زمانی پایان قرن
سیزدهم ( 6977ه ش) است.
محدوده مورد مطالعه
پژوهش حاضر در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی
انجام پذیرفته است (شکل  9-را ببینید) وجود بارگاه حضرت رضا
(ع) امام هشتم شیعیان جهان ،اعتبار این شهر را دوچندان نموده
است و این شهر مقدس مشهد الرضا نامیده شده است (صدری
کیا  )6931،؛به طوری که ساالنه پذیرای میلیونها زائر و مسافر

از نقاط دور و نزدیک جهان میباشد (رهنما . )6937،بر طبق
برآورد سازمان میراث فرهنگی استان خراسان رضوی ،در سال
 6937تعداد گردشگران داخلی  98میلیون وگردشگران خارجی
به  6میلیون نفر می رسد (سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
استان خراسان رضوی ( ) 6936 ،مؤمنی ،صرافی و قاسمی
خوزانی ) 6950،این امر ،نشان دهنده ی کارکرد ویژه ی آن،
نه تنها در سطح ملی بلکه در سطوح بین المللی و به ویژه در
بین کشورهای مسلمان جهان است؛ به گونه ای که از آن به
عنوان دومین کالن شهر مذهبی جهان اسالم پس از شهر مکه
یاد می شود (دیناری. ) 6951 ،

تصویر .9محل قرار گیری محدوده مورد پژوهش
ماخذ :عکسهای هوایی از Google Eart

فرهنگ و زمینه تاریخی کالبد شهر مشهد
روند شکل گیری زمانی -مکانی بافت کالبدی شهر ،از سال
 272-279ه-ق تا  6980هجری شمسی بیانگر تکامل تاریخی
و تمدن شهری در یک دوره زمانی  6277ساله است و نماد عینی
«منابع مادی» و «غنای فرهنگی» دوران گذشته از بافت آشفته
معابر پرپیچ و خم تا بافت منظم و شطرنجی معاصر است .محدوده
بافت تاریخی-قدیمی شهر مشهد که بیانگرتحوالت کالبدی
سیمای شهر از ابتدای پیدایش تا حدود سال  6977شمسی می
باشد .بالغ بر  087هکتار است که گنجینه ای غنی از یادمان های
بی نظیر و زیبای تاریخی است (رهنما . )6937،
شکل گیری بافت پیرامون حرم مطهر حضرت
رضا(ع)
بافت سنتی شامل هسته قدیمی شهر در اطراف حرم ،در
بخش مرکزی و شرقی شهر است .این بافت که در گذشته پیوسته
بود به دلیل دخالت های کالبدی در اوایل قرن چهاردهم هجری،

برخی از آن تخریب شده و در حال حاضر به صورت منفصل،
پیرامون هسته مذهبی حرم مطهر را احاطه نموده است .این بافت
دارای رشد ارگانیک ،مرکب از محالت مسکونی1محله بزرگ به
نام های سراب ،سرشور ،عیدگاه ،پایین خیابان ،باال خیابان و
نوقان 67،محله کوچک( ،سعیدی رضوانی )6911 ،مراکز
فرهنگی ،حسینیه ،مسجد ،مراقد بزرگان ،کاروانسرا ،حمام ،بازار،
مراکز اداری ،سیاسی و نظامی (خادمیان ،)6906 ،باغ و غیره بوده
است (رهنما( )6908،رهنما . )6937،
ویژگی های بافت و کالبد شهر مشهد در قرون اولیه
اسالمی در محدوده مسکونی شهر
اطالعات قابل توجهی از سیما و کالبد شهر مشهد در قرون
اولیه اسالمی ،به خصوص در محدوده مسکونی آن در دسترس
نیست .لیکن از اطالعات و اسناد چنین برمیآید:
 مشهد دارای بافتی آشفته و نامنظم بوده به دلیل :
-6ناامنی منطقه
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-2تغییر حکومت ها
-9مهاجرتهای متعدد به این شهر
 عدم استحکام بناها باعث تخریب آثار معماری مسکونی و
بومی منطقه شده است
 ساخت بناهای مذهبی توسط متولیان آستانه رضوی و
حاکمان صورت میگرفته است
 سیمای عمومی شهر مشهد بیشتر تحت تاثیر معماری
اسالمی و چشماندازهای مذهبی قرار داشته است ( .عباس
زادگان،مختارزاده ،بیدرام؛) 6936
ویژگی های واحدهای مسکونی سنتی و بومی مشهد
 جهتگیری واحدهای مسکونی در بافت سنتی شهر
-6تحت تاثیر موقعیت شهر در کوههای بینالود و هزار مسجد
-2لزوم مقابله با جریان باد غالب
-9استفاده بیشتر از نور خورشید در زمستانهای سرد منطقه
 به علت دسترسی آسان به چوب ،اغلب دارای سقف مسطح
و چوبی است.
 استفاده از خشت و گل در بناها با توجه ظرفیت حرارتی باالی
آنها

 ترکیب متراکم و فشرده بافت سنتی :سبب کم شدن سطح
خارجی هر بنا نسبت به حجم آن ،تقلیل تبادل دما از پوسته
خارجی و اطراف بنا  ،مانع نفوذ حرارت در تابستان و اتالف آن
در زمستان
 مهمترین عنصر خانه سنتی حیاط است :شکل آن مربع یا
نزدیک به آن  ،حوض و باغچه مهمترین عناصراند ،ایجاد
رطوبت ،هواگیری و نورگیری خانه ،تقسیم کننده و ارتباط دهنده
میان اتاقها ،انجام عملکردهای زیستی مانند خواب ،نشیمن،
رختشویی و ....استقرار بخش اصلی خانه در شمال حیاط ،استفاده
از جبهه جنوبی در تابستان ،توزیع فضاهای سرویس و آشپزخانه
در دیگر جبههها
 تداوم فضایی اتاقها و امکان ارتباط متقابل آنها با یکدیگر
جهت پرهیز از استفاده از حیاط در زمستان در مواقع گرم و سرد
سال به وجود می آورد که به نوعی مانع تثبیت نقش کاربردی
خاص و طرح فضاهای مستقل برای افراد خانه میشده است
(.رضوانی )6951،

تصویر .0حریم بافت فرسوده و تاریخی مشهد
ماخذ :گزارش گروه مهندسان مشاور تاش به شهرداری ثامن در سال( )6932

طرح نوسازی و بازسازی محدودهی بافت تاریخی
حرم مطهر
رشد جمعیت از یک طرف و کمبود خدمات و زیر ساخت ها
به همراه مشکالت ناشی از آن ،بیتوجهی به نحوه استفاده از

اراضی ،توسعه نامنظم شهر ،عدم تنظیم شبکه های ارتباطی و
سایر مشکالت عمومی باعث شد که در سال  6911هجری
شمسی تهیه طرح جامع شهر مشهد به مهندسین مشاور ابالغ
گردد (شکل .)1-در مرحله اول ،شناخت جنبه های متعدد
تاریخی ،طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فیزیکی و کالبدی آغاز شد
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و در سال  6913پایان پذیرفت .مرحله دوم که همان طراحی
جامع بر مبنای پیش بینی وضع موجود با مالحظه مسایلی از
قبیل کنترل مهاجرت ،رشد اقتصادی ،توریسم ،کنترل باروری و...
بود ،به صورت یک دوره  28ساله ( 6918تا  )6907در پنج مرحله

 8ساله تنظیم و در سال  6987به شورایعالی شهرسازی تسلیم
شد که پس از تصویب مراحل اجرایی آن در سال  6982به
شهرداری ابالغ گردید (وزارت مسکن و شهرسازی( )6918،رهنما
. ) 6937،

تصویر .4محدوده قطاع ها در طرح نوسازی و بهسازی پیرامون حرم
ماخذ :بانک اطالعاتی سازمان نوسازی و بهسازی منطقه ثامن

بر طبق طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم (شکل-
 )8به چهار ناحیه با مشخصات زیر تقسیم شده است:
قطاع  : 6قطاع یک محدوده خیابان های امام رضا) ع( ،شهید
اندرزگو ،آزادی ،آیتاهلل شیرازی تا حرم مطهر را شامل می شود .
این ناحیه «بازار بزرگ» نامیده شده و وسعت آن حدود  92هکتار
است.
قطاع  :2قطاع دو محدوده خیابانهای آیت اهلل شیرازی ،آزادی،
بولوار راه آهن ،طبرسی تا حرم مطهر را شامل میشود .این ناحیه
«محله ی نوغان» نام داشته و وسعت آن حدود  676هکتار است.
قطاع  : 9قطاع سه محدوده خیابان های طبرسی ،بولوار وحدت،
نواب صفوی تا حرم مطهر را شامل می شود .این منطقه«محله
ی طبرسی» نام گذاری شده و وسعت آن حدود  32هکتار است.
قطاع  : 1محدوده ی خیابانهای نواب صفوی 60 ،شهریور ،بازار
رضا تا حرم مطهر را شامل می شود  .این منطقه «عیدگاه یا
چهنو» نام دا شته وسعت آن حدود  19هکتار است (مرصعی و
گواهی .) 6931 ،

با توجه به تغییرات حاصله بنا به دالیل ذکر شده زیر  1،قطاع
موجود در طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم انتخاب
شد:
 قدمت خانههای باقی مانده از گذشته مشهد در این ناحیه
بیشتر است و بر طبق طرح مصوب در حال تخریب است بعبارتی
حافظه تاریخی شهر رو به نابودی است .
 طرح گسترده ساخت و سازهایی که در این ناحیه انجام
میشود ،نیازمند الگویی برای این ساخت و سازهای جدید با بن
مایه گذشته خود است  .به علت ویژگی زیارتی و گردشگری بودن
این ناحیه ،که معرف شخصیت شهر و جامعه مشهد به زوار و
توریستهاست
 همچنین با توجه به اتفاقاتی که در پروژه گسترده نوسازی
و بهسازی در این ناحیه اتفاق افتاده است این منطقه خالی از
ساکنان گذشته خود شده است و جایگزین آن مسافران و زواری
که به طور موقت اقامت دارند  ،شده است (لطیفی وچشمه گلی
 ،باجالل .) 6931،این الگو هم میتواند میزان سکونت ساکنان
منطقه را که به الگوی معماری گذشته مشهد خو گرفتهاند را
افزایش دهد و از گریز آنها از منطقه جلوگیری کند و همچنین
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میتواند برای مسافران و زائران تجربه اقامت در فرهنگ سکونتی
مشهد را فراهم آورد .
روش پژوهش
در پژوهش حاضر به دلیل رمزگشایی کردن از معماری بومی
گذشته مشهد ،از تئوری نحو فضا بدین منظوراستفاده کردهاست
با توجه به داللیل ذکر شده در مورد انتخاب محدوده مورد
پژوهش در نهایت  1قطاع موجود در طرح نوسازی و بهسازی
بافت پیرامون حرم انتخاب شد .در ابتدا برای ایجاد چارچوب
نظری پژوهش به مطالعه اسنادی و مستندسازی اطالعات خام
پرداخت و اطالعات خام از طریق سازمانهای میراث فرهنگی و
گردشگری و شهرداری منطقه ثامن مشهد فراهم شد؛ اما به
علت ناقص بودن اطالعات ،در سازمان زیربط به مستندسازی
پالنها بمنظور رفع ابهامات پرداخته شد و بدین منظور از افراد
ذیالصالح و ساکنان خانهها به صورت میدانی اطالعات مورد
نظر دریافت شد و در نهایت تعداد  27خانه با اطالعات
مستندسازی شده از  23خانه موجود در میراث فرهنگی مورد
استفاده قرار گرفت .خانههای مورد پژوهش :یزدانپرست ،توکلی
،غفوری ،سیدان ،محمدی ،کرمانی ،داروغه ،امینی ،ناظران،
اکبرزاده ،حناساب ،اردکانی ،ترکمنها ،سبزواریها ،زرین زاده،
براتی ،جوانصبور ،بلخاست ،امیری و علیزاده است ؛و خانههای
احمدیان ،قهرمانپور ،طالئی و زرعی فقط نمای آنها از نظر
میراث فرهنگی ارزشمند بوده است و مدارکی از پالنهای
معماری در سازمان مورد نظر یافت نشد .خانه شماره 2
سبزواریها ،موسوی نژاد ،امیرفخریان ،کوزهکنانی و موسوی
اطالعات ناقص بوده و به علت تخریب و عدم دسترسی به بنا و
ساکنان آن قابل مستندسازی نبوده است .
برای تحلیل نحو فضا در این پژوهش از نرم افزار A-
 Graphکه حاصل پژوهش دکتری & Manum, Rusten,
 Benzeبوده است استفاده شده است و در سمپوزیوم نحو فضا
در سال  2778گسترس پیدا کرد( & Manum, Rusten,
 .)Benze, 2005این نرم افزار یک ابزار برای تجزیه و تحلیل
مدل های گره و اتصال 6است؛ به ویژه با هدف استفاده آسان
روابط و امکان انجام مدل سازی و آنالیز و همچنین ساخت
تصاویر قابل پرینت (چاپ) در درون یک برنامه است
()Manum, 2009; Manum et al., 2005این نرم افزار
پارامترهای؛ مقدار کنترل ( )CVمجموع عمق ( )TDعمق
متوسط ( )MDعدم تقارن نسبی ( )RAو مقدار پیوستگی ( )iرا
محاسبه می کند (. )Manum et al., 2005در ابتدا قبل از
بیان پارامترها باید یک مفهوم کلی که تمام محاسبات بر اساس
آن انجام میشود ذکر شود این مفهوم «عمق» است که پایه
1. Node-and-connection models
2. Total Depth

شکلگیری محاسبات است؛ عمق زمانی به وجود میآید که طی
کردن فاصله فضاها از طریق رفتن از یک فضا به فضای دیگر
ضروری میشود (. )Hillier & Hanson, 1984
 TDیا عمق کلی 2از نمودار -jگراف بدست می آید که مقدار
 TDحاصل جمع «عمق» از یک نقطه به دیگر نقاط یک سیستم
فضایی است (. )Jeong & Ban, 2014بعد از محاسبه TD
مقدار عمق میانگین 9محاسبه می شود که میزان نفوذپذیری هر
فضا را بیان می دارد ( Omar, Endut, & Saruwono,
 )2012و از فرمول 6-می توان محاسبه کرد که در آن TD
جمع عمق همه فضاهای سیستم از فضای ریشه و  kتعداد فضاها
در گراف است .تقارن و عدم تقارن که درباره پیوستگی  /تفکیک
است (خصوصی بیشتر /خصوصی کمتر) اثرات یک فضا راجب
طرح بندی خانه است .این ویژگی ها می تواند با مقدار RA
توضیح داده شود و بازه آن بین  7تا  6است .مقدار کمتر نشان
می دهد که فضا به سمت یکپارچه سازی سیستم تمایل دارد و
مقدارهای بیشتر نشان می دهد که تمایل به جدا شدن در فضا
وجود دارد .صفر ماکزیمم پیوستگی را نشان می دهد یعنی بدون
عمق است و دارای ماکزیمم کارایی کارکردی است (ضریب اثر
بخشی کارکردی ) و یک ماکزیمم تفکیک و جداپذیری را نشان
می دهد .یعنی ماکزیمم عمق (پایین ترین کارایی کارکردی)
) (Mustafa & Hassan, 2013این طول سفرها جمع شده
و تقسیم بر تعداد کل فضاها در خانه ( )kمنهی (فضای فعلی)
می شود .که از فرمول 2 -برای محاسبه آن استفاده می شود که
 MDعمق متوسط و  kتعداد کلی فضاها در گراف است ( P.
;C. Dawson, 2002; Manum et al., 2005

 RA .)Mustafa, Hassan, & Baper, 2010اندازه گیری
آرایش فضایی ساختمان است؛ این مقدار در حوالی شماره یک
متفاوت شده است ( )Mustafa & Hassan, 2013و مقدار
آن سطح حریم خصوصی آن فضا را بین صفر و یک و باالتر از
یک منعکس میکند و مقدار بیشتر از یک تفکیک باالتر و حریم
خصوصی بهتری را بیان میکند (. )Omar et al., 2012
 RRAمقداری حساس تر از  RAاست ( Jeong & Ban,
. )2011بعبارتی  RRAنسبت مقدار  RAاز نقاط یک سیستم
معین به مقدار  RAاز نقطه مرکزی یک گراف الماس 1به شکل
ایده آل با همان تعداد نقاط در همان سیستم است ( Bafna,
. )2003; P. Dawson, 2008که مقدار  Dkدر کتاب منطق
اجتماعی فضا ( )Hillier &Hanson ,1984به صورت جدول
درآمده است و میتوان با دانستن تعداد فضاهای یک گراف ،عدد
مورد نظر را از جدول مربوطه برداشت کرد .که مقدار  RAعدم
تقارن نسبی فضا و  DKمقدار  RAفضا از گراف الماس شکل
است و از فرمول شماره 1 -می توان بدست آورد  .مقدار  iیا
3.Mean Depth
4 .diamond-shaped graph
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 integarationکه پیوستگی ،یکپارچگی و ادغام معنا میشود
شاخص روابط بین هر فضا و همه دیگر فضاها در طرحبندی
است (. )Hillier & Tzortzi, 2006باالترین مقدار پیوستگی
زمانی است که یک فضا با دیگر فضاها جذب شده باشد بنابراین
پیوستگی بیشتر با اتصاالت زیادتر حاصل میشود ( Alitajer
 .)& Nojoumi, 2016مقدار پیوستگی و ادغام یک فضا عمق
وابسته آن فضا را از بقیه ،در نمودار بیان میکند و حالت کمّی
عمق می باشد (. )Bellal, 2004وقتی مقدار پیوستگی یک
فضا بیشتر از یک شده است .فضا ،یک فضای پیوسته است و
کم تر از یک تفکیک پذیری را بیان میکند .وقتی یک فضا با
فضاهای دیگر توسط یک اتصال در اتصاالت نحوی متصل
میشود یک حلقه یا رینگ را تشکیل میدهد( Hanson,
;2003
Ortega‐Andeane,
Jiménez‐Rosas,
Mercado‐Doménech, & Estrada‐Rodríguez,
. )2005پیوستگی پارامتری است که (برعکس )RAتوسط

مقدارهای باال توصیف میشود زمانی که یک گره بسیار یکپارچه
شد ،مقدار عددی آن یک است ( Bafna, 2003; Manum
 )et al., 2005؛ و میتوان با فرمول 8 -محاسبه کرد .اندازهی
درجه کنترل یک فضا ،CVدسترسی به همسایگان ضروری خود
را با درنظر گرفتن تعداد اتصاالت متناوب که هریک از این
همسایگان دارند را کنترل می کند .مقدار کنترل کمتر از یک
نشان دهنده کنترل ضعیف این فضاست ( & Nilufar
. )Eshika, 2015که توسط فرمول 1 -محاسبه میشود که در
آن  Diدرجه همسایگی گره است و  nتعداد تمام گره های

همسایه است ( Nourian, Rezvani, & Sariyildiz,
)2013
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پارامترهای باال پس از ترسیم -jگراف در نرم افزار A-
 Graphمحاسبه شده و به صورت جدول برای تحلیل و بررسی
در  Excelقرار داده شده است  .بر اساس پارامترهای آن

دادههایی مبنی بر میزان روابط و ارتباطات فضا بدون در نظر
گرفتن هندسه و شکل پالن بدست آمد .این اطالعات کامال
کمی بوده و با جداول و اعداد ترسیم شده مورد تحلیل و واکاویی
قرار گرفت؛ و نتایج حاصل در هر خانه به نتایج مشترکی در 27
خانه رسید که جای تامل است و فرض اولیه مبنی بر وجود روابط
و ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی را قوت میبخشد و وجود
رفتارهای مشابه در خانههایی با ساکنین متفاوت و پالن های
مختلف با کالبد و فیزیک متفاوت دیده میشود .فرآیند محاسبات
در یکی از خانهها درتصویر  1-آمده است6

تصویر .2نمونهای از تجزیه و تحلیل پالنهای معماری مسکونی بومی مشهد و ترسیم نمودار توجیحی در نرمافزار A-Graph
ماخذ :نگارندگان

 .1فضاهای زیر فضاهای متشکله خانه های بومی و سنتی مشهد هستند
عددگذاری هر فضا برای تعریف نقشه خانه ها و نمودار توجیهی که در شکل
 1آمده است استفاده خواهد شد در شکل  1-فرآیند واکاوی یکی ازپالنها قرار داده شده است =6. .ورودی =2،هشتی =9،داالن =1،حیاط
=8،اتاق =1،نشیمن =0،شاهنشین طبقه همکف =5،مطبخ =3،هیزم خانه

67،تنورخانه =66،مستراح =62،حمام =69،پله = 61،پلکان = 68،فیلتر
تقسیم راهرو =61،اتاق های گرم =60،پستو =65،شاهنشین طبقه اول 63،
=بهارخواب = 27،ایوان =26،رواق =22،سفره خانه =29،حوضخانه
=21،انباری = 28،آب انبار =21،مهتابی = 20،مهمانخانه = 25،زیرزمین
=23،خدمات =97،سکو = 96،اصطبل طویله
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تجزیه و تحلیل نحوی فضاهای خانه
بر طبق واکاوی ساختار فضایی خانههای بومی مشهد که در
تصویر  0-مشخص شد که حیاط پیوستهترین فضا با باالترین
مقدار عدد در پیوستگی است که از آن به عنوان فضای حرکتی
میتوان یاد کرد که با اکثریت فضاهای طبقه همکف اتصال
برقرار کرده است ،فضاهایی خدماتی نظیر مستراح ،مطبخ و
انبارها را به فضاهای زندگی در همکف ،طبقه اول (به وسیله پله
ها )و فضاهای مهمان مرتبط میسازد که این ویژگی حاکی از
نفوذپذیری حیاط دارد و مقدار باالی پیوستگی نشاندهنده
مرکزیت این فضا در نقشهها است .بعبارتی حیاط به عنوان
مهمترین بخش خانههای مشهد به شمار میرود .میتوان
اینگونه بیان کرد که پیوستگی فضا باعث کاهش گامهای فضایی
و عمومیتر شدن فضا نسبت به فضاهای دیگر میشود حتی
عمومیتر از فضاهایی مثل ورودی ،هشتی و داالن
بعد از حیاط پیوستهترین فضاها مربوط به داالن ،رواق ،پلهها
و پلکانها هستند ،که همه جزء فضاهای ارتباطی هستند و بعد از
فضای حیاط بیشترین اتصاالت را با دیگر فضاها دارند .فضاهای
تقسیم ،فیلترها و راهروها میانگین پیوستگی را دارا هستند و یک
ارتباط عملکردی متوسط با دیگر فضاها ایجاد میکنند .
در بیشتر موارد اتاق شاهنشین طبقه همکف (شبه پنج دری
 ،پنج دری و سه دری ) سفرهخانه و اتاقهای طبقه همکف
(کارکرد چندگانه دارد) و فضای هشتی جزء فضاهای نسبتاً
پیوستهاند که بعنوان فضای نیمه عمومی وحدت و هماهنگی
اعضای خانواده با مهمانان و کسانی که غیر از اعضای اصلی
خانواده به محیط خانه قدم میگذارند ،ایجاد میکند .
ایوان و بهارخواب تقریباًدارای پیوستگی میانگین هستند و به
علت قرارگیری در طبقات پیوستگی در محدوده میانگین و
پایینتر قرار دارد و این خود بیانکننده خصوصیتر بودن این
فضاهای باز نسبت به حیاط است بعبارتی میتوان نتیجه گرفت
که فعالیتهای زندگی ساکنان خانه (خانواده گسترده)مثل

خوابیدن ،نشستن ،وقت گذراندن ،غذاخوردن در روزهای معتدل
در ایوان و بهارخواب به جای حیاط دور از انتظار نیست؛ حیاط
بیشتر پاسخگو جنبههای عملکردی است تا جنبههای زندگی .
فضاهای عملکردی مستراح ،مطبخ ،تنورخانه ،هیزمخانه و
انباریها در محاسبات مقدار پیوستگی اعداد پایینتری نسبت به
اتاقهای طبقه همکف دارد و تفکیکشدهتر هستند و از لحاظ
سلسلهمراتب ،خصوصیتر از اتاقهای همکف هستند؛ دلیل را
میتوان به استفاده چند خانواده از فضاهای عملکردی مرتبط
دانست .اتاقهای همکف در محدوده میانگین است ،یعنی نه
خصوصی است و نه عمومی .
بعد از اتاقهای طبقه اول که کارکردهای چندگانه دارد
(نشیمن ،خواب ،محل زندگی خانوادههای جوانتر ) جزء فضاهای
تفکیک شده و مستقل بنا یاد میشود که پستوها در همکف و
طبقه اول جزء تفکیکشدهترینها هستند که با افزایش یک گام
فضایی از اتاقها ،در دسترس قرار میگیرند .
در فضاهای جمعی و خانوادگی پنجدری طبقه همکف از همه
عمومیتر و سپس اتاق نشیمن که جایگیری آن در پالن متفاوت
است (همکف و اول) و بعد از آن فضاهای مرتبط به مهمان (اتاق
مهمان و مهمانخانه)و در آخر پنجدری (شبهپنجدری و سه
دری)طبقه اول که جزء خصوصیترین فضاها با باالترین گامهای
فضایی ،تفکیکشدهترین فضاهاست که نشاندهنده خصوصی
بودن این فضا نسبت به سایر فضاهای جمعی است .فضاهای
مهمان هم کامال تفکیک شده و خصوصی است .
در نهایت تفکیکشدهترین فضا با کمترین مقدار پیوستگی
ورودی هر خانه است (در نمودار به عنوان ریشه در نظر گرفته
شده است )که هر فضا برای رسیدن به آن به دلیل چیدمان خاص
فضا مجبور به طی کردن بیشترین گامهای فضایی است که
باعث تضعیف ارتباطات عملکردی فضاهای درونی خانه با
فضاهای بیرونی میشود یا به بیانی دیگر درون را از نفوذ و ارتباط
بیرون خانه (معبرو دسترسی خیابان )حفظ میکند .
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تصویر .4ترسیم شماتیک مقدار پیوستگی( )iدر بازه بیشترین تا کمترین مقدار آن با توجه به مقادیر عددی محاسبه شده در نرم افزار

A-Graph
ماخذ :نگارندگان

در این پژوهش با بررسی پالنهای مسکونی بافت مرکزی

و بازنمودی توصیف سازمان فضایی است که این توصیف بر
اساس مورفولوژی است و نه براساس مقادیر متریک  .مهمترین

مشهد به الیه پنهان ،یکسان و واحدی در پالنهای مختلف؛

این ویژگیها متفاوت شدن تفکر حیاط مرکزیی که در معماری

پی برده شد که نتایج حاصل با تفکری که درباره ویژگیهای

ناحیه گرم و خشک ایران مرسوم است با حیاط مرکزیی که در

معماری مسکونی گذشته مشهد است کمی متفاوت است و

معماری مشهد شاهد هستیم .در اعداد بدست آمدهِ محاسبات

روابط جدیدی از ارتباطات فضایی را برای ما آشکار میسازد.

نرمافزاری ،حیاط در همه خانهها بدون استثنا جزء پیوستهترین

پالنهایی با ابعاد بزرگ مقیاس برای خانواده گسترده که در دو

فضاها با باالترین مقدار  iیا همان پیوستگی است ،که باالترین

طبقه طراحی شده بود را میتوان برای تهیه پالنهای آپارتمانی

کارایی کارکردی را دارد؛ به همین دلیل در دسته بندی

با مقیاس کوچک که روابط بین ریزفضاهای آن ،بیانگر هویت و

فضاهای عملکردی جای می گیرد؛ دریافتیم که حیاط گذشته با

بنمایه فرهنگی جامعه گذشته مشهد است ،استفاده کرد .تئوری

فضایی باز با ابعاد بزرگ و مستطیل شکل بعنوان فضای رابط
که باالترین میزان حرکت و گذر در این فضاست دیگر

داشته است؛ زیرا نحو فضا یک رویکرد عینی برای خوانش فضا

نمیتوان آن را به عنوان فضای مکث در نظر گرفت بلکه مانند

نتایج پژوهش

نحو فضا در خواندن و فهم این الگوی فرهنگی نقش بسزایی

یک فضای تقسیم و فیلتر عمل می کند .
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تصویر  .3فضای حیاط با باالترین میزان حرکت بعنوان یک فضای تقسیم و فیلتر
ماخذ :نگارندگان

 نحو چیدمان فضاهای باز و بسته در پالنهای مسکونی
مشهد کمی متفاوت است بعبارتی سلسله مراتب رسیدن به
فضاهای طبقه اول ابتدا از یک فضای باز(حیاط)به یک فضای

بسته (پله و فیلترها)و مجدداً به یک فضای باز(تراس،بهارخواب)
و سپس به یک فضای بسته (اتاقهای طبقه اول) جریان دارد.

تصویر  .3سلسله مراتب متفاوت فضای باز و بسته در چیدمان فضاهای پالن
ماخذ :نگارندگان

 فضاهای خدماتی مانند مستراح،مطبخ،تنورخانه،هیزمخانه و
انباریها که در همه پالنها در طبقه همکف قرار دارند تعداد

گامهای فضاییشان و خصوصی بودنشان بیشتراز اتاقهای طبقه
همکف است .
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تصویر .64خصوصی تر شدن فضاهای خدماتی طبقه همکف با افزایش گام های فضایی
ماخذ :نگارندگان

 در محاسبات عددی مقدار پیوستگی ،هرچه مقدار آن کمتر
باشد آن فضا تمایل به خصوصی بودنش افزایش مییابد و سطح
حریم شخصی آن فضا افزایش یافته است .فضاهای مهمان در
پالن خانههای مشهد با افزایش گامهای فضایی مقدار عددی آن
نسبت به سایر فضاهای پالن در کمترین مقادیر قرار میگیرد که
بیانگر فرهنگ خاصی ازسلسله مراتب در پذیرایی و مهماننوازی

مردم مشهد ،از مهمانان است میتوان اینگونه تحلیل کرد افراد
غریبه یا مهمان در سطح خصوصی خانه ورود پیدا میکردند که
این نتیجه با توجه به مذهبی بودن شهر و مردم آن دور از انتظار
است و اقامت زوار در جوار ساکنین با توجه به حریم خصوصی
امکانپذیر نیست و فرض استفاده همزمان صاحبخانه و زوار امام
رضا از یک خانه منتفی است .

تصویر  .66قرارگیری فضای مهمان خانه در حریم خصوصی خانه های مشهدی
ماخذ :نگارندگان

 اتاق های طبقه همکف مقادیر عددی آن بیانگر حد میانه از
خصوصی و عمومی بودن فضا را دارد بعبارتی کارکردی چندگانه
دارد و پاسخگوی نیازهای متفاوت هر خانوار نسبت به فعالیت

هایشان در موقعیتهای مختلف است ؛و این ارتباطات و
پیوستگی فضایی حتی از فضاهایی عملکردی-خدماتی چون
مطبخ ،سرویس بهداشتی و انباری ها در همکف بیشتر است .
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تصویر  .66عملکرد چندگانه اتاق های طبقه همکف با توجه به نیازهای ساکنین آن
ماخذ :نگارندگان

 ایوان و بهارخواب ،فضای باز موثر در پالن معماری مسکونی
مشهد است بطوریکه مقدار عددی پیوستگی آن در محدوده
میانگین و کمتر از آن است بنابراین یک فضای تقریبا خصوصی
محسوب میشود و میتوان بعنوان فضای مکث و تامل لحاظ

کرد و ایده حیاط در ارتفاع را قوت میبخشد و با توجه به عمومی
بودن حیاط طبقه همکف بهارخواب و ایوان که فضای باز ثانویه
بعد از حیاط است دور از انتظار نیست که تمام فعالیتهای مربوط
به فضای باز خانواده را در خود جای دهد.

تصویر  .69تراس و ایوان در پالن های مسکونی مشهد دارای کارکرد حیاط در ارتفاع
ماخذ :نگارندگان

هدف از این پژوهش دستیابی به الگوهای پنهان در ساختار
مورفولوژیکی نقشههای معماری گذشته بوده است که این بیانگر
فرهنگ و خاستگاههای رفتاری انسان در فضاهای زندگیشان
است .مردم مشهد مانند دیگر مناطق جهانرفتارهایی برگرفته از
فرهنگ و آداب و رسوم بومیشان در محیط ساخته شده نمایان
میسازند و برای درک و بازخوانی و سپس ،حفظ و پاسداری این
فرهنگ نیاز به تجزیه و تحلیل این فضاهاست ؛که سالهای زیاد

از عمر آنها گذشته است .از این الگوها میتوان در ساختارهای
سکونتی جدید در طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم
مطهر امام رضا (ع) بهره جست .منطق اجتماعی فضا با دیدگاه
مورفولوژیکی خود فارغ از شکل ،ابعاد و هندسه به روابط بین
فضاها تاکید دارد و این خود باعث گستردگی استفاده از نتایج
پژوهش میباشد .در این پژوهش نتایج حاصله در پروسه طراحی
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مانند الیهی روابط منطقی فضاها ،در طراحی پالنهای معماری
قابل استفاده است.
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