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BACKGROUND AND OBJECTIVES: The principle of hierarchy is one of the main 
concepts in architecture. Living space is a place in which studying the principle of 

hierarchy is necessary. The Iranian residential tradition has long been built upon various 
experiences of nature, culture, and religion in the framework of seemingly diverse bodies 
and sometimes with many contradictions and similar principles. Therefore, scrutinizing 
the past architecture is incomplete without searching the popular style of architecture and 
recognizing its socio-cultural components. In order to understand the effect of architecture, 
it seems necessary to review its context, daily interactions, and the material and spiritual 
needs that have crystallized in the form of that particular architecture. The architecture 
principle has been expressed in different ways in residential buildings in various styles of 
Iranian architecture. Due to this principle, the arrangement of the connected spaces and 
the added spaces to the building’s spatial structure in different periods has undergone 
various changes and transformations in its appearance. Yet, it has sustained its roots 
and originality. Today, contemporary designers and employers have created buildings 
disregarding the rich Iranian culture. This research, seeking to find the components of 
spatial hierarchy and its qualitative and quantitative components in the language of the 
Qajar building model in Tehran, examines the existing historical and cultural evidence. The 
study scrutinizes the traditional houses built in Qajar period in Tehran and compares the 
case studies for final analysis. This study aims to explain the concept of spatial hierarchy 
and compare the morphological view of the residential buildings in the settlement model 
of Qajar period.

METHODS: The research adopts a combined research method, referring to the 
cultural heritage and studies of available resources. As a result, a list of houses has 

been prepared, and some have been selected by the critical and non-targeted methods for 
further scrutiny. The samples studied in this study are traditional houses of Qajar period 
in Tehran (pre-Nasserite period: before the reign of Nasser al-Din Shah / Nasserite period: 
Nasser al-Din Shah’s reign / post-Nasserite period: Muzaffar al-Din Shah reign before 
Pahlavi ). The final results are achieved based on the comparison and presentation of the 
final analysis of the studied samples. This study has been conducted with reference to 
a bibliographic method, field observation, and mapping methods. It has finally come to 
the final conclusion by physically and structurally analyzing the spaces and understanding 
residential proportions and geometry.

FINDINGS: The data obtained from the explanatory diagrams and UCL Depthmap 
software were used with the space syntax method to extract the results. The data were 

reviewed and analyzed after collection. The spatial connections in the late Qajar period 
show almost no vestibule for accessing the connected spaces. Adding a separate entrance 
was more considered in design and construction. Finally, in the pre-Nasserite period, the 
highest level of spatial integration and depth is observed.
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CONCLUSION: The results indicate that the three indicators of depth, connection, 
and interconnectedness in the three periods before Nasserite / Nasserite and after 

Nasserite have been associated with a decrease in introversion, generality, and integration 
over time.

HIGHLIGHTS:
- Finding the components of spatial hierarchy in the pattern language of Qajar buildings 
in Tehran.
- Qualitative and quantitative study of spatial hierarchy in the model language of Qajar 
buildings in Tehran.
- Using modern research methodology of space syntax and UCL Depthmap software to 
extract the findings.
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نحوه ارجاع به مقاله

اصـل سلسـله مراتـب یکـی از اصلی  تریـن مفاهیـم در معمـاری اسـت. همچنیـن فضـای سـکونت از جملـه 
عملکردهایی اسـت که وجود اصل سلسـله مراتب در آن بسـیار ضروری اسـت. با این حال در طول دوره  های 
مختلف و با گذشـت زمان، نمود این اصل در خانه  های سـاخته شـده در سـبک  های گوناگون معماری ایرانی 
بـه صورت  هـای متفاوتـی بـروز یافته اسـت. ترتیـب قرارگیری فضاهـا در کنار یکدیگـر و اضافه شـدن برخی 
فضاهـا بـه سـاختار فضایی خانه و همچنین تحوالت فضایـی آن ها در طول دوره هـای مختلف، به تبع نمایش 
ایـن اصـل در معمـاری چنین فضاهایی را دسـتخوش تغییرانی نموده اسـت. این پژوهش که بـه دنبال یافتن 
مولفه  هـای سلسـله مراتـب شـکلی فضایی و بررسـی کیفـی و کمـی آن در زبان الگـوی بناهای قاجـار تهران 
می  باشـد، به بررسـی شـواهد و مـدارک تاریخی و فرهنگی موجود می  پـردازد. نمونه  های مـورد مطالعه در این 
تحقیـق خانه  هـای سـنتی مربـوط بـه دوره قاجـار در تهـران و نتیجه حاصل مقایسـه و ارائه تجزیـه و تحلیل 
نهایـی بـر اسـاس نمونه  هـای مـورد مطالعـه خواهد بـود. هـدف از این پژوهـش تبیین مفهوم سلسـله مراتب 
فضایـی و مقایسـه نـگاه شـکلی به گونـه در الگوی سـکونت گاهی قاجار می  باشـد، همچنین بررسـی چگونگی 
سـیر تغییـرات  سلسـله مراتـب در تحـوالت خانه  هـا در دوران قاجار هدف دیگری اسـت که ایـن پژوهش به 
دنبـال پاسـخی بـرای آن خواهد بود. روش تحقیـق در این پژوهش روش ترکیبی اسـت و با مراجعه به میراث 
فرهنگـی و مطالعـات منابـع موجود، فهرسـتی از خانه ها جمـع آوری و از میان آن ها تعدادی بعنـوان نمونه  به 
روش بحرانـی و احتمالـی غیرهدفمنـد جهت مطالعه انتخاب شـده اند. مطالعـه از رجوع به منابـع و مطالعات 
کتابخانـه ای و میدانی و همچنین  لکه گذاری و اصالح نقشـه ها شـروع و سـرانجام بـا تجزیه و تحلیل کالبدی 
و سـاختاری فضاها و رسـم تناسـبات و هندسـه هر خانه به جمع بندی نهایی رسـید. در گام بعد از داده  های 
حاصـل از نمودارهـای توجیهـی و نرم افـزار )UCL Depthmap( بـا روش نحو فضـا )Space Syntax( به منظور 
اسـتخراج یافته  هـا اسـتفاده شـده و در نهایت بعد از جمـع  آوری داده  ها، تحلیل صورت گرفـت. نتایج حاصل از 
این پژوهش بیانگر این اسـت که سـه شـاخص عمق، اتصال و هم پیوندی در سـه دوره قبل از ناصری، ناصری 

و بعـد از ناصـری بـه مـرور زمان با کاهـش درونگرایی، عمومیـت و یکپارچگی همـراه بوده  اند.

* ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــری نویســنده نخســت بــا عنــوان »تحلیــل تحــوالت دی ان ای فرهنگــی در الگــوي ســکونتگاهی ایــران، پژوهــش 
ــی نویســنده دوم و مشــاوره نویســنده ســوم در دانشــگاه آزاد اســالمی  ــه راهنمای ــه ب ــران« می باشــد ک ــی دوره قاجــار ته ــای اعیان ــوردی :خانه ه م

واحــد شــیراز، انجــام گرفتــه اســت.
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مقدمه مقدمه 
مهمتریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  مراتــب  سلســله 
ــوان یکــی از  ــه عن ــی ب اصــول معمــاری و شهرســازی ایران
ــات  ــل خصوصی ــن بدلی ــرح و همچنی ــر مط ــای تفک نموده
ــل  ــن اص ــت. ای ــی اس ــاد مختلف ــنت، دارای ابع ــاص س خ
ــر  ــر ب ــا و عناص ــب فضاه ــی و ترکی ــوم نظام بخش ــه مفه ب
اســاس برخــي از خصوصیــات کالبــدي یــا عملکــردي آن هــا 
ــه نحــوی کــه موجــب پیدایــش یــک ســازماندهی  اســت ب
در مکان یابــي، نحــوه اســتفاده و یــا مشــاهده فضاهــا 
 .)Mahdavi Nejad & Nagahani, 2011: 51(مي شــود
ــب  ــی و تناس ــاظ کیف ــه لح ــی ب ــی هماهنگ دو ویژگ
ــردم  ــوب م ــای مطل ــه ویژگی ه ــی از جمل ــاظ کم ــه لح ب
ایــران زمیــن بــوده اســت بــه همیــن دلیــل بناهــای انســان 
ســاخت نیــز دارای هماهنگــی/ یکپارچگــی  و تناســب بــوده 
اســت و همیــن مهــم مبنــای درکــی می توانــد باشــد بــرای 
ــای  ــک فض ــنتی در ی ــع س ــران. جوام ــاری ای ــنت معم س
معنــوی زندگــی می کننــد کــه هــم از لحــاظ کیفــی و هــم 
ــای همگنــی و تناســب کامــل اســت.  از لحــاظ کمــی جوی
و  تــام  از جهان بینــی  آفریده هــای معمــاری آن چــون 
کامــل مایــه می گیــرد کــه نیــروی خالقــه انســان را پدیــد 
آورده انــد و آن را بــه ســوی غایتــی رهنمــون می کنــد کــه 
ــی آورد؛ در  ــک محــل واحــد در م ــه صــورت ی ــه را ب جامع
ــر  ورای ایــن وحــدت و پیوســتگی  یــک شــالوده انکارناپذی
ــران  ــنت ای ــرای درک س ــم آن ب ــه تفهی ــود ک ــده می ش دی

 .)Tabibian, 2014: 63(ــت ــروری اس ض
ــای  ــل در بناه ــن اص ــران ای ــی ای ــای تاریخ در دوره ه
مختلفــی مــورد توجــه طراحــان و ســازندگان قــرار گرفتــه 
ــرد  ــه عملک ــوان ب ــا می ت ــن بناه ــه ای ــه از جمل ــت ک اس
مســکونی بــه عبارتــی خانه هــا اشــاره نمــود. ترتیــب 
قرارگیــری فضاهــا در کنــار یکدیگــر و اضافــه شــدن 
ــن  ــه و همچنی ــی خان ــاختار فضای ــه س ــا ب ــی فضاه برخ
ــه  ــف، ب ــی آن هــا در طــول دوره هــای مختل تحــوالت فضای
تبــع نمایــش ایــن اصــل در معمــاری چنیــن فضاهایــی را 

ــت.  ــوده اس ــی نم ــتخوش تغییران دس
ــن مولفه هــای سلســله  ــی یافت ــن پژوهــش کــه در پ ای
ــار  ــای قاج ــوی بناه ــان الگ ــي در زب ــکلي فضای ــب ش مرات
ــدارک تاریخــی  ــه بررســی شــواهد و م ــران می باشــد، ب ته
و فرهنگــی موجــود پرداختــه اســت. نمونه هــای مــورد 
مطالعــه در ایــن تحقیــق خانه هــای ســنتی مربــوط بــه دوره 
قاجــار در تهــران و نتیجــه حاصــل مقایســه و ارائــه تجزیــه 
وتحلیــل نهایــی براســاس نمونه هــای مــورد مطالعــه خواهــد 
بــود. هــدف از ایــن پژوهــش تبییــن مفهــوم سلســله مراتــب 
از منظــر فضایــی در الگــوي ســکونتگاهي قاجــار می باشــد، 
ــه در  ــه گون ــکلي ب ــگاه ش ــه ن ــر مقایس ــي دیگ ــه عبارت ب
قالــب فرهنــگ یــک ســرزمین خــاص هــدف ایــن پژوهــش 
اســت. از طرفــي بررســي چگونگــي ســیر تغییــرات  سلســله 
مراتــب فضایــي در تحــوالت خانه هــا در دوران قاجــار هــدف 
دیگــري اســت کــه  ایــن پژوهــش بــه دنبــال پاســخي بــراي 
آن خواهــد بودبــه طــور کلــی می تــوان ضــرورت پرداختــن 
بــه موضــوع پژوهــش حاضــر را از جهــات زیــر بیــان داشــت:

- شناخت کامل تر الگوهای گذشته ی مسکن. 
- تــالش بــرای شــناخت روابــط میــان فضاهــا در 

بناهــای دوره قاجــار تهــران .
تاریخــی  خانه هــای  واکاوی  و  بازخوانــی  اهمیــت   -

ــهرها. ــر ش دیگ
ــوارد  ــن م ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــالش ب ــن و ت پرداخت
ــاد  ــث ایج ــد باع ــی می توان ــی منطق ــه نتایج ــیدن ب و رس
نگاهــی عمیق تــر بــه گنجینــه ی فاخــر معمــاری ایــران در 
طــول دوران باشــد و عــالوه بــر آن دانســتن ســیر تحــوالت 
ــتای  ــد در راس ــت بتوان ــن اس ــاری ممک ــای معم در دوره ه
غنی تــر ســاختن معمــاری معاصــر و تغییــر نگــرش تقلیــد 
ــرای طراحــان  ــا ب ــی اســاس از نقــاط دیگــر دنی صــرف و ب
باشــد و همچنیــن یافته هــای ایــن پژوهــش بی تردیــد 
بــرای محققــان دیگــر در پژوهش هــای آتــی، مثمــر ثمــر و 

ــود. ســودمند خواهــد ب
ــن  ــه ای ــق ب ــی تحقی ــش های اصل ــتا پرس ــن راس در ای

ــد: ــرح می گردن ــورت مط ص
1. عوامــل ایجــاد کننــده سلســله مراتــب شــکلی- 

فضایــی در ســنت ســکونتگاهی ایــران کدامنــد؟ 
2. ســیر تغییــرات  سلســله مراتــب  شــکلی-فضایی در 
ــوده  ــه ب ــران چگون ــار ته ــا در دوران قاج ــوالت خانه ه تح

اســت؟
مطالعــه  و  کیفــی  روش  از  ابتــدا  منظــور  بدیــن 
مراتــب  سلســله  اصلــی  شــاخص های  و  کتابخانــه ای 
فضایــي تعییــن شــده اســت و عــالوه بــر آن بــه بازشناســی 
ــه  ــران پرداخت ــاری ای ــن در معم ــدی که ــای کالب ارزش ه
می شــود و در گام بعــد از داده هــای حاصــل از نمودارهــای 
ــا روش  ــپ1، ب ــث م ــی ال دپ ــزار یوس ــرم اف ــی و ن توجیه
ــا اســتفاده شــده  ــه منظــور اســتخراج یافته ه نحــو فضــا ب
ــورت  ــل ص ــا تحلی ــع آوری داده ه ــد از جم ــت بع و در نهای
ــه  ــی در س ــه تاریخ ــاس 9 خان ــن اس ــر همی ــرد. ب می گی
ــد از  ــری و بع ــری، ناص ــل از ناص ــار )قب ــان از دوره قاج زم
ناصــری( تهــران را مــورد بررســی قــرار گرفتــه شــده اســت.

مبانی نظریمبانی نظری
تعاریف سلسله مراتب در معماری

سلســله مراتــب بــه معنــی ســازماندهی و ترکیــب 
فضاهــا و عناصــر بــر اســاس ویژگی هــای کارکــردی و 
ــب  ــدن ترتی ــود آم ــه وج ــب ب ــه موج ــا ک ــی آن ه محتوای
و نظمــی قاعده منــد در نحــوه قرارگیــری مشــاهده یــا 
 Soltanzadeh,( اســت  می شــود،  آن هــا  از  اســتفاده 
66 :1993(. سلســله مراتــب، ارتباطــی سیســتماتیک را 
بیــن اجــزاء نظــام یافتــه یــک کل بنیــان می نهــد و نحــوه 
ــان  ــا کل را نمای ــا یکدیگــر و اجــزا ب ــان اجــزا ب ــاط می ارتب
می ســازد)Naghizadeh, 1998( کــه نمونه هــای معمــاری 
ایــران مثال هــای بســیاری از ترکیــب  اجــزا نظــام یافتــه بــه 
نمایــش گذاشــته اند. سلســله مراتــب، ارتبــاط بیــن اجــزای 
یــک کل و ارتبــاط بیــن کل هایــی را کــه خــود، جزیــی از 
یــک کل بزرگتــر هســتند را تعریــف می کنــد؛ بدیــن ترتیــب 
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کــه هــرگاه چنــد عنصــر در کنــار هــم قــرار گیرنــد، نظمــی 
ــاس  ــر اس ــه ب ــد ک ــود می آی ــه وج ــا ب ــن آن ه ــط بی در رواب
آن، عناصــر بــا ارزش هــای متفــاوت، در کنــار یکدیگــر قــرار 
ــای  ــه معن ــب ب ــله مرات ــد))Grotter, 2007(. سلس می گیرن
ــک  ــورت ی ــه ص ــه ب ــت ک ــا اس ــي از پدیده ه ــه نظم هرگون
ــل درک شــکل  ــا رتبه بنــدي مشــخص و قاب طبقه بنــدي و ی
گرفتــه باشــد)Vasigh et al., 2009: 56(. ایــن اصــل از 
ــوده و  ــود ب ــم وج ــتي و عال ــان هس ــر جه ــم ب ــول حاک اص
ــه  ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــز بســیار م ــل نی ــاي اصی در هنره
اســت)Mohammadian Mansour, 2007: 59(. معمــاری 
و شهرســازی بــه ویــژه در الگوهــای ســنتی خــود نیــز از ایــن 
 Taghvaei,(اصــل بــه وجــوه مختلفــی تبعیــت نمــوده اســت
ــاري  ــکلی در معم ــب ش ــله مرات ــل سلس 43 :2007(. اص
ــر  ــا عناص ــط ب ــدی مرتب ــه کالب ــه وج ــوان در س را مي ت
ــاي  ــای فض ــا مولفه ه ــط ب ــي مرتب ــه فضای ــاري وج معم
ــاهده  ــزا مش ــا اج ــط ب ــاختاری مرتب ــه س ــاري و وج معم
ــه اســتفاده از عناصــر  ــوان ب ــدی مي ت نمــود. در وجــه کالب
بصــري در تبدیــل یــک فــرم بــه فرمــي دیگــر در معمــاري 
ایرانــي اشــاره نمــود کــه ایــن امــر منجــر بــه شــکل گیري  
 Tabasi,(هماهنگــی و یــا تضــاد در دیــد مخاطــب مي شــود
84 :2012(. نــوع دیگــري از سلســله مراتــب را مي تــوان در 
تشــکیل یــک فضــا مشــاهده کــرد چنــان کــه »در طراحــي 
ــي  ــب فضای ــي از مرات ــاق، نوع ــک ات ــا ی ــوان و ی ــک ای ی
ــاط همنشــینی  ــر اصــل ارتب ــاس آن ب ــه اس ــود دارد ک وج
و پیوســتگی اســت«)Ardalan & Bakhtiar, 2001(. در 
ــب  ــله مرات ــل سلس ــی، از اص ــازی ایران ــاری و شهرس معم
ــه  ــاختاردهی ب ــن در س ــول بنیادی ــی از اص ــوان یک ــه عن ب

ــت)جدول 1(. ــده اس ــاد ش ــی ی ــای فضای الگوه

Table 1. A summary of hierarchical descriptions in the 
view of theorists

ــاي  ــاس مولفه ه ــر اس ــي ب ــاختار فضای ــل س تحلی
ــاخص ها ــن ش ــب و تعیی ــله مرات سلس

ــل  ــکلی قاب ــی و ش ــر معنای ــب از دو منظ ــله مرات سلس
بررســی است)شــکل 1(. سلســله مراتــب شــکلی کــه مدنظر 
پژوهــش حاضــر اســت را بنــا بــه یافته هــا، در ســه رویکــرد 

ــد از: ــه عبارتن ــود ک ــوان بررســی نم می ت
1. سلسله مراتب شکلی-کالبدی
2. سلسله مراتب شکلی- فضایی

3. سلسله مراتب شکلی- ساختاری 

 

 
Fig.1. Theoretical structure of spatial hierarchy based on the theoretical foundations of researchm

 

A summary of hierarchical descriptions in the view of theorists 

Theorists Summary of hierarchical 
descriptions in architecture 

Soltanzade 
(1993) 

Combining spaces based on 
functional and content 

characteristics 
Taghizade 

(1998) 
Systematic communication 

between systematic components 
in a whole 

Geroter (2007) Order between components in a 
whole with different values 

Vasigh (2009) Any order between phenomena in 
an understandable ranking 

Moahammadian 
(2007) 

One of the main governing 
principles in the universe 

Taghvayi (2007) The principle of governing 
hierarchy on traditional patterns 

Tabasi (2012) Three physical / spatial / 
structural aspects 

Ardalan/Bakhtiar 
(2001) 

Communication / association / 
connection between components 
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Fig.2. Research process

در ایــن پژوهــش بررســی سلســله مراتــب شــکلی- 
ــت.  ــه اس ــورت پذیرفت ــوردی ص ــای م ــی در نمونه ه فضای
سلســله مراتــب شــکلی- فضایــی در ســه دســته بندی 
ارتباطــات فضایــی، همنشــینی فضایــی و پیوســتگی فضایــی 
تعریــف می گــردد کــه هرکــدام دارای تعاریــف و ویژگی هایــی 
اســت کــه ارایــه توضیحاتــی در ایــن بنــد می توانــد به روشــن 

ــاری رســاند. ــورد بررســی ی شــدن مباحــث م
ارتباطات فضایي 	

ــم  ــا ه ــاوت ب ــای متف ــه صورت ه ــد ب ــا می توانن فضاه
مرتبــط باشــند: فضایــی درون یــک فضــا، فضاهــای متداخل، 
فضاهــای مجــاور و فضاهایــی کــه بــا یــک فضــای مشــترک 

بهــم مربــوط مــی شــوند)جدول 2(. 
Shape – space hierarchical analysis 

 

 

1. Space within a 
space 

 
2. Overlapping spaces 

 
3. Adjacent spaces 

 
4. Spaces that are 
related to a common 
space 

 
 

Table 2. Various special communications
(Francis DK Ching, 1998)

همنشینی فضایي 	

ــای  ــن فضاه ــرار گرفت ــی ق ــي چگونگ همنشــیني فضای
ســاخته شــده یــا سرپوشــیده درکنــار فضاهــای بــاز یــا بــه 
عبــارت دیگــر، چگونگــی ترکیــب فضاهــای سرپوشــیده بــا 
ــکات مهــم در طراحــی و ســاخت  ــاز، یکــی از ن فضاهــای ب
ــی  فضاهــای معمــاری اســت. عوامــل و پدیده هــای گوناگون
در نحــوه شــکل گیری فضاهــای بــاز در ترکیــب بــا فضاهــای 
بســته نقــش دارنــد کــه از جملــه آن هــا می تــوان بــه نــوع 

ــاکنین،  ــی س ــادی و اجتماع ــت اقتص ــا، وضعی ــرد بن کارک
ــره  ــت و غی ــتقرار آن در باف ــت اس ــن و موقعی ــاد زمی ابع

 .)Taghipour, 2018: 82( ــود ــاره نم اش
پیوستگی فضایي 	

پیوســتگي فضایــي در طراحــی معمــاری فضاهــا رابطــی 
وجــود دارد کــه نقــش آن هــا ایجــاد تعــادل در پیونــد بیــن 
عناصــر معمــاری اســت. مهمتریــن ایــن فضاهــا، فضاهایــی 
هســتند کــه بــه خاطــر ماهیــت خــود بیــن فضــای داخلــی 
ــد.  ــاد می کنن ــتگی ایج ــاط و پیوس ــاز ارتب ــای ب ــا و فض بن
نقــش فضاهــای بینابیــن در طراحــی معمــاری و چگونگــی 
ــاز و  ــه خصــوص فضــای ب ــا ب ایجــاد پیوســتگی بیــن فضاه
بســته اســت. یــک مــکان تعدیــل کننــده ی سلســله مراتــب 
دسترســی از فضایــی بــه فضــای دیگــر اســت، بــه نحــوی کــه 
پیونــدی برقــرار کنــد و نتیجــه ی آن فضایــی یکپارچه باشــد.

روش پژوهش روش پژوهش 
همانگونــه کــه پیــش از ایــن نیــز عنــوان شــد، هــدف  
از ایــن پژوهــش تبییــن مفهــوم سلســله مراتــب از منظــر  
شــکلی- فضایــی در الگــوي ســکونتگاهي قاجــار می باشــد. 
از طرفــي بررســي چگونگــي ســیر تغییــرات  سلســله 
مراتــب شــکلی فضایــي در تحــوالت خانه هــا در دوران 
ــه  ــش ب ــن پژوه ــه  ای ــت ک ــري اس ــدف دیگ ــار ه قاج
ــود. در ایــن پژوهــش  ــراي آن خواهــد ب دنبــال پاســخي ب
ــای  ــتفاده از راهکاره ــا اس ــی ب ــق موردپژوه از روش تحقی
ترکیــب اســتفاده شــده اســت. بدیــن منظــور از یــک روش 
نمونه هــای  تحلیــل  منظــور  بــه  تحلیلــی  توصیفــی- 
ــات  ــن راه از روش مطالع ــده و در ای ــتفاده ش ــوردی اس م
ــوب  ــدارک مکت ــناد و م ــی اس ــامل بررس ــه ای ش کتابخان
ــي  ــکلی - فضای ــب ش ــله مرات ــی سلس ــاخص های اصل ش
ــه روش  ــا ب ــد انتخــاب نمونه ه ــن گشــته و در گام بع تعیی
ــی غیرهدفمنــد صــورت گرفــت. ســپس  ــی و احتمال بحران
ــزار،  ــی و نرم اف ــای توجیه ــای حاصــل از نموداره از داده ه
بــه منظــور اســتخراج یافته هــا اســتفاده شــده و در نهایــت 
نتیجه گیــری  و  تحلیــل  داده هــا،  جمــع آوری  از  بعــد 

صــورت می گیرد)شــکل 2(. 
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در گام اول بــا توجــه بــه اســناد موجــود، تعــداد 9 خانــه 
ــل از  ــران )قب ــار در ته ــه دوره قاج ــه س ــوط ب ــي مرب اعیان
ــوان نمونه هــای  ــه عن ناصــری، ناصــری و بعــد از ناصــری( ب
مــوردی انتخــاب و بــا مراجعــه بــه آن هــا و ترســیم کروکــی 
ــا نقشــه های  ــق آن ب ــف و تطبی ــی فضاهــای مختل از جانمای
ــای  ــدي نمونه ه ــاختار کالب ــی و س ــاختار فضای ــود، س موج
ــي  ــش کیف ــد. در گام دوم و در بخ ــتخراج گردی ــوردی اس م
گــردآوری اطالعــات  بــا مراجعــه بــه اســناد و منابــع دســت 
اول موجــود در نوشــتارهای مربــوط سلســله مراتــب  شــکلی 
ــق  ــینه ی تحقی ــه پیش ــوط ب ــوارد مرب ــز م ــی و نی - فضای
جمــع آوری و تدویــن شــد. در گام ســوم از تکنیک هــای 
و  ترســیم  برداشــت،  مشــاهده،  کتابخانــه ای،  مطالعــات 
شبیه ســازی نرم افــزاری اســتفاده گردیــد. همچنیــن در 
ــای  ــل از نموداره ــای حاص ــی، از داده ه ــل کّم ــش تحلی بخ
یافته هــا  اســتخراج  منظــور  بــه  نرم افــزار،  و  توجیهــی 
اســتفاده شــده و پــس از طبقه بنــدی خانه هــا در ســه گــروه 
شــکلی بــا در نظــر گرفتــن دوره و ترســیم پالن هــای مربــوط 
بــه هــر کــدام، نمــودار توجیهــی آن هــا بــه تفکیــک تعریــف 
ــه ها  ــاخص ها، نقش ــی از ش ــل بعض ــور تحلی ــه منظ ــد. ب ش
ــی شــد. در  ــزار UCL Depthmap فراخوان ــط نرم اف در محی
نهایــت یافته هــای بــه دســت آمــده بــه وســیله روش کیفــی 

ــرار گرفــت. ــه و تحلیــل ق اســتدالل منطقــی مــورد تجزی
روش انتخاب نمونه غیراحتمالی هدفمند / بحرانی

از  کمــی  تعــداد  انتخــاب  دنبــال  بــه  روش  ایــن 
ــد  ــه می دهن ــات بســیاری ارای ــه اطالع ــی اســت ک نمونه های
و می تواننــد در پیشــبرد آگاهــی و دانــش فعلــی مثمــر ثمــر 
واقــع شــوند و زمانــی مــورد اســتفاده خواهــد بــود کــه ماننــد 
بررســی های تاریخــی کــه پدیــده ای در گذشــته وجــود 
داشــته و منابــع موجــود محدودنــد. در ایــن روش یــک نمونه 
یــا بیشــتر مــورد بررســی قــرار می گیــرد و بــه پژوهشــگر این 
ــد  ــا بتوان ــداد کمــی از نمونه ه ــه از تع شــانس را می دهــد ک
بــه تعمیمــی منطقــی و قابــل ارایــه دســت یابــد. چراکــه بــا 
ــا  ــش در بررســی نمونه ه ــوان پژوه ــداف و عن ــه اه ــه ب توج
ــه  ــا و ن ــن نمونه ه ــباهت بی ــت ش ــت اس ــز اهمی ــه حای آنچ

.)Fotouhi, 2016(تفاوت هاســت

شــاخص های تحلیــل سلســله مراتــب فضایــي شــاخص های تحلیــل سلســله مراتــب فضایــي 
بــا اســتفاده از تکنیــک نحــو فضابــا اســتفاده از تکنیــک نحــو فضا

بــرای تحلیــل ســاختار فضــا روش هــای مختلفــی وجــود 
دارد کــه هــر کــدام از آن هــا دارای ابزارهــاي مخصــوص به خود 
هســتند. ایــن ابزارهــا شــامل انــواع کّمــی )ریاضــی، رایانــه ای و 
غیــره( و کیفــی )تشــریح  و کاربــرد انــواع نظریّه هــا در زمینــة 

 

 

Hierarchical analysis indexes by using space syntax technic (Heydari, 2017) 

Criteria Description The related analysis 
Depth In the theory of space syntax, depth means the number of steps that a person has to pass to 

reach a space; As a result, in a spatial configuration, the greater the spatial depth, the higher 
the degree of privacy of the space. (Hassan & Mostafa, 2013: 445) 

(Step metric) 

Connectivity The concept of connection, or in other words communication, means the number of links that 
are created directly between each space and other spaces (Klarqvist, 1993) 

)Isovist( 

Unity The concept of unity is somehow related to the concept of depth; This means that a space is 
also called unit where other ambient spaces are located at a relatively small depth. In this 
way, to move from any space with a high degree of unity to all other spaces in the system, 
fewer changes in the individual orientation are formed. (Peponis & et al, 1990: 765; Penn, 
2003: 45) 

(Connectivity) 

 

 

Table 3. Hierarchical analysis indexes by using Space Syntaax technic (Heydari, 2017)

ارائــة الگوهــای طراحــی معمــاری پیــش از ســاخت( هســتند. 
تکنیــک نحــو فضــا بــا تبدیــل ســاختار فضایی محیــط مصنوع 
ــه الگوهــای گرافیکــی، روابــط میــان فضاهــای مختلــف آن  ب
بــه صــورت داده هــای ریاضــی ارائــه می شــود، بــه طــوری کــه 
ــان  ــل می ــط متقاب ــه رواب ــوان ب ــا، می ت ــن داده ه ــل ای از تحلی
کالبــد محیــط و رفتــار اســتفاده کنندگان آن پــی بــرد. در ایــن 
پژوهــش تحلیــل ســاختار پیکره بنــدی فضایــی در روش نحــو 
فضــا در محیــط نرم افــزار UCL Depthmap مــورد ســنجش 
ــاط ســه شــاخص اتصــال، عمــق،  ــن ارتب ــت. در ای ــرار گرف ق
ــه  ــرار گرفتندک ــی ق ــورد ارزیاب ــا، م ــدی در نمونه ه همپیون
شــاخص عمــق بــا اســتفاده از ابــزار اســتپ متریک1، شــاخص 
ــا  ــدی ب ــاخص همپیون ــت2 و ش ــزار ایزویس ــط اب ــال توس اتص
ــت  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــی3 م ــزار کانکتیویت ــتفاده از اب اس
)جــدول 3(. در ادامــه تعاریــف ســه شــاخص اتصــال، عمــق و 

همپیونــدی آورده شــده اســت.
ــک نحــو فضــا دارای دو  ــوم عمــق در تکنی ــق: مفه عم
معنــی اســت؛ در معنــای اول کــه هــر عنــوان عمــق متریــک 
شــناخته می شــود، بــه معنــی فاصلــه تعــداد قدم هــای میــان 
ــای دوم آن  ــی اســت کــه معن ــن در حال دو نقطــه اســت. ای
ــی  ــداد فضاهای ــی تع ــه معن ــه ای ب ــق مرحل ــوان عم ــا عن ب
اســت کــه فــرد بایــد از یــک نقطــه طــی کنــد تــا بــه نقطــة 
ــه ورودی  ــبت ب ــق نس ــع عم ــر مواق ــد. در اکث ــر برس دیگ
ــق  ــود )Memarian, 2002: 24(. عم ــنجیده می ش ــا س بن
و   UCL Depthmap نرم افــزار  از  اســتفاده  بــا  متریــک 
عمــق مرحلــه ای بــا اســتفاده از تحلیــل نمودارهــای توجیهی 
ــر شــود،  ــل اســتخراج اســت. هــر چــه عمــق فضــا کمت قاب
ــه  ــه و در نتیج ــش یافت ــی کاه ــازی فضای ــک و جداس تفکی
ــام  ــده ی ارزش ادغ ــه نشــان دهن ــر اســت ک فضــا یکپارچه ت

ــت. ــا اس ــودن فض ــترس تر ب ــر و در دس باالت
بــه تعبیــری دیگــر  اتصــال یــا  مفهــوم  اتصــال: 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــداد پیوندهای ــی تع ــه معن ــاط، ب ارتب
ــای دیگــر ایجــاد  ــا فضاه ــر فضــا ب ــن ه طــور مســتقیم بی
می شــود)Clargwist, 1993(. تعــداد اتصــال هــر فضــا بــه 
ــر و هــر  فضاهــای مجــاور بیشــتر باشــد، آن فضــا عمومی ت
چــه ایــن مقــدار کمتــر باشــد، آن فضــا خصوصي تــر اســت.

همپیونــدی: همپیونــدی هــر فضــا در پیکره بنــدی 
فضایــی بــه معنــی میــزان پیوســتگی یــا جــدا افتادگــی آن 
فضــا نســبت بــه ســایر فضاهــای موجــود در آن پیکره بنــدی 
اســت. فضایــی دارای همپیونــدی زیــاد اســت کــه بــا 
فضاهــای دیگــر دارای یکپارچگــی بیشــتری باشــد. مفهــوم 
ــه  ــا مفهــوم عمــق ارتبــاط دارد؛ ب ــه نوعــی ب ــدی ب همپیون
ــه  ــده می شــود ک ــد خوان ــی همپیون ــه فضای ــی ک ــن معن ای
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Number of 
court yards 

Architecture 
method 

Qajar perid Construction 
year 

Building name Row Total period 

2 
1 
2 

Traditional 
Traditional 
Traditional 

First 
First 
First 

1253 
1244 
1262 

Ghavamodoleh house 
Shamsolemareh house 

Nasirodoleh house 

1 
2 
3 

The period befor 
Naseri 

1 
1 
1 

Combining 
Combining 
Combining 

Second 
Second 
Second 

1310 
1266 
1300 

Einodoleh house 
Dabirolmolk house 

Emam jomeh housse 

4 
5 
6 

Naseri period 

1 
1 
1 

Traditional 
Combining 
Combining 

Third 
Third 
Third 

1328 
1315 
1342 

Fakhrodoleh house 
Zahiroleslam house 

Hosein khodadad house 

7 
8 
9 

The period after 
Naseri 

 

Table 4: overal properties of the studied samples 

Table 4. Overal properties of the studied samples

دیگــر فضاهــای محیــط در عمــق نســبتاً کمــی از آن قــرار 
داشــته باشــند. بــه ایــن ترتیــب بــرای حرکــت از هــر فضــا 
ــر در  ــای دیگ ــام فضاه ــه تم ــاال ب ــدی ب ــدار همپیون ــا مق ب
ــکل  ــرد ش ــری ف ــری در جهت گی ــرات کمت ــتم، تغیی سیس

.)Peponis, 1989: 43(می گیــرد

طبقه بندی خانه ها بر اساس دوره تاریخيطبقه بندی خانه ها بر اساس دوره تاریخي
ــام دودمانــی اســت کــه  سلســله قاجــار یــا قاجاریــان ن
ــران حــدود 150  ــر ای از حــدود ســال 1343-1193ه.ش ب
ســال فرمــان راندنــد. در ایــن زمــان بــا نگاهــی بــر معمــاری 
ــود  ــی خ ــازه زمان ــن ب ــه ای ــت ک ــوان دریاف ــن دوره می ت ای

ــود: ــیم می ش ــه دوره تقس ــه س ب
ــن  ــل از ســلطنت ناصرالدی ــل از ناصــری: قب 1. دوره قب

ــاه، حــدود 72 ســال )1193-1264(. ش
2. دوره ناصــری: دوره پادشــاهی ناصرالدیــن شــاه، 

.)1264-1313( ســال   49 حــدود 
3. دوره  بعــد از دوره ناصــری: دوره ســلطنت مظفرالدین 

شــاه تــا قبــل از پهلوی، حــدود 31 ســال )1344- 1313(.
ــد  ــان دوره محم ــا پای ــا ت ــری ی ــل از ناص  در دوره قب
ــن  ــاری ای ــنت معم ــا س ــق ب ــران منطب ــاری ای ــاه، معم ش
ســرزمین رشــد و گســترش داشــته اســت. رامیــن جهانبگلــو 
ــران در  ــاری ای ــه در معم ــد: “مدرنیت ــان می کن ــن بی چنی
ــا در دوره قاجــار  ــا اروپ ــان ب ــاط ایرانی نتیجــه افزایــش ارتب
شــروع شــد”. شــیوه های جدیــد معمــاری نخســت از 
طریــق روســیه و قفقــاز و ســپس از طریــق بوشــهر و خلیــج 
ــران شــد. معمــاری قاجــار ســبک معمــاری  ــارس وارد ای ف
ــن دوره  ــگاران، ای ــی از تاریخ ن ــت. برخ ــرن 13 و 14 اس ق
را دوره تقلیــد از ســبک معمــاری غربــی می داننــد. برخــی 
دیگــر امــا معتقدنــد نــگاه خودانتقادی ناشــی از شکســت در 
جنگ هــای ایــران و روســیه باعــث شــد در جامعــه ایرانــی 
ــرد  ــه شــکل بگی ــی تحــول خواهان دوران قاجــار گرایش های
کــه معمــاری متفــاوت قاجــار نیــز محصــول همیــن رویکرد، 
آرمان گرایانــه اســت. در دوره ناصــری کــه مصــادف بــا 
ــر اصــول  ــوز منطبــق ب اواســط حکومــت قاجــار، بناهــا هن
ســنتی ســاخته می شــود. ولــی عناصــر و تزئینــات اروپایــی 
دادن  قــرار  تأثیــر  بــا  و  خانه هــا شــده  معمــاری  وارد 
تزئینــات نماهــا، رفتــه رفتــه بــه معمــاری فضاهــای داخلــی 
ــیه  ــور روس ــاری کش ــر معم ــد. تأثی ــم می یاب ــا تعمی خانه ه
ــه بعــد رواج یافــت.  ــن شــاه ب از اواســط ســلطنت ناصرالدی
ــاری  ــن در معم ــی بنیادی ــه، تحول ــر قاجاری ــط عص از اواس
ــام،  ــع اله ــه منب ــو ک ــن نح ــت؛ بدی ــورت گرف ــران ص ای

ــی  ــاری و در پ ــکل معم ــی و ش ــای طراح ــاختار  ایده ه س
آن، مصالــح و شــیوه ی اجــرای ســاختمان بــه ســمت جهــان 
غــرب گرایــش پیــدا کــرد و معمــاری چنــد هزارســالة ایــران 
بــه عقــب رانــده شــد )Ghobadian, 2013(. در ایــن دوره 
هنــوز ســازماندهی فضاهــا مطابــق بــا الگــوی معمــاری ایرانی 
اســت و طــرح پــالن ایرانــی و درون گراســت. هنــوز در ایــن 
دوره نظــم پــالن بــا نمــا منطبــق اســت و یکــی از بارزتریــن 
مشــخصه های ایــن دوره، قرارگیــری راه پلــه در محــور اصلــی 

 .)Baani Masoud, 2009: 710( ــت ــاختمان اس س
ــله  ــوم سلس ــن مفه ــدف تبیی ــا ه ــش ب ــن پژوه در ای
مراتــب از منظــر شــکلی- فضایــی در الگــوي ســکونتگاهي 
ابتــدا 9 خانــه از مجموعــه خانه هــای اعیانــی  قاجــار 
ــری و  ــری، ناص ــل از ناص ــه دوره قب ــه س ــوط ب ــران مرب ته
ــا ویژگی هــای متفــاوت بصــری معمــاری  بعــد از ناصــری ب
و همچنیــن دارا بــودن 1تــا 2 حیــاط و بــا شــیوه های 
معمــاری ســنتی یــا تلفیقــی و بــا توّجــه بــه اســناد موجــود، 
بــا مراجعــه بــه آنهــا و ترســیم کروکــی از جانمایــی فضاهای 
ــاختار  ــود، س ــه های موج ــا نقش ــق آن ب ــف و تطبی مختل
ــدول 4(.  ــتخراج گردید)ج ــوردی اس ــای م ــی نمونه ه فضای
ــزار  ــیله نرم اف ــه وس ــی ب ــیمات عموم ــدای کار ترس در ابت
اتوکــد صــورت گرفت)جــدول 5( و در مرحلــه تحلیــل 
ــزار  ــیله نرم اف ــه وس ــری ب ــوب نظ ــق چارچ ــاختاری طب س
ــه بحــث و  نتایــج بدســت آمــده از تحلیل هــای نمــوداری ب

ــد)جدول 6(. ــته ش ــی گذاش بررس

یافته هایافته ها
ــا  ــی ب ــکلی- فضای ــب ش ــله مرات ــیرتحول سلس س

ــق ــاخص عم ــر ش ــی ب نگاه

ــه جــدول 6 و تحلیل هــای صــورت گرفتــه  ــا توجــه ب ب
در ایــن پژوهــش، در مــورد آنالیــز اســتپ متریک و مقایســه 
ــرح  ــی مط ــه دوره تاریخ ــه در س ــورد مطالع ــای م نمونه ه
شــده، می تــوان بیــان داشــت در دوره قبــل از ناصری شــاهد 
تفــاوت میــان ریزفضاهــای بیشــتری بوده ایــم و بــه مــوازات 
ــا  ــرات در طراحــی و ســاخت خانه ه ــان و تغیی گذشــت زم
بــا عمــق بیشــتری مواجــه بوده ایــم و ایــن طبــق تعاریفــی 
کــه در جــدول 3 ارایــه گردیــد، نشــانگر فضاهــای خصوصــی 
و درونگرایــی بیشــتر اســت. بــا رســیدن دوره ناصــری ایــن 
ــه  ــردد ک ــی می گ ــار تغییرات ــورت دچ ــن ص ــه ای ــل ب تحلی
بــا  تغییــر فضاهــا و افزایــش فضــای سیرکوالســیون و 
تبدیــل آنهــا بــه فضاهایــی ماننــد راهروهــا عمــق افزایــش 
ــی از  ــا درجات ــا ب ــه در پالن ه ــت. در نتیج ــرده اس ــدا ک پی
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Table 5. Plan for case studies 
Table 5: Plans for case studies  

 

 
 

 

Plans  

 

  

The period 
befor Naseri 

 
 

Nasirodoleh house Shamsolemareh house Ghavamodoleh house 

   

Naseri 
period 

 

Emam jomeh house Dabirolmolk house Einodoleh house 

   

The period 
after Naseri 

 
 
 

Hossein Khodadad house Zahiroleslam house Fakhorodoleh house 

درونگرایــی بیشــتر مواجــه هســتیم. امــا ایــن تغییــر در دوره 
ــوی و معاصــر  ــه دوران معمــاری پهل بعــد از ناصــری کــه ب
ــا  ــه ب ــا ک ــن معن ــو.د بدی ــر می ش ــت کمت ــر اس نزدیک ت
مــرور زمــان طــی 150 ســال از عمــق فضاهــا کاســته شــده  
ــودن   ــی ب ــتر و خصوص ــی بیش ــاهد برونگرای ــده ش و بیین
ــر  ــت در اواخ ــوان گف ــت می ت ــود. در نهای ــد ب ــر خواه کمت
دوره قاجــار ارتباطــات فضایــی و بــه عبارتــی اتصــال آن هــا 
بــه گونــه ای اســت کــه کمتــر شــاهد فضاهــای تــو درتــو و 
پیــش فضاهــا بــرای دسترســی بــه فضایــی خــاص هســتیم.

ــا  ــی ب ــکلی- فضای ــب ش ــله مرات ــیرتحول سلس س
ــال ــاخص اتص ــر ش ــی ب نگاه

بنــا بــه نتایــج حاصــل از مطالعــات و آنالیزهــای 
و  اتصــال  مــورد  در  آنچــه  شــده،  انجــام  نرم افــزاری 
ــت  ــورت اس ــن ص ــد بدی ــی گردی ــی بررس ــات فضای ارتباط
ــیمن در  ــا، نش ــرو- راهروه ــای ورودی، راه ــه فض ــه س ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Investigation and comparison of depth index in 
the studied samples

آنالیــز  از  بهره گیــری  بــا   UCL Depthmap نرم افــزار 
ایزوویســت مــورد ســنجش و تحلیــل قــرار گرفــت.

ــورد  ــواهد در م ــه ش ــه ب ــا توج ــدا ب ــا: در ابت ورودی ه
ــه  ــور از س ــه در عب ــت ک ــان داش ــوان اذع ــا می ت ورودی ه
دوره قبــل از ناصــری تــا انتهــای دوره قاجــار بــا توجــه بــه 
ــده،  ــه ش ــای ارای ــدول و نموداره ــات ج ــف و توضیح تعاری
ــدن  ــر ش ــتیم خصوصی ت ــه هس ــا آن مواج ــه ب ــری ک تغیی
این گونــه فضاهاســت. بــه ایــن معنــا کــه بــا نزدیــک شــدن 
بــه انتهــای دوره قاجــار تعریــف فضــای ورودی مجــزا، 
بیشــتر در بحــث طراحــی و ســاخت بناهــا مــد نظــر قــرار 

می گرفتــه اســت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Investigation and comparison of connection index 
in the studied samples (Intrance)

ــا دربناهــای ســه  ــا بررســی راهروه ــا: ب راهرو-راهروه
ــا  ــداد راهروه ــت تع ــان داش ــوان بی ــر می ت ــورد نظ دوره م
در دو دوره قبــل از ناصــری و دوره ناصــری بیشــتر بــوده و 
مجموعــه فضاهــای بیشــتر و متفاوتــی بــه وســیله راهروهــا 
تفکیــک می شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در دوره 
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Table 6. Shape – Space hierarchical analysis 
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بعــد از ناصــری از وســعت راهروهــا و فضــای سیرکوالســیون 
ــردی  ــر عملک ــای دیگ ــعت فضاه ــه وس ــده و ب ــته ش کاس
افــزوده گشــته اســت. همچنیــن بــه لحــاظ تناســبات 
ــه  ــت ک ــه گرف ــه نتیج ــوان این گون ــی می ت ــی و عرض طول

ــوده اســت. ــا کاهــش همــراه ب طــول راهروهــا، ب

نشــیمن: درمــورد فضــای مــورد بررســی ســوم و 
ــه  ــه ب ــا توج ــیمن ب ــا نش ــکان ی ــای اس ــی فضاه ــه عبارت ب
ــه دوره  ــان در س ــت زم ــا گذش ــی ب ــای کم ــی داده ه بررس
بــا کاهــش ایــن اعــداد مواجــه هســتیم و همانطــور کــه در 
ــش اتصــال  ــد، افزای ــه گردی ــی نظــری ارای توضیحــات مبان
بــه معنــی ارتباطــات فضایــی بیشــتر می باشــد و در نتیجــه 
ــای دوره  ــا در انته ــه فضاه ــن گون ــدن ای ــر ش ــا عمومی ت ب

ــود. ــم ب ــه رو خواهی ــار روب قاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5. Investigation and comparison of connection index 
in the studied samples (Corridors)

Fig.6. Investigation and comparison of connection index 
in the studied samples (Living Space)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــا  ــی ب ــکلی- فضای ــب ش ــله مرات ــیرتحول سلس س
ــدی ــاخص همپیون ــر ش ــی ب نگاه

قاجــار  دوره  در ســه  کــه  داشــت  بیــان  می تــوان 
شــاهد تغییراتــی در دوره ناصــری بــه لحــاظ افزایــش هــم 
ــر خــالف دوره  ــن دوره ب ــا می باشــیم. در ای ــدی فضاه پیون
قبــل از ناصــری، فضاهــا دارای یکپارچگــی بیشــتری بــوده 
ــری در  ــرای جهت گی ــرد ب ــد ف ــان می ده ــدول 6 نش و ج
زمــان عبــور از فضاهــا نیــاز بــه تغییــر جهت هــای کمتــری 
داشــته اســت. میــزان جــدا افتادگــی فضاهــا در دوره 
ــا توجــه بــه ســازماندهی  قبــل از ناصــری بیشــتر بــوده و ب
ــی  ــتگی فضای ــا پیوس ــد ب ــای بع ــا در دوره ه ــالن خانه ه پ
بیشــتری مواجــه هســتیم. اگرچــه در دوره بعــد از ناصــری 
از میــزان هــم پیونــدی میــان فضاهــا کاســته می شــود امــا 
ــل  ــوان گفــت در دوره  قب ــن ســه دوره می ت در مقایســه ای
ــی و  ــزان یکپارچگــی فضای از ناصــری شــاهد بیشــترین می

ــیم. ــتر می باش ــق بیش عم

بحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه گیری  
ــن  ــش تبیی ــن پژوه ــدف ای ــه ه ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــه  ــکلی ب ــه ش ــی و مقایس ــب فضای ــله مرات ــوم سلس مفه
ــوده  ــران ب ــار در ته ــکونتگاه های قاج ــوی س ــه در الگ گون
اســت، بــه دنبــال تحقیــق صــورت گرفتــه می تــوان پاســخ 
پرســش های ایــن پژوهــش را بــه صــورت زیــر ارایــه نمــود:

1. در پاســخ بــه ســوال: عوامــل ایجــاد کننــده سلســله 
ــران  ــکونتگاهی ای ــنت س ــی در س ــکلی- فضای ــب ش مرات
دســته بندی  ســه  یافته هــا  بــه  توجــه  بــا  کدامنــد؟، 
ارتباطــات فضایــی، همنشــینی فضایــی و پیوســتگی فضایــی 
را بــرای تعریــف سلســله مراتــب شــکلی- فضایــی می تــوان 
متصــور بــود. بــه ایــن معنــا کــه فضاهــا می تواننــد 
ــند و در  ــاط باش ــر در ارتب ــا یکدیگ ــف ب ــرق مختل ــه ط ب
همنشــینی فضایــی چگونگــی ترکیــب فضاهــای سرپوشــیده 
و ســرباز تعیین کننــده ایــن مفهــوم خواهــد بــود و در 
ــای  ــری فضاه ــوه قرارگی ــت و نح ــی ماهی ــتگی فضای پیوس
ــی از  ــاکله های متفاوت ــی ش ــای اصل ــان فضاه ــط در می راب

ــد. ــورت می ده ــاری ص ــا را در معم ــب فضاه ترکی
2. در پاســخ بــه ســوال: ســیر تغییــرات سلســله مراتــب 
شــکلی - فضایــی در خانه هــای دوره قاجــار تهــران چگونــه 
بــوده اســت؟، بــه دنبــال بررســی نمونه هــای مــورد مطالعه و 
مــوارد مطــرح شــده در ادبیــات پژوهــش می تــوان در مــورد 
ســیر تغییــرات و تحــوالت سلســله مراتــب شــکلی- فضایــی 
در الگــوی ســکونتگاهی شــهر تهــران بیــان داشــت کــه از 
ــوده و  ابتــدای دوره قاجــار فضاهــا دارای عمــق بیشــتری ب
ــر در  ــن تغیی ــا ای ــد. ام ــش می یابن ــری افزای در دوره ناص
دوره بعــدی بــه صــورت کاهــش عمــق فضاهــا و ارتباطــات 
ــه چشــم می خــورد. در مــورد ارتباطــات فضایــی  فضایــی ب
ــت  ــار اهمی ــای دوره قاج ــا انته ــدا ت ــت از ابت ــوان گف می ت
ــه  ــورد. ب ــم می خ ــه چش ــا ب ــی بناه ــتر طراح ــن بیش یافت
عبارتــی دیگــر تعریــف فضایــی بهتــری بــرای ریزفضاهــا بــه 
ــه  ــردی ب ــاً کارب ــت صرف ــا از حال ــورد و فضاه ــم می خ چش
ــت  ــد. در نهای ــب نزدیک ترن ــی در ترکی ــث زیبایی شناس بح
ــار  ــه قاج ــوط ب ــه دوره مرب ــن س ــا در ای ــتگی فضاه پیوس
بــه گونــه ای بــوده اســت کــه بــا نزدیــک شــدن بــه اواخــر 
ایــن دوره پیوســتگی فضایــی افزایــش داشــته و بــه نوعــی 
فضاهــای مرتبــط تبدیــل بــه مســاحت های مفیدتــری 
ــر  ــاری موردنظ ــای معم ــای بن ــدام از ریزفضاه ــر ک در ه

گردیده انــد.

 

Fig.7. Investigation and comparison of the mean of 
correlation index in the studied samples
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بررســی  در  کــه  محدودیت هایــی  بــه  توجــه  بــا 
ــی  ــب برخ ــد تخری ــود دارد مانن ــی وج ــای تاریخ نمونه ه
نمونه هــای بــا ارزش و در دســترس نبــودن مــدارک آن هــا، 
ــر  ــات غی ــا تصمیم ــه ب ــهرها ک ــی در ش ــود آثارتاریخ وج
ــد  ــه گرفته ان ــود فاصل ــل خ ــده و  از اص ــت ش ــی مرم اصول
و ممکــن اســت بررســی را دچــار مشــکالتی ســازند، 
همچنیــن تغییــر کاربری هــا کــه بعضــاً موجــب عــدم اجــازه 
ــد، اهمیــت انتخــاب  ــه بناهــای مــورد نظــر می گردن ورود ب
موضوعــات مشــابه بــدون اتــالف زمــان موضوعاتــی از قبیــل 
بررســی های شــکلی و کالبــدی آثــار فاخــر معمــاری ایــران، 
ــر  ــه ای و دیگ ــی و ارای ــازه ای، هندس ــای س ــی اندام ه بررس
ــه  موضوعاتــی از ایــن دســت، روشــن می گــردد. رســیدن ب
نتایــج پژوهش هایــی از ایــن دســت  می توانــد باعــث ایجــاد 
ــران در  ــه ی فاخــر معمــاری ای ــه گنجین ــر ب نگاهــی عمیق ت
طــول دوران باشــد و عــالوه بــر آن دانســتن ســیر تحــوالت 
ــتای  ــد در راس ــت بتوان ــن اس ــاری ممک ــای معم در دوره ه
ــد  ــر نگــرش تقلی ــر ســاختن معمــاری معاصــر و تغیی غنی ت
ــرای طراحــان،  ــا ب ــاط دیگــر دنی ــی اســاس از نق صــرف و ب
ــد  ــش بی تردی ــن پژوه ــا ای ــن یافته ه ــد. همچنی ــر باش موث
ــر و  ــر ثم ــی مثم ــای آت ــر در پژوهش ه ــان دیگ ــرای محقق ب
ــرای انتهــا و آغــاز دوره هــا، تاریــخ  ــود. ب ســودمند خواهــد ب
دقیــق و مشــخصی نمی تــوان ارایــه داد، چــرا کــه تغییــرات و 
تحــوالت بــه طــور آهســته و پیوســته در بناهــا اتفــاق افتــاده 
اســت. لــذا در طــول هــر دوره شــاهد اســتثناهایی در بناهــای 
ــه  ــل ب ــن تحلی ــا ای ــود. ام ــوان ب ــار می ت ــاری دوره قاج معم
منزلــه آنالیــز کلــی هــر دوره و مقایســه شــکل فضایــی غالــب 

بناهــا  نکاتــی حایــز اهمیــت را بیــان داشــته اســت. 

پی نوشتپی نوشت
1. Step Depth
2. Isovist
3. Connectivity

تشکر و قدردانیتشکر و قدردانی
موردی توسـط نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافعتعارض منافع
نویسـندگان اعـالم می دارنـد کـه در انجـام ایـن پژوهـش 
هیچ گونـه تعـارض منافعـی بـرای ایشـان وجود نداشـته اسـت.

تاییدیه های اخالقیتاییدیه های اخالقی
نویسـندگان متعهـد می شـوند کـه کلیة اصـول اخالقی 
انتشـار اثر علمی را براسـاس اصول اخالقـی COPE رعایت 
کرده انـد و در صـورت احـراز هـر یـک از مـوارد تخطـی از 
اصـول اخالقـی، حتـی پـس از انتشـار مقالـه، حـق حـذف 

مقالـه و پیگیـری مـورد را بـه مجلـه می دهنـد.

منابع مالی/ حمایت هامنابع مالی/ حمایت ها
موردی توسـط نویسندگان گزارش نشده است.

مشارکت و مسئولیت نویسندگانمشارکت و مسئولیت نویسندگان
در  مسـتقیم  به طـور  می دارنـد  اعـالم  نویسـندگان 
مراحـل انجـام پژوهـش و نـگارش مقالـه مشـارکت فعـال 
داشـته  و بـه طـور برابر مسـئولیت تمام محتویـات و مطالب 

می پذیرنـد. را  مقالـه  در  گفته شـده 
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