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ACKGROUND 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.
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ETHODS: 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.

F

INDINGS: 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.
https://dx.doi.org/10.30475/ISAU.2021.283760.1696
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ONCLUSION: 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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اصـل سلسـله مراتـب یکـی از اصلیتریـن 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 دورههای
مختلف و با گذشـت زمان ،نمود این اصل در خانههای سـاخته شـده در سـبکهای گوناگون معماری ایرانی
بـه صورتهـای متفاوتـی بـروز یافته اسـت .ترتیـب قرارگیری فضاهـا در کنار یکدیگـر و اضافه شـدن برخی
فضاهـا بـه سـاختار فضایی خانه و همچنین تحوالت فضایـی آنها در طول دورههـای مختلف ،به تبع نمایش
ایـن اصـل در معمـاری چنین فضاهایی را دسـتخوش تغییرانی نموده اسـت .این پژوهش که بـه دنبال یافتن
مولفههـای سلسـله مراتـب شـکلی فضایی و بررسـی کیفـی و کمـی آن در زبان الگـوی بناهای قاجـار تهران
میباشـد ،به بررسـی شـواهد و مـدارک تاریخی و فرهنگی موجود میپـردازد .نمونههای مـورد مطالعه در این
تحقیـق خانههـای سـنتی مربـوط بـه دوره قاجـار در تهـران و نتیجه حاصل مقایسـه و ارائه تجزیـه و تحلیل
نهایـی بـر اسـاس نمونههـای مـورد مطالعـه خواهد بـود .هـدف از این پژوهـش تبیین مفهوم سلسـله مراتب
فضایـی و مقایسـه نـگاه شـکلی به گونـه در الگوی سـکونتگاهی قاجار میباشـد ،همچنین بررسـی چگونگی
سـیر تغییـرات سلسـله مراتـب در تحـوالت خانههـا 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 خانهها جمـعآوری و از میان آنها تعدادی بعنـوان نمونه به
روش بحرانـی و احتمالـی غیرهدفمنـد جهت مطالعه انتخاب شـدهاند .مطالعـه از رجوع به منابـع و مطالعات
کتابخانـهای و میدانی و همچنین لکهگذاری و اصالح نقشـهها شـروع و سـرانجام بـا تجزیه و تحلیل کالبدی
و سـاختاری فضاها و رسـم تناسـبات و هندسـه هر خانه به جمعبندی نهایی رسـید .در گام بعد از دادههای
حاصـل از نمودارهـای توجیهـی و نرمافـزار ( )UCL Depthmapبـا روش نحو فضـا ( )Space Syntaxبه منظور
اسـتخراج یافتههـا اسـتفاده شـده و در نهایت بعد از جمـعآوری دادهها ،تحلیل صورت گرفـت .نتایج حاصل از
این پژوهش بیانگر این اسـت که سـه شـاخص عمق ،اتصال و همپیوندی در سـه دوره قبل از ناصری ،ناصری
و بعـد از ناصـری بـه مـرور زمان با کاهـش درونگرایی ،عمومیـت و یکپارچگی همـراه بودهاند.
نکات شاخص
 یافتن مولفههای سلسله مراتب شکلی -فضایی در زبان الگوی بناهای قاجار تهران. بررسی کیفی و کمی سلسله مراتب شکلی فضایی در زبان الگوی بناهای قاجار تهران. -استفاده از روش تحقیق نوین نحو فضا و نرمافزار  UCL Depthmapبه منظور استخراج یافتهها.
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مقدمه

سلســله مراتــب بــه عنــوان يکــی از مهمتريــن
اصــول معمــاری و شهرســازی ايرانــی بــه عنــوان يکــی از
نمودهــای تفکــر مطــرح و همچنیــن بدلیــل خصوصیــات
خــاص ســنت ،دارای ابعــاد مختلفــی اســت .ایــن اصــل
بــه مفهــوم نظامبخشــی و تركيــب فضاهــا و عناصــر بــر
اســاس برخــي از خصوصيــات كالبــدي يــا عملكــردي آنهــا
اســت بــه نحــوی كــه موجــب پيدايــش يــك ســازماندهی
در مكانيابــي ،نحــوه اســتفاده و يــا مشــاهده فضاهــا
ميشــود(.)Mahdavi Nejad & Nagahani, 2011: 51

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

دو ویژگــی هماهنگــی بــه لحــاظ کیفــی و تناســب
بــه لحــاظ کمــی از جملــه ویژگیهــای مطلــوب مــردم
ایــران زمیــن بــوده اســت بــه همیــن دلیــل بناهــای انســان
ســاخت نیــز دارای هماهنگــی /یکپارچگــی و تناســب بــوده
اســت و همیــن مهــم مبنــای درکــی میتوانــد باشــد بــرای
ســنت معمــاری ایــران .جوامــع ســنتی در یــک فضــای
معنــوی زندگــی میکننــد کــه هــم از لحــاظ کیفــی و هــم
از لحــاظ کمــی جویــای همگنــی و تناســب کامــل اســت.
آفریدههــای معمــاری آن چــون از جهانبینــی تــام و
کامــل مایــه میگیــرد کــه نیــروی خالقــه انســان را پدیــد
آوردهانــد و آن را بــه ســوی غایتــی رهنمــون میکنــد کــه
جامعــه را بــه صــورت یــک محــل واحــد در مــیآورد؛ در
ورای ایــن وحــدت و پیوســتگی یــک شــالوده انکارناپذیــر
دیــده میشــود کــه تفهیــم آن بــرای درک ســنت ایــران
ضــروری اســت(.)Tabibian, 2014: 63
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در دورههــای تاریخــی ایــران ایــن اصــل در بناهــای
مختلفــی مــورد توجــه طراحــان و ســازندگان قــرار گرفتــه
اســت کــه از جملــه ایــن بناهــا میتــوان بــه عملکــرد
مســکونی بــه عبارتــی خانههــا اشــاره نمــود .ترتیــب
قرارگیــری فضاهــا در کنــار یکدیگــر و اضافــه شــدن
برخــی فضاهــا بــه ســاختار فضایــی خانــه و همچنیــن
تحــوالت فضایــی آنهــا در طــول دورههــای مختلــف ،بــه
تبــع نمایــش ایــن اصــل در معمــاری چنیــن فضاهایــی را
دســتخوش تغییرانــی نمــوده اســت.
ایــن پژوهــش کــه در پــی یافتــن مولفههــای سلســله
مراتــب شــكلي فضايــي در زبــان الگــوی بناهــای قاجــار
تهــران میباشــد ،بــه بررســی شــواهد و مــدارک تاریخــی
و فرهنگــی موجــود پرداختــه اســت .نمونههــای مــورد
مطالعــه در ایــن تحقیــق خانههــای ســنتی مربــوط بــه دوره
قاجــار در تهــران و نتیجــه حاصــل مقایســه و ارائــه تجزیــه
وتحلیــل نهایــی براســاس نمونههــای مــورد مطالعــه خواهــد
ب�وـد .هــدف از ایــن پژوهــش تبییــن مفهــوم سلســله مراتــب
از منظــر فضایــی در الگــوي ســكونتگاهي قاجــار میباشــد،
بــه عبارتــي ديگــر مقايســه نــگاه شــكلي بــه گونــه در
قالــب فرهنــگ يــک ســرزمين خــاص هــدف ایــن پژوهــش
اســت .از طرفــي بررســي چگونگــي ســير تغییــرات سلســله
مراتــب فضايــي در تحــوالت خانههــا در دوران قاجــار هــدف
ديگــري اســت كــه ايــن پژوهــش بــه دنبــال پاســخي بــراي
آن خواهـ�د بودب��ه ط��ور کلـ�ی میتوــان ضــرورت پرداختــن
بهــ موضوــع پژوه��ش حاض��ر را از جه��ات زیـ�ر بیــان داشــت:

تبیین مفهوم سلسله مراتب شکلی-فضایی در الگوی سکونتگاهی قاجار

 شناخت كاملتر الگوهای گذشتهی مسکن. تــاش بــرای شــناخت روابــط میــان فضاهــا دربناهــای دوره قاجــار تهــران .
 اهمیـ�ت بازخوانـ�ی و واکاوی خانههـ�ای تاریخـ�یدیگــر شــهرها.
پرداخت��ن و ت�لاش ب��رای دســتیابی ب��ه ایــن مــوارد
و رســیدن بــه نتایجــی منطقــی میتوانــد باعــث ایجــاد
نگاهــی عمیقتــر بــه گنجین ـهی فاخــر معمــاری ایــران در
طــول دوران باشــد و عــاوه بــر آن دانســتن ســیر تحــوالت
در دورههــای معمــاری ممکــن اســت بتوانــد در راســتای
غنیتــر ســاختن معمــاری معاصــر و تغییــر نگــرش تقلیــد
صــرف و بــی اســاس از نقــاط دیگــر دنیــا بــرای طراحــان
باشــد و همچنیــن یافتههــای ایــن پژوهــش بیتردیــد
بــرای محققــان دیگــر در پژوهشهــای آتــی ،مثمــر ثمــر و
ســودمند خواهــد بــود.
در ایــن راســتا پرســشهای اصلــی تحقیــق بــه ایــن
صــورت مطــرح میگردنــد:
 .1عوامــل ایجــاد کننــده سلســله مراتــب شــکلی-
فضایــی در ســنت ســکونتگاهی ايــران کدامنــد؟
 .2ســير تغییــرات سلســله مراتــب شــکلی-فضایی در
تحــوالت خانههــا در دوران قاجــار تهــران چگونــه بــوده
اســت؟
بدیـ�ن منظــور ابتــدا از روش کیفـ�ی و مطالعـ�ه
کتابخان�هـای و شاــخصهای اصلـ�ی سلســله مراتـ�ب
فضايـ�ي تعییـ�ن شــده اسـ�ت و علـاوه بـ�ر آن بـ�ه بازشناسـ�ی
ارزشهــای کالبــدی کهـ�ن در معماــری ایرــان پرداختـ�ه
میشـ�ود و در گام بع��د از دادههـ�ای حاص��ل از نمودارهـ�ای
توجیهــی و نرــم اف�زـار یوســی ال دپــث مــپ ،1ب��ا روش
نح��و فض��ا ب��ه منظـ�ور اس�تـخراج یافتهه��ا اس�تـفاده شـ�ده
و در نهای��ت بع��د از جم��عآوری دادهه��ا تحلی��ل صـ�ورت
میگیـ�رد .ب��ر همی��ن اسـ�اس  9خانـ�ه تاریخـ�ی در سـ�ه
زم��ان از دوره قاج��ار (قب��ل از ناص��ری ،ناص��ری و بع��د از
ناصــری) تهرــان را موــرد بررسـ�ی قرــار گرفتــه شــده اســت.

مبانی نظری

تعاریف سلسله مراتب در معماری

سلســله مراتــب بــه معنــی ســازماندهی و ترکیــب
فضاهــا و عناصــر بــر اســاس ویژگیهــای کارکــردی و
محتوایــی آنهــا کــه موجــب بــه وجــود آمــدن ترتیــب
و نظمــی قاعدهمنــد در نحــوه قرارگیــری مشــاهده یــا
اســتفاده از آنهــا میشــود ،اســت (Soltanzadeh,
 .)1993: 66سلســله مراتــب ،ارتباطــی سیســتماتیک را
بیــن اجــزاء نظــام یافتــه یــک کل بنیــان مینهــد و نحــوه
ارتبــاط میــان اجــزا بــا یکدیگــر و اجــزا بــا کل را نمایــان
میســازد( )Naghizadeh, 1998ک��ه نمونههــای معمــاری
ایــران مثالهــای بســیاری از ترکیــب اجــزا نظــام یافتــه بــه
نمایــش گذاشــتهاند .سلســله مراتــب ،ارتبــاط بیــن اجــزای
یــک کل و ارتبــاط بیــن کلهایــی را کــه خــود ،جزيــی از
یــک کل بزرگتــر هســتند را تعریــف میکنــد؛ بدیــن ترتیــب
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Table 1. A summary of hierarchical
descriptions
in the
inــد ،نظمــی
viewـرارtheگیرن
ofــم قـ
ـار ه
کــه هــرگاه چنــد عنصــر در کنـ
A summary
of hierarchical
descriptions
theorists
view of theorists
در روابــط بیــن آنهــا بــه وجــود میآیــد کــه بــر اســاس
Theorists
Summary of hierarchical
آن ،عناصــر بــا ارزشهــای متفــاوت ،در کنــار یکدیگــر قــرار
descriptions in architecture
میگیرنــدـ( .)Grotter, 2007سلســله مراتــب بــه معنــای
Soltanzade
Combining spaces based on
)(1993
functional and content
هرگونــه نظمــي از پديدههــا اســت كــه بــه صــورت يــك
characteristics
طبقهبنــدي و يــا رتبهبنــدي مشــخص و قابــل درک شــکل
Taghizade
Systematic communication
گرفتــه باشـ�د( .)Vasigh et al., 2009: 56ايــن اصــل از
)(1998
between systematic components
اصــول حاكــم بــر جهــان هســتي و عالــم وجــود بــوده و
in a whole
)Geroter (2007
Order between components in a
در هنرهــاي اصیــل نيــز بســيار مــورد توجــه قــرار گرفتــه
whole with different values
اســت( .)Mohammadian Mansour, 2007: 59معمــاری
)Vasigh (2009
Any order between phenomena in
و شهرســازی بــه ویــژه در الگوهــای ســنتی خــود نیــز از ایــن
an understandable ranking
اصــل بــه وجــوه مختلفــی تبعیــت نمــوده اســت(Taghvaei,
Moahammadian
One of the main governing
)(2007
principles in the universe
 .)2007: 43اصــل سلســله مراتــب شــکلی در معمــاري
)Taghvayi (2007
The principle of governing
را ميتــوان در ســه وجــه کالبــدی مرتبــط بــا عناصــر
hierarchy on traditional patterns
معمــاري وجــه فضايــي مرتبــط بــا مولفههــای فضــاي
)Tabasi (2012
Three physical / spatial /
معمــاري و وجــه ســاختاری مرتبــط بــا اجــزا مشــاهده
structural aspects
نمــود .در وجــه کالبــدی ميتــوان بــه اســتفاده از عناصــر
Ardalan/Bakhtiar
Communication / association /
)(2001
connection between components
بصــري در تبديــل يــك فــرم بــه فرمــي ديگــر در معمــاري

سلســله مراتــب از دو منظــر معنایــی و شــکلی قابــل
بررســی است(شــکل  .)1سلســله مراتــب شــکلی کــه مدنظر
پژوهــش حاضــر اســت را بنــا بــه یافتههــا ،در ســه رویکــرد
میتــوان بررســی نمــود کــه عبارتنــد از:

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

 .1سلسله مراتب شکلی-کالبدی
 .2سلسله مراتب شکلی -فضایی
 .3سلسله مراتب شکلی -ساختاری

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

ايرانــي اشــاره نمــود كــه ايــن امــر منجــر بــه شــكلگيري
هماهنگــی و یــا تضــاد در ديــد مخاطــب ميشــود(Tabasi,
 .)2012: 84نــوع ديگــري از سلســله مراتــب را ميتــوان در
تشــكيل يــك فضــا مشــاهده كــرد چنــان كــه «در طراحــي
يــك ايــوان و يــا يــك اتــاق ،نوعــي از مراتــب فضايــي
وجــود دارد كــه اســاس آن بــر اصــل ارتبــاط همنشــینی
و پیوســتگی اســت»( .)Ardalan & Bakhtiar, 2001در
معمــاری و شهرســازی ایرانــی ،از اصــل سلســله مراتــب
بــه عنــوان یکــی از اصــول بنیادیــن در ســاختاردهی بــه
الگوهــای فضایــی یــاد شــده اســت(جدول .)1

تحليــل ســاختار فضايــي بــر اســاس مولفههــاي
سلســله مراتــب و تعییــن شــاخصها

Fig.1. Theoretical structure of spatial hierarchy based on the theoretical foundations of researchm
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تبیین مفهوم سلسله مراتب شکلی-فضایی در الگوی سکونتگاهی قاجار

در ایــن پژوهــش بررســی سلســله مراتــب شــکلی-
فضایــی در نمونههــای مــوردی صــورت پذیرفتــه اســت.
سلســله مراتــب شــکلی -فضایــی در ســه دســتهبندی
ارتباطــات فضایــی ،همنشــینی فضایــی و پیوســتگی فضایــی
تعریــف میگــردد کــه هرکــدام دارای تعاریــف و ویژگیهایــی
اســت کــه ارایــه توضیحاتــی در ایــن بنــد میتوانــد به روشــن
شــدن مباحــث مــورد بررســی یــاری رســاند.
•ارتباطات فضايي

فضاهــا میتواننــد بــه صورتهــای متفــاوت بــا هــم
مرتبــط باشــند :فضایــی درون یــک فضــا ،فضاهــای متداخل،
Shape – space hierarchic
فضاهــای مجــاور و فضاهایــی کــه بــا یــک فضــای مشــترک
بهــم مربــوط مــی شــوند(جدول .)2
Table 2. Various special communications
)(Francis DK Ching, 1998

1. Space within a
space

3. Adjacent spaces

4. Spaces that are
related to a common
space
دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

•پیوستگی فضايي

پيوســتگي فضايــي در طراحــی معمــاری فضاهــا رابطــی
وجــود دارد کــه نقــش آنهــا ایجــاد تعــادل در پیونــد بیــن
عناصــر معمــاری اســت .مهمتریــن ایــن فضاهــا ،فضاهایــی
هســتند کــه بــه خاطــر ماهیــت خــود بیــن فضــای داخلــی
بنــا و فضــای بــاز ارتبــاط و پیوســتگی ایجــاد میکننــد.
نقــش فضاهــای بینابیــن در طراحــی معمــاری و چگونگــی
ایجــاد پیوســتگی بیــن فضاهــا بــه خصــوص فضــای بــاز و
بســته اســت .یــک مــکان تعدیــل کننــدهی سلســله مراتــب
دسترســی از فضایــی بــه فضــای دیگــر اســت ،بــه نحــوی کــه
پیونــدی برقــرار کنــد و نتیجـهی آن فضایــی یکپارچه باشــد.

روش پژوهش

2. Overlapping spaces

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

کارک��رد بن��ا ،وضعی��ت اقتص��ادی و اجتماع��ی سـ�اکنین،
ابعـ�اد زمی��ن و موقعی��ت اس�تـقرار آن در بافـ�ت و غیـ�ره
اشــاره نمـ�ود (.)Taghipour, 2018: 82

•همنشینی فضايي

همنشـ�يني فضايـ�ي چگونگ��ی قــرار گرفت��ن فضاهـ�ای
س�اـخته شــده یـ�ا سرپوشیــده درکنــار فضاهــای بــاز یـ�ا بـ�ه
عباــرت دیگ�رـ ،چگونگـ�ی ترکیـ�ب فضاهــای سرپوشیــده بـ�ا
فضاه��ای بـ�از ،یک��ی از نـ�کات مه��م در طراح��ی و ســاخت
فضاهــای معماــری اســت .عوامـ�ل و پدیدههـ�ای گوناگونـ�ی
در نحـ�وه ش��کلگیری فضاهـ�ای بـ�از در ترکی��ب ب��ا فضاهـ�ای
بسـ�ته نق��ش دارن��د ک��ه از جمل��ه آنه��ا میتــوان ب��ه نـ�وع

همانگونــه کــه پیــش از ایــن نیــز عنــوان شــد ،هــدف
از ایــن پژوهــش تبییــن مفهــوم سلســله مراتــب از منظــر
شـ�کلی -فضای��ی در الگ��وي س�كـونتگاهي قاجـ�ار میباشــد.
از طرفــي بررســي چگونگــي ســير تغییــرات سلســله
مراتــب شــکلی فضايــي در تحــوالت خانههــا در دوران
قاجــار هــدف ديگــري اســت كــه ايــن پژوهــش بــه
دنبــال پاســخي بــراي آن خواهــد بــود .در ایــن پژوهــش
از روش تحقیــق موردپژوهــی بــا اســتفاده از راهکارهــای
ترکیــب اســتفاده شــده اســت .بدیــن منظــور از یــک روش
توصیفــی -تحلیلــی بــه منظــور تحلیــل نمونههــای
مــوردی اســتفاده شــده و در ایــن راه از روش مطالعــات
کتابخانــهای شــامل بررســی اســناد و مــدارک مکتــوب
شــاخصهای اصلــی سلســله مراتــب شــکلی  -فضايــي
تعییــن گشــته و در گام بعــد انتخــاب نمونههــا بــه روش
بحرانــی و احتمالــی غیرهدفمنــد صــورت گرفــت .ســپس
از دادههــای حاصــل از نمودارهــای توجیهــی و نرمافــزار،
بــه منظــور اســتخراج یافتههــا اســتفاده شــده و در نهایــت
بعــد از جمــعآوری دادههــا ،تحلیــل و نتیجهگیــری
صــورت میگیرد(شــکل .)2

Fig.2. Research process
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در گام اول بــا توجــه بــه اســناد موجــود ،تعــداد  9خانــه
اعيانــي مربــوط بــه ســه دوره قاجــار در تهــران (قبــل از
ناصــری ،ناصــری و بعــد از ناصــری) بــه عنــوان نمونههــای
مــوردی انتخــاب و بــا مراجعــه بــه آنهــا و ترســیم کروکــی
از جانمایــی فضاهــای مختلــف و تطبیــق آن بــا نقش ـههای
موجــود ،ســاختار فضایــی و ســاختار كالبــدي نمونههــای
مــوردی اســتخراج گردیــد .در گام دوم و در بخــش كيفــي
گــردآوری اطالعــات بــا مراجعــه بــه اســناد و منابــع دســت
اول موجــود در نوشــتارهای مربــوط سلســله مراتــب شــکلی
 فضایــی و نیــز مــوارد مربــوط بــه پیشــینهی تحقیــقجمــعآوری و تدویــن شــد .در گام ســوم از تکنیکهــای
مطالعــات کتابخانــهای ،مشــاهده ،برداشــت ،ترســیم و
شبیهســازی نرمافــزاری اســتفاده گردیــد .همچنيــن در
کمــی ،از دادههــای حاصــل از نمودارهــای
بخــش تحلیــل ّ
توجیهــی و نرمافــزار ،بــه منظــور اســتخراج یافتههــا
اســتفاده شــده و پــس از طبقهبنــدی خانههــا در ســه گــروه
شــکلی بــا در نظــر گرفتــن دوره و ترســیم پالنهــای مربــوط
بــه هــر کــدام ،نمــودار توجیهــی آنهــا بــه تفکیــک تعريــف
شــد .بــه منظــور تحلیــل بعضــی از شــاخصها ،نقشــهها
در محیــط نرمافــزار  UCL Depthmapفراخوانــی شــد .در
نهایــت یافتههــای بــه دســت آمــده بــه وســیله روش کیفــی
اســتدالل منطقــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
روش انتخاب نمونه غیراحتمالی هدفمند  /بحرانی

بــرای تحلیــل ســاختار فضــا روشهــای مختلفــی وجــود
دارد کــه هــر کــدام از آنهــا دارای ابزارهــاي مخصــوص به خود
کمــی (ریاضــی ،رایانـهای و
هســتند .ایــن ابزارهــا شــامل انــواع ّ
غیــره) و کیفــی (تشــریح و کاربــرد انــواع نظریّههــا در زمینــة

عمــق :مفهــوم عمــق در تکنیــک نحــو فضــا دارای دو
معنــی اســت؛ در معنــای اول کــه هــر عنــوان عمــق متریــک
شــناخته میشــود ،بــه معنــی فاصلــه تعــداد قدمهــای میــان
دو نقطــه اســت .ایــن در حالــی اســت کــه معنــای دوم آن
بــا عنــوان عمــق مرحلــهای بــه معنــی تعــداد فضاهایــی
اســت کــه فــرد بایــد از یــک نقطــه طــی کنــد تــا بــه نقطــة
دیگــر برســد .در اکثــر مواقــع عمــق نســبت بــه ورودی
بنــا ســنجیده میشــود ( .)Memarian, 2002: 24عمــق
متریـ�ک بـ�ا اسـ�تفاده از نرمافـ�زار  UCL Depthmapو
عمــق مرحلـهای بــا اســتفاده از تحلیــل نمودارهــای توجیهی
قابــل اســتخراج اســت .هــر چــه عمــق فضــا کمتــر شــود،
تفکیــک و جداســازی فضایــی کاهــش یافتــه و در نتیجــه
فضــا یکپارچهتــر اســت کــه نشــان دهنــدهی ارزش ادغــام
باالتــر و در دســترستر بــودن فضــا اســت.
اتصــال :مفهــوم اتصــال یــا بــه تعبیــری دیگــر
ارتب��اط ،بهــ معنـ�ی تعــداد پیوندهایــی اســت کــه بــه
طــور مس��تقیم بیــن ه��ر فض��ا بــا فضاهـ�ای دیگــر ایجــاد
میشــود( .)Clargwist, 1993تعــداد اتصــال هــر فضــا بــه
فضاه��ای مج��اور بیشـ�تر باش�دـ ،آن فضـ�ا عمومیتــر و هــر
چـ�ه ایـ�ن مقـ�دار کمتـ�ر باشـ�د ،آن فضـ�ا خصوصيتـ�ر اسـ�ت.
همپیونــدی :همپیونــدی هــر فضــا در پیکرهبنــدی
فضایــی بــه معنــی میــزان پیوســتگی یــا جــدا افتادگــی آن
فضــا نســبت بــه ســایر فضاهــای موجــود در آن پیکرهبنــدی
اســت .فضایــی دارای همپیونــدی زیــاد اســت کــه بــا
فضاه��ای دیگ��ر دارای یکپارچگ��ی بیشـ�تری باش��د .مفهــوم
همپیونــدی بــه نوعــی بــا مفهــوم عمــق ارتبــاط دارد؛ بــه
ایــن معنــی کــه فضایــی همپیونــد خوانــده میشــود کــه

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

شــاخصهای تحلیــل سلســله مراتــب فضايــي
بــا اســتفاده از تکنیــک نحــو فضا

ارائــة الگوهــای طراحــی معمــاری پیــش از ســاخت) هســتند.
تكنيــك نحــو فضــا بــا تبدیــل ســاختار فضایی محیــط مصنوع
بــه الگوهــای گرافیکــی ،روابــط میــان فضاهــای مختلــف آن
بــه صــورت دادههــای ریاضــی ارائــه میشــود ،بــه طــوری کــه
از تحلیــل ايــن دادههــا ،میتــوان بــه روابــط متقابــل میــان
کالبــد محیــط و رفتــار اســتفادهکنندگان آن پــی بــرد .در ايــن
پژوهــش تحلیــل ســاختار پیکرهبنــدی فضایــی در روش نحــو
فضــا در محیــط نرمافــزار  UCL Depthmapمــورد ســنجش
قــرار گرفــت .در ایــن ارتبــاط ســه شــاخص اتصــال ،عمــق،
همپیونــدی در نمونههــا ،مــورد ارزیابــی قــرار گرفتندکــه
شــاخص عمــق بــا اســتفاده از ابــزار اســتپ متریک ،1شــاخص
اتصــال توســط ابــزار ایزویســت 2و شــاخص همپیونــدی بــا
اســتفاده از ابــزار کانکتیویتــی 3مــورد بررســی قــرار گرفــت
(جــدول  .)3در ادامــه تعاریــف ســه شــاخص اتصــال ،عمــق و
همپیونــدی آورده شــده اســت.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

ایــن روش بــه دنبــال انتخــاب تعــداد کمــی از
نمونههایــی اســت کــه اطالعــات بســیاری ارایــه میدهنــد
و میتواننــد در پیشــبرد آگاهــی و دانــش فعلــی مثمــر ثمــر
واقــع شــوند و زمانــی مــورد اســتفاده خواهــد بــود کــه ماننــد
بررســیهای تاریخــی کــه پدیــدهای در گذشــته وجــود
داشــته و منابــع موجــود محدودنــد .در ایــن روش یــک نمونه
یــا بیشــتر مــورد بررســی قــرار میگیــرد و بــه پژوهشــگر این
شــانس را میدهــد کــه از تعــداد کمــی از نمونههــا بتوانــد
بــه تعمیمــی منطقــی و قابــل ارایــه دســت یابــد .چراکــه بــا
توجــه بــه اهــداف و عنــوان پژوهــش در بررســی نمونههــا
آنچــه حایــز اهمیــت اســت شــباهت بیــن نمونههــا و نــه
تفاوتهاســت(.)Fotouhi, 2016
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space syntax
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(Heydari,
3. Hierarchical
analysis
indexes
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)Space2017
)Syntaax technic (Heydari, 2017

The related analysis
)(Step metric

)(Isovist
)(Connectivity

Description
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
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
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

Criteria
Depth

Connectivity
Unity
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تبیین مفهوم سلسله مراتب شکلی-فضایی در الگوی سکونتگاهی قاجار

دیگــر فضاهــای محیــط در عمــق نســبتاً کمــی از آن قــرار
داشــته باشــند .بــه ایــن ترتیــب بــرای حرکــت از هــر فضــا
بــا مقــدار همپیونــدی بــاال بــه تمــام فضاهــای دیگــر در
سیســتم ،تغییــرات کمتــری در جهتگیــری فــرد شــکل
میگیــرد(.)Peponis, 1989: 43

طبقهبندی خانهها بر اساس دوره تاريخي

سلســله قاجــار یــا قاجاریــان نــام دودمانــی اســت کــه
از حــدود ســال 1193-1343ه.ش بــر ایــران حــدود 150
ســال فرمــان راندنــد .در ایــن زمــان بــا نگاهــی بــر معمــاری
ایــن دوره میتــوان دریافــت کــه ایــن بــازه زمانــی خــود
بــه ســه دوره تقســیم میشــود:

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

 .1دوره قبــل از ناصــری :قبــل از ســلطنت ناصرالدیــن
شــاه ،حــدود  72ســال (.)1193-1264
 .2دوره ناصــری :دوره پادشــاهی ناصرالدیــن شــاه،
حــدود  49ســال (.)1264-1313
 .3دوره بعــد از دوره ناصــری :دوره ســلطنت مظفرالدین
شــاه تــا قبــل از پهلوی ،حــدود  31ســال (.)1313 -1344
در دوره قبــل از ناصــری یــا تــا پایــان دوره محمــد
شــاه ،معمــاری ایــران منطبــق بــا ســنت معمــاری ایــن
ســرزمین رشــد و گســترش داشــته اســت .رامیــن جهانبگلــو
چنیــن بیــان میکنــد“ :مدرنیتــه در معمــاری ایــران در
نتیجــه افزایــش ارتبــاط ایرانیــان بــا اروپــا در دوره قاجــار
شــروع شــد” .شــیوههای جدیــد معمــاری نخســت از
طریــق روســیه و قفقــاز و ســپس از طریــق بوشــهر و خلیــج
فــارس وارد ایــران شــد .معمــاری قاجــار ســبک معمــاری
قــرن  ۱۳و  ۱۴اســت .برخــی از تاریخنــگاران ،ایــن دوره
را دوره تقلیــد از ســبک معمــاری غربــی میداننــد .برخــی
دیگــر امــا معتقدنــد نــگاه خودانتقادی ناشــی از شکســت در
جنگهــای ایــران و روســیه باعــث شــد در جامعــه ایرانــی
دوران قاجــار گرایشهایــی تحــول خواهانــه شــکل بگیــرد
کــه معمــاری متفــاوت قاجــار نیــز محصــول همیــن رویکرد،
آرمانگرایانـ�ه اسـ�ت .در دوره ناصـ�ری کـ�ه مصـ�ادف بـ�ا
اواســط حکومــت قاجــار ،بناهــا هنــوز منطبــق بــر اصــول
ســنتی ســاخته میشــود .ولــی عناصــر و تزئینــات اروپایــی
وارد معمــاری خانههــا شــده و بــا تأثیــر قــرار دادن
تزئینــات نماهــا ،رفتــه رفتــه بــه معمــاری فضاهــای داخلــی
خانههــا تعمیــم مییابــد .تأثیــر معمــاری کشــور روســیه
از اواســط ســلطنت ناصرالدیــن شــاه بــه بعــد رواج یافــت.
از اواس��ط عص��ر قاجاری��ه ،تحول��ی بنیادی��ن در معمـ�اری
ایـ�ران صـ�ورت گرف��ت؛ بدی��ن نح��و ک��ه منب��ع الهـ�ام،

س��اختار ایدهه��ای طراحـ�ی و شــکل معماــری و در پـ�ی
آن ،مصال��ح و ش��یوهی اجــرای س��اختمان ب��ه سـ�مت جهـ�ان
غ��رب گرای��ش پی��دا ک��رد و معمـ�اری چنــد هزارسـ�الۀ ایـ�ران
بـ�ه عقـ�ب رانــده شــد ( .)Ghobadian, 2013در ایــن دوره
هنــوز ســازماندهی فضاهــا مطابــق بــا الگــوی معمــاری ایرانی
اســت و طــرح پــان ایرانــی و درونگراســت .هنــوز در ایــن
دوره نظــم پــان بــا نمــا منطبــق اســت و یکــی از بارزتریــن
مشــخصههای ایــن دوره ،قرارگیــری راه پلــه در محــور اصلــی
ســاختمان اســت (.)Baani Masoud, 2009: 710
در ای��ن پژوه�شـ ب��ا هــدف تبییــن مفهــوم سلســله
مراتــب از منظــر شــکلی -فضایــی در الگــوي ســكونتگاهي
قاجــار ابتــدا  9خانهــ از مجموعـ�ه خانههــای اعیانــی
تهــران مربــوط بــه ســه دوره قبــل از ناصــری ،ناصــری و
بعــد از ناصــری بــا ویژگیهــای متفــاوت بصــری معمــاری
و همچنیــن دارا بــودن 1تــا  2حیــاط و بــا شــیوههای
توجــه بــه اســناد موجــود،
معمــاری ســنتی یــا تلفیقــی و بــا ّ
بــا مراجعــه بــه آنهــا و ترســیم کروکــی از جانمایــی فضاهای
مختلــف و تطبیــق آن بــا نقشــههای موجــود ،ســاختار
فضایــی نمونههــای مــوردی اســتخراج گردید(جــدول .)4
در ابتــدای کار ترســیمات عمومــی بــه وســیله نرمافــزار
اتوکــد صــورت گرفت(جــدول  )5و در مرحلــه تحلیــل
ساــختاری طب�قـ چارچ��وب نظـ�ری بــه وســیله نرمافــزار
نتایــج بدســت آمــده از تحلیلهــای نمــوداری بــه بحــث و
بررســی گذاشــته ش��د(جدول .)6

یافتهها

ســیرتحول سلســله مراتــب شــکلی -فضایــی بــا
نگاهــی بــر شــاخص عمــق

بــا توجــه بــه جــدول  6و تحلیلهــای صــورت گرفتــه
در ایــن پژوهــش ،در مــورد آنالیــز اســتپ متریک و مقایســه
نمونههــای مــورد مطالعــه در ســه دوره تاریخــی مطــرح
شــده ،میتــوان بیــان داشــت در دوره قبــل از ناصری شــاهد
تفــاوت میــان ریزفضاهــای بیشــتری بودهایــم و بــه مــوازات
گذشــت زمــان و تغییــرات در طراحــی و ســاخت خانههــا
بــا عمــق بیشــتری مواجــه بودهایــم و ایــن طبــق تعاریفــی
کــه در جــدول  3ارایــه گردیــد ،نشــانگر فضاهــای خصوصــی
و درونگرایــی بیشــتر اســت .بــا رســیدن دوره ناصــری ایــن
تحلیــل بــه ایــن صــورت دچــار تغییراتــی میگــردد کــه
بــا تغییــر فضاهــا و افزایــش فضــای سیرکوالســیون و
تبدیــل آنهــا بــه فضاهایــی ماننــد راهروهــا عمــق افزایــش
پیــدا کــرده اســت .در نتیجــه در پالنهــا بــا درجاتــی از

Table 4. Overal properties of the studied samples
Number of
court yards
2
1
2
1
1
1
1
1
1
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Architecture
method
Traditional
Traditional
Traditional
Combining
Combining
Combining
Traditional
Combining
Combining

Qajar perid
First
First
First
Second
Second
Second
Third
Third
Third

Construction
year
1253
1244
1262
1310
1266
1300
1328
1315
1342

Building name

Row

Total period

Ghavamodoleh house
Shamsolemareh house
Nasirodoleh house
Einodoleh house
Dabirolmolk house
Emam jomeh housse
Fakhrodoleh house
Zahiroleslam house
Hosein khodadad house

1
2
3
4
5
6
7
8
9

The period befor
Naseri

Table 4: overal properties of the studied samples

Naseri period

The period after
Naseri
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Table 5: Plans for case studies

Table 5. Plan for case studies
Plans
The period
befor Naseri

Nasirodoleh house

Shamsolemareh house

Ghavamodoleh house

Emam jomeh house

Dabirolmolk house

Einodoleh house

Hossein Khodadad house

Zahiroleslam house

Fakhorodoleh house

Naseri
period

The period
after Naseri

ســیرتحول سلســله مراتــب شــکلی -فضایــی بــا
نگاهــی بــر شــاخص اتصــال

بنــا بــه نتایــج حاصــل از مطالعــات و آنالیزهــای
نرمافــزاری انجــام شــده ،آنچــه در مــورد اتصــال و
ارتباطــات فضایــی بررســی گردیــد بدیــن صــورت اســت
کــه ســه فضــای ورودی ،راهــرو -راهروهــا ،نشــیمن در

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

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

ورودیهــا :در ابتــدا بــا توجــه بــه شــواهد در مــورد
ورودیهــا میتــوان اذعــان داشــت کــه در عبــور از ســه
دوره قبــل از ناصــری تــا انتهــای دوره قاجــار بــا توجــه بــه
تعاریــف و توضیحــات جــدول و نمودارهــای ارایــه شــده،
تغییــری کــه بــا آن مواجــه هســتیم خصوصیتــر شــدن
اینگونــه 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
میگرفتــه اســت.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

درونگرایــی بیشــتر مواجــه هســتیم .امــا ایــن تغییــر در دوره
بعــد از ناصــری کــه بــه دوران معمــاری پهلــوی و معاصــر
نزدیکتــر اســت کمتــر میشــو.د بدیــن معنــا کــه بــا
مــرور زمــان طــی  150ســال از عمــق فضاهــا کاســته شــده
و بیینــده شــاهد برونگرایــی بیشــتر و خصوصــی بــودن
کمتــر خواهــد بــود .در نهایــت میتــوان گفــت در اواخــر
دوره قاجــار ارتباطــات فضایــی و بــه عبارتــی اتصــال آنهــا
بــه گونـهای اســت کــه کمتــر شــاهد فضاهــای تــو درتــو و
پیــش فضاهــا بــرای دسترســی بــه فضایــی خــاص هســتیم.

نرمافــزار  UCL Depthmapبــا بهرهگیــری از آنالیــز
ایزوویســت مــورد ســنجش و تحلیــل قــرار گرفــت.

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

راهرو-راهروهــا :بــا بررســی راهروهــا دربناهــای ســه
دوره مــورد نظــر میتــوان بیــان داشــت تعــداد راهروهــا
در دو دوره قبــل از ناصــری و دوره ناصــری بیشــتر بــوده و
مجموعــه فضاهــای بیشــتر و متفاوتــی بــه وســیله راهروهــا
تفکیــک میشــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در دوره
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فضایی در الگوی سکونتگاهی قاجار-تبیین مفهوم سلسله مراتب شکلی

Average

Lowest

Entrance

Passages

Seat

Highest

Average

Lowest

Unity
(Connectivity Analysis)

Highest

Visibility
)Isovist Analysis(
Direct Line

4

1.79

0

38.37

31.24

27.66

5913

2941

4

4

1.06

0

15.39

48.18

17.98

2773

1483

11

6

1.44

0

16.36

18.46

10.60

1449

471

2

8

3.26

0

77.19

9.88

15.91

1405

553.2

5

4

1.49

0

22.08

7.64

5.15

3220

1254

9

14

3.21

0

11.43

6.38

16.10

2705

1063

3

3

1.44

0

10.41

10.75

10.32

1197

529

10

3

0.14

3

1.69

3.10

4.66

736

457

2

3

0.44

0

7.23

3.19

89.9

1130

528

2

Nasirodoleh

Shamsolemareh Ghavamodoleh

House

Depth
(Step Metric Analysis)

Dabirolmalek
Emam Jomeh
Fakhorodole
Zahiroleslam
Hoseein
Khodadad

The period after Naseri

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

Naseri period

Einodoleh

The period before Naseri

Qajar period

Table 6. Shape – Space hierarchical analysis
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بعــد از ناصــری از وســعت راهروهــا و فضــای سیرکوالســیون
کاســته شــده و بــه وســعت فضاهــای دیگــر عملکــردی
افــزوده گشــته اســت .همچنیــن بــه لحــاظ تناســبات
طولــی و عرضــی میتــوان اینگونــه نتیجــه گرفــت کــه
طــول راهروهــا ،بــا کاهــش همــراه بــوده اســت.

Fig.7. Investigation and comparison of the mean of
correlation index in the studied samples

بحث و نتیجهگیری

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

نشــیمن :درمــورد فضــای مــورد بررســی ســوم و
بــه عبارتــی فضاهــای اســکان یــا نشــیمن بــا توجــه بــه
بررســی دادههــای کمــی بــا گذشــت زمــان در ســه دوره
بــا کاهــش ایــن اعــداد مواجــه هســتیم و همانطــور کــه در
توضیحــات مبانــی نظــری ارایــه گردیــد ،افزایــش اتصــال
بــه معنــی ارتباطــات فضایــی بیشــتر میباشــد و در نتیجــه
بــا عمومیتــر شــدن ایــن گونــه فضاهــا در انتهــای دوره
قاجــار روبــه رو خواهیــم بــود.

میتــوان بیـ�ان داش��ت ک��ه در س��ه دوره قاجـ�ار
شاــهد تغییراتـ�ی در دوره ناصــری بـ�ه لحــاظ افزایـ�ش هـ�م
پیون��دی فضاه��ا میباش��یم .در ای��ن دوره ب��ر خ�لاف دوره
قب��ل از ناصـ�ری ،فضاه��ا دارای یکپارچگ��ی بیشـ�تری بـ�وده
و جــدول  6نش��ان میده��د ف��رد ب��رای جهتگی��ری در
زمـ�ان عبـ�ور از فضاه��ا نیـ�از ب��ه تغیی��ر جهتهـ�ای کمتـ�ری
داش��ته اس��ت .می��زان ج��دا افتادگ��ی فضاه��ا در دوره
قب��ل از ناص��ری بیش��تر ب��وده و ب��ا توج��ه ب��ه سـ�ازماندهی
پــان خانههـ�ا در دورههــای بعـ�د بـ�ا پیوستــگی فضایـ�ی
بیشــتری مواج��ه هســتیم .اگرچ��ه در دوره بع��د از ناصـ�ری
از میزــان هـ�م پیونــدی میــان فضاهـ�ا کاســته میشــود امـ�ا
در مقایس��ه ای��ن س��ه دوره میتوــان گفـ�ت در دوره قبـ�ل
از ناص��ری شـ�اهد بیشــترین میـ�زان یکپارچگ��ی فضای��ی و
عم��ق بیشـ�تر میباشـ�یم.

 .2در پاســخ بــه ســوال :ســیر تغییــرات سلســله مراتــب
شــکلی  -فضایــی در خانههــای دوره قاجــار تهــران چگونــه
بــوده اســت؟ ،بــه دنبــال بررســی نمونههــای مــورد مطالعه و
مــوارد مطــرح شــده در ادبیــات پژوهــش میتــوان در مــورد
ســیر تغییــرات و تحــوالت سلســله مراتــب شــکلی -فضایــی
در الگــوی ســکونتگاهی شــهر تهــران بیــان داشــت کــه از
ابتــدای دوره قاجــار فضاهــا دارای عمــق بیشــتری بــوده و
در دوره ناصــری افزایــش مییابنــد .امــا ایــن تغییــر در
دوره بعــدی بــه صــورت کاهــش عمــق فضاهــا و ارتباطــات
فضایــی بــه چشــم میخــورد .در مــورد ارتباطــات فضایــی
میتــوان گفــت از ابتــدا تــا انتهــای دوره قاجــار اهمیــت
یافتــن بیشــتر طراحــی بناهــا بــه چشــم میخــورد .بــه
عبارتــی دیگــر تعریــف فضایــی بهتــری بــرای ریزفضاهــا بــه
چشــم میخــورد و فضاهــا از حالــت صرفــاً کاربــردی بــه
بحــث زیباییشناســی در ترکیــب نزدیکترنــد .در نهایــت
پیوســتگی فضاهــا در ایــن ســه دوره مربــوط بــه قاجــار
بــه گون ـهای بــوده اســت کــه بــا نزدیــک شــدن بــه اواخــر
ایــن دوره پیوســتگی فضایــی افزایــش داشــته و بــه نوعــی
فضاهــای مرتبــط تبدیــل بــه مســاحتهای مفیدتــری
در هــر کــدام از ریزفضاهــای بنــای معمــاری موردنظــر
گردیدهانــد.

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

ســیرتحول سلســله مراتــب شــکلی -فضایــی بــا
نگاهــی بــر شــاخص همپیونــدی

 .1در پاس��خ بـ�ه س�وـال :عوامــل ایجــاد کننــده سلســله
مراتــب شــکلی -فضایــی در ســنت ســکونتگاهی ایــران
کدامن�دـ؟ ،ب��ا توجـ�ه بـ�ه یافتهه��ا ســه دســتهبندی
ارتباطــات فضایــی ،همنشــینی فضایــی و پیوســتگی فضایــی
را بــرای تعریــف سلســله مراتــب شــکلی -فضایــی میتــوان
متصــور بــود .بــه ایــن معنــا کــه فضاهــا میتواننــد
بــه طــرق مختلــف بــا یکدیگــر در ارتبــاط باشــند و در
همنشــینی فضایــی چگونگــی ترکیــب فضاهــای سرپوشــیده
و ســرباز تعیینکننــده ایــن مفهــوم خواهــد بــود و در
پیوســتگی فضایــی ماهیــت و نحــوه قرارگیــری فضاهــای
رابــط در میــان فضاهــای اصلــی شــاکلههای متفاوتــی از
ترکیــب فضاهــا را در معمــاری صــورت میدهــد.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

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

بــا توجــه بــه ایــن کــه هــدف ایــن پژوهــش تبییــن
مفهــوم سلســله مراتــب فضایــی و مقایســه شــکلی بــه
گونــه در الگــوی ســکونتگاههای قاجــار در تهــران بــوده
اســت ،بــه دنبــال تحقیــق صــورت گرفتــه میتــوان پاســخ
پرسـشهای ایــن پژوهــش را بــه صــورت زیــر ارایــه نمــود:
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تبیین مفهوم سلسله مراتب شکلی-فضایی در الگوی سکونتگاهی قاجار

بــا توجــه بــه محدودیتهایــی کــه در بررســی
نمونههــای تاریخــی وجــود دارد ماننــد تخریــب برخــی
نمونههــای بــا ارزش و در دســترس نبــودن مــدارک آنهــا،
وجــود آثارتاریخــی در شــهرها کــه بــا تصمیمــات غیــر
اصولــی مرمــت شــده و از اصــل خــود فاصلــه گرفتهانــد
و ممکــن اســت بررســی را دچــار مشــکالتی ســازند،
همچنیــن تغییــر کاربریهــا کــه بعضـاً موجــب عــدم اجــازه
ورود بــه بناهــای مــورد نظــر میگردنــد ،اهمیــت انتخــاب
موضوعــات مشــابه بــدون اتــاف زمــان موضوعاتــی از قبیــل
بررسـیهای شــکلی و کالبــدی آثــار فاخــر معمــاری ایــران،
بررســی اندامهــای ســازهای ،هندســی و ارایــهای و دیگــر
موضوعات��ی از ایــن دس�تـ ،روش�نـ میگ��ردد .رسیــدن بـ�ه
نتایجــ پژوهشهایــی از ای��ن دسـ�ت میتوان��د باع��ث ایجـ�اد
نگاه��ی عمیقت��ر ب��ه گنجین��هی فاخ��ر معم��اری ای��ران در
ط��ول دوران باش��د و عـلاوه ب��ر آن دانس��تن س��یر تحـ�والت
در دورهه��ای معمـ�اری ممک��ن اس��ت بتوان��د در راسـ�تای
غنیتـ�ر س�اـختن معماــری معاصـ�ر و تغییـ�ر نگــرش تقلیـ�د
ص��رف و ب��ی اس��اس از نق��اط دیگ��ر دنی��ا بـ�رای طراحــان،
موثـ�ر باشـ�د .همچنیـ�ن یافتههـ�ا ایـ�ن پژوهـ�ش بیتردیـ�د
بـ�رای محقق��ان دیگ��ر در پژوهشه��ای آت��ی مثم��ر ثم��ر و
س��ودمند خواهـ�د بــود .بــرای انتهــا و آغــاز دورههــا ،تاریــخ
دقیــق و مشــخصی نمیتــوان 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
معمــاری دوره قاجــار میتــوان بــود .امــا ایــن تحلیــل بــه
منزلــه آنالیــز کلــی هــر دوره و مقایســه شــکل فضایــی غالــب
بناهــا نکاتــی حایــز اهمیــت را بیــان داشــته اســت.
33.
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The effect of visual literacy on the perception of
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Memarian, Gh.H. (2002). Architectural space
syntax. Sofeh Journal. p. 35
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layout design: An analytical study of mosque
layouts in the early Ottoman period. Frontiers of
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10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

پی نوشت

1. Step Depth
2. Isovist
3. Connectivity

تشکر و قدردانی

موردی توسـط نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافع

نویسـندگان اعلام میدارنـد کـه در انجـام ایـن پژوهـش
هیچگونـه تعـارض منافعـی بـرای ایشـان وجود نداشـته اسـت.

تاییدیههای اخالقی

نویسـندگان متعهـد میشـوند کـه کلیۀ اصـول اخالقی
انتشـار اثر علمی را براسـاس اصول اخالقـی  COPEرعایت
کردهانـد 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 میدهنـد.

منابع مالی /حمایتها

موردی توسـط نویسندگان گزارش نشده است.

مشارکت و مسئولیت نویسندگان

نویسـندگان اعلام میدارنـد بهطـور مسـتقیم در
مراحـل انجـام پژوهـش و نـگارش مقالـه مشـارکت فعـال
داشـته و بـه طـور برابر مسـئولیت تمام محتویـات و مطالب
گفتهشـده در مقالـه را میپذیرنـد.
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