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  ایرانی معماري در سنت پذیري انعطاف کیفیت
  ایرانی خانه در دریده شکم الگوي اتاق 

   یزد) هاي خانه الري :موردي مطالعه(

   ** السادات سید خاموشی سماء، * رضا شکوري    

  22/06/1394                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          
  23/03/1395                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

    چکیده
. همچنـین وجـوه فـردي    می باشد ترین نهاد اجتماعی است که براي کارکرد بهینه نیازمند آرامشانسانی اولین و اصیلخانواده در فرهنگ 

. تنظیم  رابطه انسان، طبیعت و معماري از خانه استعنوان یک نیاز روانی براي هـر انسان، روشن و مورد انتظار از فضـاي  آرامش نیز به
 .می باشددر دستیابی به آرامش  تعیین کننده  ترین عوامل اصلی

 کیفیـت  ایـن  .بستگی دارد فضا کیفیات از یکی عنوان به پذیري قابلیت تنظیم رابطه مذکور در چارچوب یک محیط ساخته شده به انعطاف
 شناسـایی  بـل قا اسالمی دوره ایرانی معماري در موجود فضاهاي غالب در اسالمی-عنوان یکی از سنن معماري ایرانی پذیري) به (انعطاف

 از بسیاري در که دریده شکم مطالعه نگارندگان بر روي اتاق  .شودمی پرداخته آن به کمتر امروز معماري در رسدمی نظربه که وجهی است،
 شـمار  بـه معمـاري   پذیري انعطاف مصادیق از یکی این فضا دهد کهمیشده، نشان  ساخته و طراحی اعیان طبقه به متعلق ایرانی هاي خانه
در ایـن مقالـه   آورد.  شـمار  بـه  ایرانـی  معمـاري  ابـداعات  از را یکی ست که شاید بتوان آنا حدي پذیري این فضا به درجه انعطاف .رود می

پـذیري و فضـاي    و در نهایت در مورد نسبت بین کیفیت انعطـاف  تبیین گردیده دریده پذیري فضا در اتاق شکم چگونگی کارکرد انعطاف
  . شده استگیري  مجرد معماري نتیجه

 مصور و مکتوب منابع مطالعه از حاصل شناخت اساس بر پژوهش این در .است تحلیلی -توصیفی نوع از حاضر، پژوهش در تحقیق روش
ابتدا عناصـر و جزییـات سـازنده فضـا      ،کنندگان از این فضا در گذشته) (شناخت کالبد فضا و مصاحبه با استفادهمحیطی پیمایش انجام و

   رابطـه  تنظـیم  بـراي  ،) آن تنوع شناختن رسمیت به با ( فضایی الگوي این در موجود هايکیفیت تبیینمنظور  و سپس به شود یشناسایی م
  .گیرد می قرار تحلیل مورد ،کالبد-طبیعت-انسان گانه سه

  
  
  
  

  .دریده شکم رابطه، تنظیم پذیري، انعطاف آرامش، واژگان کلیدي:

 .  ماري دانشگاه یزدستادیار، دانشکده هنر و معا *
 s.khamooshi@yahoo.com. معماري دانشگاه یزد و ارشد، دانشکده هنر دانشجوي کارشناسی **
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  مقدمه    
 در خانـه  جایگـاه خـانواده و   به اهمیت مقام  توجه با

اسـالم نیـز مـورد      در کـه  خانه از ایرانی، صفتی فرهنگ
هاي ایرانی در دوره  خانه تأکید قرار گرفته و مبتنی بر آن

 واهللا: اسـت  آرامـش  و سـکون  انـد،  گرفته شکل اسالمی
 خداونـد  ) 80 آیـه  سـکنا (نحـل   بیـوتکم  من لکم جعل
 مکان اسم .داد قرار شما براي آرامش مایه را هایتان خانه

 همـین  بـر  کـه  مسـکن  یعنـی  ) سـکون  ( صـفت  ایـن  از
 چنـدین  دارد داللت خانواده زندگی محل از خصوصیت

 و رسـتم  غالمـی  ،(بمانیـان  اسـت  آمـده  قـرآن  در مرتبه
 )1389پناه، حمتر

 کـه  اسـت  مکـانی  اولـین  خانه شد گفته که طورهمان
 آن در جمـع  و انـزوا  در ، فضـا  بـا  واسـطه  بی هاي تجربه

 با ، فرزندان با ، همسر با ، خود با خلوت. گیرد می صورت
 آن در غیـر  تعـرض  بـی  همـه  و همه ، دیگران با ، دوست
 و مضـامین  از گونـاگونی  هـاي الیـه  و گـردد  مـی  ممکن

 ظــاهري فــرم وراي در  .دارد خــود در را انیمعــ
کـه   دارنـد  وجـود  مفـاهیمی  و پنهان معانی ، هایمان خانه

 مفـاهیم  ایـن  از یکـی  . کنیم می ادراك و بینیممی ها را آن
 معمـاري  و طبیعـت  ، انسـان  گانـه  سـه  رابطـه  گذارتأثیر

 در کننـده  تعیـین  عامل رابطه این تنظیم که است 1) (کالبد
 در آرامـش  یعنی ساکنین اساسی نیاز این هب یافتن دست

  .)1389است (بیتی، اجتماعی و فردي مقیاس دو هر
اگر بپذیریم که طبیعت مبتنی بر ذات خود همـواره در  
تغییر اسـت و انسـان نیـز داراي حـاالت و روحیـات و      
خلقیات قابل تغییر در زمان اعم از کوتـاه مـدت و دراز   

چـه  ناري چناباشد پس بـدیهی اسـت کـه معمـ     مدت می
بخواهد بهترین پوشـش را بـراي انسـان در دل طبیعـت     
فــراهم آورد بایــد نســبت بــه ایــن تغییــرات منعطــف و 

پـذیري بـراي یـک     بدین ترتیب انعطـاف پاسخگو باشد. 
 هـاي فـاکتور  از یکـی فضا کیفیتی مثبت تلقـی شـده و   

هـاي  در قالب تکنیک که است مکان کیفیت دهندهارتقاء
 ایرانـی  معمـاري  در موجـود  هايفضا اغلب مختلف در

   اسالمی رعایت شده است. دوره
  تحقیق سواالت

 پذیري یک فضا کدامند؟ وجوه مختلف انعطاف-1
ــادیق-2 ــاف مص ــی  انعط ــذیري در طراح ــاي پ  فض

 دریده کدامند؟ شکم
دریده چگونه  پذیري در فضاي شکم کیفیت انعطاف-3

  شود؟محقق می
 فـرم  فرضـیه تحقیـق حاضـر بـر ایـن اسـت کـه ایـن        

 وصورت حجمی پیـدا کـرده    خوبی به که (چلیپا )پالنی
 عنصـر  ،نمـوده اسـت   تولیـد  را خود تزیینی هاي فرم نیز

 طبیعـت  – انسـان  انسـان،  -انسان مناسبات تنظیم در ناظم
  پذیري فضا را رقم زده است. انعطاف و بوده

 

ــوم    ــیري در مفهـ ــوع (سـ ــات موضـ ــرور ادبیـ مـ
 پذیري) انعطاف

هایی صورت  پذیري پژوهش نعطافبراي تبیین مفهوم ا
گرفته و تعاریف متعددي ارائه شده که در ادامه برخی از 

آورده  ،باشـد  تـر مـی  ها که به عقیده نگارندگان کامـل  آن
پـذیري فضـاي معمـاري از     کیفیـت انعطـاف   شده است.

هاي پیش بـه آن   جمله مباحثی است که متفکرین از سال
دي در این زمینـه  هاي متعد ورود تئوریک داشته و نظریه

آیـد ایـن    ارائه شده است. آنچه از سطور بعـدي بـر مـی   
است که صاحبنظران در بیان کیفیتی بیش و کم واحد از 

انـد.   بعضاً مشابه و بعضاً غیر مشابه استفاده بـرده  کلمات
پـذیري  پـذیري متـرادف تطبیـق    انعطاف یبراي مثال گاه

کتـاب   در 2کـه جـان لنـگ    چنانآن کار گرفته شده است، به
بعضـی از  "  هـاي معمـاري چنـین آورده کـه     آفرینش نظریه

ســازماندهی مجــدد بســیاري از  هــا بــدون تغییــر و محــیط
ها بـراي تـأمین    کنند. بعضی از محیط ها را تأمین میفعالیت
. طراحـان   هـاي مختلـف بـه آسـانی قابـل تغییرنـد       فعالیت
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هاي مختلفی براي تعریف ایـن دو وضـعیت    محیط از واژه
پـذیر و مـورد    . در اینجـا مـورد اول تطبیـق    اند ده کردهاستفا

  . ) 134 :1388لنگ   ( "پذیر نامیده  شده است دوم انعطاف
، معمــار پســت مدرنیســت در بیــان 3رابــرت ونتــوري

پذیري به چند عملکردي بودن یک فضـا   کیفیت انعطاف
سـاختمان چنـد   "معتقـد اسـت کـه     و دهـد  مـی اهمیت 

توانـد در یـک    یک اتاق مـی  عملکردي محاسنی دارد ...
هاي مختلف عملکردهاي مختلفی داشته  زمان یا در زمان

  .) 60-49 :1357 (ونتوري "باشد
  

پــذیري در یـک بعــد   ، انعطـاف 4بـه بــاور هرتـز برگــر  
متفاوت از طریق تعریف واژه (چنـد متغیـري) صـورت    

گیرد. این واژه بـه ویژگـی یـک شـکل اسـتاتیک بـر        می
هـاي مختلفـی را    انـد کـاربري  تو گردد، شکلی که مـی  می

خـود داشـته باشـد. بـه      بدون داشتن تغییرات اساسی در
تواند یـک راه   پذیري می حدي که کمترین میزان انعطاف

    .)147: 1991هرتزبرگر(  حل بهینه را ایجاد کند
  

ــی ــاف  5بنتلـ ــف انعطـ ــان   در تعریـ ــذیري، از امکـ پـ
پذیري در گـرفتن کـارکرد از یـک فضـا سـخن       انتخاب

ـ  می هـاي پاسـخده ایـن گونـه     در کتـاب محـیط   د وگوی
هـایی کـه بتواننـد بـراي منظورهـاي      مکان"نویسد که می

هـایی کـه بـراي    کار آیند، در مقایسه بـا مکـان   متنوعی به
حـق   ،انـد  محـدودي طراحـی شـده    کاربري مشخص و

دارنـد.  کـاربران عرضـه مـی    هـاي بیشـتري را بـه   انتخاب
هایی را داشـته  هایی که قابلیت عرضه چنین گزینه محیط

» پـذیري  انعطـاف «را  باشند داراي کیفیتـی هسـتند کـه آن   
  ).157، 1389 بنتلی( "نامیممی

   

در ارتبـاط بـا کیفیـت     بنتلـی رسـد در دیـدگاه   نظر می به
مطلوب یک فضا اهمیت شماره یک به درجـه پاسـخگویی   

شـود و  به یک یا چند کارکرد مورد توقع از فضـا داده مـی  
ضــا در پــذیرش و انجــام کارکردهــاي اینچنــین قابلیــت ف

 شود.                                                                                                       پذیري آن تلقی می متعدد و متنوع دال بر انعطاف

 Peter Town, Andrew Rabeneck, David 
Sheppard ســازي منعطــف ماننــد در مکتــوب خانــه هــم

منـدي   ن بهـره وجود امکا پذیري به در تعریف انعطاف بنتلی
پـذیري   : انعطـاف  گوینـد هاي متعـدد سـخن مـی   از انتخاب

  .)698: 1973( اصطالحی بر خالف سختی است
عنـوان ابـزاري بـراي ایجـاد مسـکن       پذیري بـه  انعطاف

حداقل، قادر به ارائـه فرصـت بـراي انتخـاب شخصـی      
 Peter Town, Andrew Rabeneck, David ( اسـت 

Sheppard 1973 :701(.  
وجود رابطه  به معتقددرمورد یک ساختمان  6تراپاپور

باشـد.   متکثـر آن مـی   يدر ارتباط با اجـزا  "کل و ءجز"
اي گسـترش یافتـه از   اینکه یک بنا ( خانـه) را مجموعـه  

و تبـدیل آن بـه یـک کـل ِ شـامل اجـزا        ءرشد یک جز
بـا   پذیري یک بنا را عمـدتاً  داند. بدین ترتیب انعطاف می

ــالعکس قابلیــت گســترده شــدن (تکث ــا ب یرپــذیري) و ی
تر شدن آن جهت پاسخگویی به نیاز جدیدتر یـا   کوچک

شناسـی مسـکن   در کتـاب انسـان  داند. تر مرتبط میوسیع
این فرضیه را بپذیریم که بنا یا سـاختمان   "کند:  تصریح می

یعنـی گسـترش آن از طریـق      بـومی بنـایی تجمعـی اسـت    
ـ  سـاده آیـد و   دست می دیگر به ءبه جز ءافزایش یک جز ر ت

بناهاي صاحب سـبک خـود را بـا     ناپذیر انعطافاز اشکال 
    .)64: 1388(راپاپورت  "سازدتغییرات هماهنگ می

ها و احجامی که بر توان دریافت که پالن این چنین می
اشکال و احجـام سـاده و پایـه اسـتوارند داراي قابلیـت      

پــاپورت  ار نظــر بیشــتري در گســترش یــافتن و بــه   
هاي بـومی  چیزي که ما در معماري ،رندپذیري دا انعطاف

 7جرمی تا و تاتجانا اشـنایدر  و محلی بیشتر سراغ داریم.
هـا، میـزان    کارگیري منطق تضـاد در تعریـف پدیـده    با به

ــاط    انعطــاف ــردن نق ــا را در محــدود ک ــک بن ــذیري ی پ
پــذیري در  انعطـاف "داننـد.  هـا مــی  ي آنناپـذیر  انعطـاف 

پـذیري، حسـاس    یـر اصطالح عام، قابلیت خم شدن، تغی
ظرفیت داشتن براي سـازگاري   نبودن به اصالح یا تغییر، 
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ی یـا  ـف، آزادي از خشکـ ـمقاصـد یـا شـرایط مختلـ     اب
گردد. یکی از اصول اساسـی طراحـی    ی تعریف میـسفت

جرمـی  ( "پذیر، جلوگیري از عدم انعطاف اسـت  انعطاف
  .  )287 :2005تا و تاتجانا اشنایدر 

یشان بر این استوار اسـت کـه از   جا شاید منطق اندر ای
بینـی  هـاي پـیش  نوعی به رفتار پذیري به که انعطاف آنجا

انسـان در اسـتفاده از یـک     -امروز-نشده و دور از ذهن
باشد پس در مورد همه ممکناتی که ذیل قابلیت  فضا می
تــوان ورود   افتــاد نمــیپــذیري فضــا اتفــاق مـی  انعطـاف 

توان وجوه عامـل   میبینانه داشت، لیکن طراحانه و پیش
  ي را به حداقل رساند.ناپذیر انعطاف

 ست کـه قابلیـت  ا البته توجه به این نکته هم ضروري
نهایـت و نامحـدود   پذیري گرچه نسبی ولی بـی  انعطاف

زنـی خواهـد بـود. بـه     نیست و داراي حدود قابل گمانه
پذیري به معنی یک تغییر  انعطاف": 8جرارد مکرنورتعبیر 

(جرارد  "به فرمول خاصی ندارد  و اشاره پایان نیست بی
  .)40: 1998مکرنور 

پذیري تنها در یـک سیسـتم و    انعطاف 9در نگاه گروتر
پذیر اسـت و لـذا   آن سیستم امکان يدر ارتباط بین اجزا

اي به شرط آن کـه سیسـتم تلقـی نشـود     در هر مجموعه
پذیري ممکن نخواهـد بـود. یـک سیسـتم بـراي       انعطاف

لسله نیازهاي مشخصی تعریف شـده و  پاسخگویی به س
در چـارچوب تغییـرات آن نیازهـاي     گیـرد و شکل مـی 

  سیستم مستعد تغییرات الزم خواهد بود. ،مفروض
وقتی که در یک سیستم بدون آنکـه   "گروتر عقیدهبه  

عناصر اصـلی آن خللـی وارد شـود و     به اصل سیستم یا
، وجـود داشـته باشـد    متناسب بـا نیـاز   امکان تغییر فضا

شـود، از آنجـا کـه عناصـر     پذیري می انعطاف صحبت از
آن فضا هستند پس بـه ناچـار    کنندهفضا، تعریف سازنده

پـذیري فضـا ایـن عوامـل نیـز       بایستی که براي انعطـاف 
  .)4فصل  257: 1388(گروتر "پذیر باشند انعطاف

امکـان تغییـر سـاختمان     از هم مانند گروتر 10هابراکن
بار متناسب با تغییـر شـرایط و    کند ولی این صحبت می

عنـوان   پـذیري بـه   مفهـوم انعطـاف  "گوید: این چنین می
قابلیت ساختمان براي تغییر فیزیکی و تطابق با توجه بـه  

نـوع  "پـذیري   تغییر شرایط تعریف شده اسـت. انعطـاف  
 هابراکن( "است "جدیدي از به چالش کشیدن معماري

ــه2008:291  ه رســد در ایــن نگــاه بــ   نظــر مــی  ). ب
پذیري، نوعی جبر نـامطلوب بـراي معمـاري در     انعطاف

کننـدگان از آن تصـور شـده و اینکـه     مواجهه با اسـتفاده 
پـذیري میانـه خوشـی نداشـته و      با انعطاف معماري ذاتاً

ــه آن ــل    را بـ ــد در مقابـ ــه و تعهـ ــک وظیفـ ــوان یـ عنـ
  کنندگانش می بیند. استفاده

ي، پـذیر  در بیان خود راجـع بـه انعطـاف    11ادوارد هال
صـورت   را بـه  پـاپورت، آن اتقریباً نزدیک به مدل کلـی ر 

گونـه  گیـرد و ایـن  کلیت تشکیل شده از اجزا در نظر می
از آنجــا کــه عناصــر ســازنده هــر فضــاي "نویســد: مــی

یافتن کننده کلیت آن هستند، براي دستمعماري تعریف
پذیر، باید عناصـر سـازنده اجـزاي آن     به فضایی انعطاف

ر باشـند. عمومـاً در هـر فضـاي انسـان      پـذی  نیز انعطـاف 
ساخت، سه گونه ساماندهی قابل تشـخیص اسـت. ایـن    

شـامل عناصـر غیـر     "فضاي ثابـت "سه گونه عبارتند از 
هـا  ها، پنجـره هاي باربر، کف قابل جابجایی از قبیل دیوار

شامل چیدمان و اثـاث قابـل    "ثابتفضاي نیمه"و غیره، 
کـه از   "شـکل  بـی  یـا  فضـاي متغیـر  "و  جایی خانهجابه

وجـود   بـرداران از خانـه بـه   ارتباط میان سـاکنین و بهـره  
، با سیستم سـازه و   آید. معموالً فضاي با سیماي ثابت می

 "ســنت ســاخت هــر دوره ارتبــاطی تنگاتنــگ دارد    
  ).156-143: 1376(هال

در پی مرور تعـاریف مختلفـی کـه متفکـرین عرصـه      
بینـیم  اند میدهپذیري ارائه نمو معماري از کیفیت انعطاف

در همــه تعــاریف از نیــاز بــه تغییــر در طــی زمــان کــه 
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ونتـوري،   ، جان لنگ سخن به میان آمده است.اي  گونه به
 ، هـاي مختلـف  ها و عملکـرد  از کاربرد بنتلی و هرتزبرگر

هـاي  از امکـان انتخـاب   بنتلـی پیتر تـاون و همکـاران و   
تــا و پــذیري و جرمــیراپــاپورت از گســترش ، مختلــف

و هـابراکن هـم از تغییـر فیزیکـی فضـا        اتجانا اشنایدرت
گروتر و  اند.بدون ذکر شیوه دستیابی به آن صحبت کرده

هال بـا تأکیـد بـر نقـش عناصـر سـازنده فضـا از اهمیـت         
گوینـد.  پذیر بودن فضـا مـی   پذیري اجزا در انعطاف انعطاف

نکته قابل توجه این است که جرمی تا و تاتجانا اشـنایدرو  
کن از تغییرات متناسـب بـا تغییـر شـرایط وگروتـر از      هابرا

  .اند صحبت کرده تغییرات متناسب با تغییر نیازها
  

فر که به اعتقاد نگارندگان و با توجـه بـه   علیرضا عینی
از  ،تـرین تعریـف را دارد   کامل ،نکاتی که در ذهن دارند

ولی متناسب با فضا بدون محدود کردن نوع تغییر  تغییر
 صـحبت کـرده   هاي جدیـد ها و کاربردنیاز ، تغییر شرایط

: در معمـاري و طراحـی    نویسـد است و ایـن گونـه مـی   
دهـی فضـاي   پذیري، سامان محیط منظور از واژه انعطاف

انسان ساخت و تغییر در آن براي دسـتیابی بـه شـرایط،    
  .)1382فر (عینیهاي جدید است ها و کاربستنیاز

 يبنـد دسـته یک  ،وي البته این نکته قابل ذکر است که
کـه   دهـد  میپذیري ارائه  هاي انعطافها و مقیاساز گونه

تقریباً همه نکات ذکر شده در تعاریف سایر افـراد را در  
پنا و پارشال نیز ایـن مفـاهیم و   پیش از وي  .گیردبر می
در کتـاب  12پارشال پنا و .را طرح نموده اندها بنديدسته

پـذیري را   ري، انعطـاف ریـزي معمـا   خود در زمینه برنامه
پـذیري   هاي چند عملکردي معماري، تغییرشامل ویژگی

پــذیري بیرونــی آن  در فضــاهاي داخلــی وگســترش  
اند و معتقدند که هرکدام از این مفاهیم به تنهـایی   دانسته

(پنـا    پـذیري شـوند   توانند جایگزین مفهوم انعطـاف  نمی
نکتــه مهــم قابــل دریافــت از     .)84: 2001وپارشــال 

  این اسـت کـه   ،هاي بعدي آن کاربرد بیات گذشته وتجر

در یـک   و "گونـه "پـذیري از یـک    تمام مفاهیم انعطاف
ــه "مقیــاس" هــاي مقیــاس هــا ونیســتند. شــناخت گون

پذیري بـه درك بهتـر مفهـوم آن کمـک خواهـد       انعطاف
پـذیري  پذیري تحت عنوان تنـوع  هاي انعطافکرد. گونه

ري (جابجایی فصلی پذی (مفاهیم چند عملکردي)، تطبیق
 تجمیـع) تعریـف   پـذیري (تفکیـک و   تغییـر  روزانه) و و

  اند. شده
 عملکردي)چند پذیري (فضايتنوع

 مختلـف  هـاي استفاده آوردنفراهم قابلیت پذیريتنوع
 کـه   است مختلف هايزمان در یا و زمان یک در فضا از

 طور به عملکرد چند براي تواند می هم  فضا ترتیب بدین
 هـاي زمـان  در مختلـف  هايعملکرد براي هم و نهمزما

 متغیر دو با پذیري انعطاف (اینگونه  شود استفاده مختلف
 .)1382فر  (عینی دارد) سروکار وزمان فضا

 ) روزانه جابجایی فصلی و پذیري(تطبیق
 بـا  فضـا  یـک  شـدن هماهنـگ  قابلیتپذیري  در تطبیق

 ایـن  اینکـه  بـر  مشـروط  اسـت  نیـاز  مورد جدید شرایط
 عمـل    .ننمایـد  ایجـاد  تغییـري  بنـا  مساحت در تغییرات
 تغییـر  قبیـل  از داخلـی  تغییـرات  تمـام  پـذیري تطبیـق 

 فضاها  ترکیب و خرد عناصر تغییر، ساختار و شخصیت
  .(همان) شودمی شامل را

 تجمیع) و پذیري (تفکیک تغییر
 و فضـاها  تجمیـع  و تفکیـک  یا کمی کاهش و افزایش

 یـا  گسـترش  از پـس  بنـا    اولیـه   طرح به بازگشت امکان
 جهـت  در چـه  بنـا   انـدازه  (تغییـر  آن مسـاحت  تقلیـل 

 بـه  نیـاز  ،شـدن)  بزرگتـر  جهـت  در چه شدن تر کوچک
 نیازهـاي  دلیـل  بـه  اسـت  ممکـن  پـذیري  انعطاف اینگونه

  .همان)(باشد مدت  کوتاه یا بلندمدت
 "عامـل زمـان   " سه گونه تعریـف شـده   هر کدام از در

مفهـوم   پـذیري فضـا و   کند. تنـوع  مینقش مهمی را ایفا 
ادراکـی   هـاي درونـی و   عملکردي از ویژگی فضاي چند
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فضاي خانه سنتی است (نقش عناصر بی شـکل فضـا).   
سازگاري  این مفهوم با زندگی روزمره مردم هماهنگی و

ـ  کامل داشـته و  اي سـیال در فضـاهاي کالبـدي     گونـه  هب
یـن  جریان داشته اسـت. درك تـأثیر گذشـت زمـان در ا    

هـاي بیشـتري   هاي دیگر پیچیـدگی  گونه، نسبت به گونه
ها وفضـاهاي  جابجایی در بخش و "پذیريتطبیق"دارد. 

فصـل هـاي    شـب و  تغییـر روز و  خانه به عامل زمان و
تري دارد. مثالً استفاده از بام خانـه  سال وابستگی واضح

ــار و ــتفاده از  خــواب در شــببه ــا اس ــاي تابســتان، ی ه
یـا اسـتفاده از تـاالر     و در صبح تابسـتان هاي خانه  ایوان

نشین در ظهر تابسـتان متناسـب بـا تغییـر زمـان      تابستان
هاي اصـلی  تجمیع بخش تفکیک و پذیري و است. تغییر

تري از رشد خـانواده  خانه سنتی وابسته به تحوالت مهم
هــاي  در نتیجــه وابســته بــه زمــان    تغییــرات آن و و

  .(همان)  "تري از زندگی خانواده است طوالنی
  پذیري هاي انعطافمقیاس

 مقیاس کالن 
  . (همان)  است نظر دید سایت پالنی مد در این مقیاس،

پـذیري در چگـونگی    در این مقیـاس مفهـوم انعطـاف   
 هـاي اصـلی خانـه نهفتـه اسـت     بخـش  تجمیع عناصر و

  .)1386فر  (عینی 
 مقیاس میانی 

ظـر  ها مد ن در این مقیاس ارتباطات فضایی و دسترسی
  .)1382فر  (عینی است

هایی از خانه اسـت کـه   مقیاس میانی، بخش ازر منظو
تـر، مفـاهیم    ضمن برقـراري ارتبـاط میـان عناصـر خـرد     

  .)1386فر (عینیآورند وجود می فضایی جدیدي را به
  مقیاس خرد

  .)1382فر  (عینی نظر استدر این مقیاس تک فضا مد
اجـزاي  پـذیري در ابعـاد،    این مقیـاس شـامل انعطـاف   

عملکردي واحد مسکونی (فضاهاي خـارجی،   فضایی و

عناصري چون باغ، ایـوان، اتـاق    واسطه، داخلی) است و
خـدماتی خانـه را شـامل     هـاي ارتبـاطی و   دیگر فضـا  و

  .)1386فر  (عینیشود  می
متفکرین در  يپس از مرور ادبیات زمینه و بررسی آرا

شـده   پـذیري، مبـانی ارائـه    زمینه مفهوم کیفیت انعطـاف 
عنوان مبـانی نظـري مبنـا     فر بهتوسط دکتر علیرضا عینی

  شود.پذیري قرار داده می براي انعطاف
پذیري در نمونه  تبیین موضوع (یافتن مصادیق انعطاف

 ) هاي یزد دریده خانه الري فضاي شکم موردي 
هـا در شـهر    پژوهش خانـه الري این موردي در   نمونه
رسد آن به دوره زندیه می باشد. این بنا که قدمت یزد می

یکی از معدود بناهاي باقیمانده از دوره پیش از قاجاریـه  
لحاظ سـبک واجـد اصـالت     باشد. این دست خانه به می

یافت  بوده و فضاها و عناصر ناب معماري ایرانی در آن
دریده فضایی است کـه   شود. اتاق ارسی یا اتاق شکممی
ر معمــاري پــذیري د منظــور بررســی وجــوه انعطــاف بــه

اسـت. ایـن فضـا در ضـلع      مسکونی ایران انتخاب شده
 نشین حیاط اندرونی واقـع شـده  پشت به قبله یا تابستان
دریـده در ضـلع رو بـه     شکماتاق است. ( معموالً ارسی 

قبله یا آفتابگیر حیاط قرار داشته است که نمونـه حاضـر   
 گیر واقع شـده ضلع سایه ست که درا موارد نادري ءجز

باشـد   فضـا مـی  چون اتـاق مزبـور مصـداق تـک    . است)
ــاس   ــین مقی ــابراین از ب ــراي    بن ــده ب ــف ش ــاي تعری ه

و در ادامـه   گـردد پذیري مقیاس خرد مطرح مـی  انعطاف
 پذیري در فضاي یـاد  هاي مختلف انعطافمصادیق گونه

  شود.می تبیینشده 
که آگاهی از طیف رفتارهـایی کـه در ایـن فضـا       از آنجا

هـاي   ارائـه تحلیـل   بـراي گرفتـه   رت مـی طور عام) صو (به
تــر از کلیــت فضــا و اجــزاي خــرد فضــا و عناصــر   دقیــق

منظــور کســب  باشــد، بــه مــیضــروري دهنــده آن  تشــکیل
هایی بـا تعـدادي از سـالمندانی کـه      اطالعات الزم مصاحبه
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خود داشتند انجـام  حافظه تجربه زیست در این فضا را در 
دامـه خواهـد آمـد    سازي شده که در ا گرفت. تصاویر شبیه

مقولـه  ایـن امـر   انـد.   مبتنی بر اطالعات مزبور شکل گرفته
  نماید. می شبیه سازيکالبد را در ارتباط با این فضا -رفتار
  عملکردي)پذیري (فضاي چندتنوع

گرفتـه   نظر در در ساماندهی این فضا، چندین ترکیب
  اضـالع  در فضـا  چهـار  و وسـط  در فضـا  یـک  : شدمی

 دو یـا  یـک  و وسـط  در شکل مستطیل ايفض یک ،   آن 
 فضـاي  یـک  صورت به یا و آن طولی هايمیانه در فضا

ــا وجــود تنــوع و   چلیپــایی کامــل و.... کــه ایــن فــرم ب
  هـاي شـده کـارکرد  ، باعـث مـی   هایی که دارا بوده قابلیت

هاي مختلـف از جملـه خلـوت، جمـع      متفاوت در زمان
رگ و مراسـم  صمیمی و دوستانه تا مهمانی بز  نفره چند

عروسی و ... در فضا اتفـاق افتـد و    مختلف مثل روضه،
هـا  توانسته است در هرکـدام از ایـن کـارکرد    هرکس می

 تصـویر (  معناي مورد نظر خود را از فضا دریافـت کنـد  
  ).1شماره 

  
  
  
  
  
  
  فضا از فردي استفاده قصد شخصی اگر مثال عنوان به
  اندازه و بنشیند هاگوشه از یکی در توانسته می ، داشتهرا 

 تعـداد  اگـر و   نباشـد  دهندهآزار برایش فضا بزرگ نسبتاً
 از توانسـتند  مـی  بـود،  نفر یک از بیشتر کنندگان استفاده

 تعـداد  اگـر  امـا  و کننـد  اسـتفاده  فضـا  هايبال از یکی
 و سرهم  فضا هايقسمت  همه بود، زیاد کنندگاناستفاده

و  1394(گرجـی،   دنـد کر مـی  عمل یکدیگر با ارتباط در
  ).3و  2) (تصاویر شماره  1394شاهزاده فاضلی ،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فرم چند بخشی (چلیپـایی) فضـا ایـن امکـان را هـم      
هاي مختلـف از فضـا بتوانـد    نموده که استفادهفراهم می

؛ در عین حال  و در کنارهم اتفاق افتدصورت همزمان  به
ت مسـتقل و مجـزا   صـور  هاي فضا بـه بخش هر کدام از
 ).4(تصویر شماره  عمل کنند

  
  
  
  
  
  
  
  

 راهنمـاي  خـود  که پالن ،فرمی گوناگونی این در البته
  سـقف، تزیینـات   شـکل  ، بوده فضا از متنوع هاياستفاده

  

  .  1394منبع: فاطمه نبی میبدي ، .1 ت

  .  1394منبع: فاطمه نبی میبدي ، .2 ت

  .  1394منبع: فاطمه نبی میبدي ، .3 ت

  .  1394منبع: فاطمه نبی میبدي ، .4 ت
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  .است گذار بودهتأثیر غیره نیز ها وفضا و محل دسترسی
هاي فضا با عمق و ارتفـاع قرارگیـري مناسـب    طاقچه

  .انددادهها را در خود جاي میارکردتنوعی از ک
 کـه  افـرادي  کـه  دادمی فضا به را قابلیت این هاطاقچه -
 بـه  مخصـوص  چیـزي  گذاشتن با یافتندمی حضور فضا در

بـه بـاور بنتلـی:     .دهنـد  تعلق رنگ فضا به طاقچه در خود
اکثـر مـردم بـه     وسیله آن به رنگ تعلق تنها راهی است که"

هـاي شخصـیتی    ها و نشـانه  ، ارزشمحیط برآمده از عالیق
 .)293: 1389(بنتلی   "کنند خویش دست پیدا می

  

  تـر هاي یک مکان را روشنرنگ تعلق الگوي فعالیت"
پذیر کـه در طـول    هاي انعطافاین امر در محیط کند. می

زمــان گســتره وســیعی از کارکردهــا را در خــود جــاي  
ن را بـه  رنگ تعلـق کـاربرا   اي دارد. اهمیت ویژه دهد می

نـوع   کنـد.  ایجاد ظواهر متفاوت در ساختمان تشویق می
  . ) (همان "کند تر میتر و روشنکاربري را صریح

 بـرده  کـار  بـه  کوچک میزي عنوان به گاهی هاطاقچه -
  کـه  بـود  فضـا  از نقـاطی از  استفاده واقع در که شدند می

  فضـا  هـاي کنـاره  کلـی  حالـت  در گفـت  بتـوان  شـاید 
 .شد می محسوب

 شـلوغ  خیلی فضا که مواقعی در بعضاً هاطاقچه حتی
 نگاهنشـیم  عنـوان  بـه  ، داشـتند  زیادي حضور افراد و بود

  .)5شماره  شد (تصویر می استفاده
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  پذیري  تطبیق
گرفتـه  هاي فضـا در ارتفـاعی از دیـوار قـرار    طاقچه

است که هر فردي متناسب با سنی که در فضا حضور 
، بـراي   کردنـد  ر مقیاس او عمل میها دیافته طاقچه می

 مثال براي کودك خیلی بلند و دور از دسترس نبـود و 
ن آبراي یـک فـرد بزرگتـر هـم جـایی بـود کـه زیـر         

و ... که این تطبیـق   دتوانست پشتی بگذارد و بنشین می
  .دهد میعناصر فضا را نشان 

ـ ـف - ـ  ـرم پ توانسـته در   ه مـی ـاي اسـت کـ  هـالن بـه گون
  وسـیله  کرد و نیاز بـه تقسـیم فضـایی بـه    صورت تغییر کار

  شده و مورد استفاده قرار گیرد.   مجزااز هم  هایی جداکننده
پـذیري در کتـاب   طبق تعریـف ارائـه شـده از نفـوذ     -

پذیري هر نظـامی از فضـاهاي   نفوذ"هاي پاسخده: محیط
اي که براي عبور از یـک  هاي بالقوههمگانی به تعداد راه

ایـن   .در نظر گرفته شده بستگی دارددیگر  نقطه به نقطه
کـه در   چـرا  . هاي بالقوه باید شفاف و دیـدنی باشـند   راه

توانند از آن سود ببرنـد   غیر این صورت فقط کسانی می
مربوطــه آشــنایی داشــته   کــه از قبــل نســبت بــه حــوزه

  .)16:  1389(بنتلی  "باشند
هم قابلیت خصوصی بـودن را دارد و هـم    فضا ماهیتاً

امـا یکـی از    ، )1394(گرجـی،  قابلیت عمـومی بـودن را  
گیـري  بهره  ترین منابع قدرت انتخاب ما در نحوهاساسی
از قابلیـت فضـا    ، دو وجـه خصوصـی و عمـومی    از هر

هیچ یک از دو وجـه عمومیـت    قطعاً . گیردسرچشمه می
بـه تنهـایی کـار     توانند مستقل از هـم و  و محرمیت نمی

اند و مردم نیز نیاز همدیگر بوده  ها تکمیل کننده آن ،کنند
از میانشـان   ،دارند ضـمن احسـاس تقابـل بـین ایـن دو     

 .)15:   1389بگذرند (بنتلی 
پالن چلیپایی فضا و وجود فضاهایی دو طبقه در کنار 

  ها از داخـل فضـا و درب دیگـر از    فضا که یک درب آن
  

  .  1394منبع: فاطمه نبی میبدي ، .5 ت
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یلتـر ورودي قـرار دارد ایـن امکـان را     بیرون فضا و در ف
کرده است که در صورت نیاز به فضـاي بیشـتر و    فراهم می

درب فضا باز شـده   ، ارتباط بین فضاها براي شرایط خاص
و فضاهاي کنار در ارتباط بـا فضـاي اصـلی قـرار گیـرد و      

هـا بسـته و فضـاها    زمانی هم که نیـاز بـه ارتبـاط نبـود در    
وجـود   )1394هزاده فاضـلی ، (شـا  کردنـد  مستقل عمل می

دو درب ورودي از دو طرف فضا و قرار گـرفتن ارسـی در   
محور دید باعث شده که عالوه بر عدم تداخل محور دیـد  

تطبیق فضا با نیاز احتمـالی بـه دو    ، با محور ورود و خروج
بــراي  ( در نظــر گرفتــه شــده بــود ،ینــدهآدرب ورودي در 

دانه بـراي مراسـمی   مثال ممکن است به ورودي زنانه و مر
  ).6(تصویر شماره  )1394(گرجی،شده استنیاز می

  
  
  
  
  
  
  
  
 هـم وجـود دارد   ایـن نکتـه   ارسی فضا مورد پنجره در -
ـ  رنگـی  هايشیشه و ها  نقش که  باعـث  آن در رفتـه  کـار  هب
 ، خـارج  و داخـل  فضـاي  ارتبـاط  حفظ عین در که شود می

ـ  شود حفظ داخلی حریم  از فادهاسـت  لـزوم  کـه  اي گونـه  هب
 نشود و این خـود تطبیـق ارسـی بـا شـرایط      احساس پرده

وکـارکردي   کـه در یـک زمـان    دهـد  مـی مختلف را نشـان  
و در کـارکردي دیگـر    بود 13خاص انسان نیازمند محرمیت

خواست که ارسـی بـا    بیرون را می ارتباط حداکثر با فضاي
 کـرد  هـاي خـود ایـن امکـان را فـراهم مـی       شیشه نقوش و

 . )7 (تصویر شماره
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 حیــاط اتــاق بــه رو جــداره در موجــود ارســی -

 فضاي و رود باال لزوم مواقع در توانست می دریده، شکم
براي مثـال در   .کند عمل هم با ارتباط در خارج و داخل
انسان و انسان در مواقع شـلوغی فضـا،    وص رابطهـخص

 .دصورت سرهم با اتاق استفاده شـو  توانست به می حیاط
  خصوص ارتباط انسـان بـا عناصـر طبیعـت      همچنین در

  پذیري وجـود داشـت بـدین صـورت کـه در      هم تطبیق
  زمان نیاز یا تمایل به ارتباط با عناصـر طبیعـت موجـود    

گیاهـان و جـانوران،    بـاران،  ب حوض،آ در حیاط مانند
توانست به راحتی باال رفته وارتباط  ارسی بزرگ فضا می

م بـاز  ـدر غیـر ایـن صـورت هـ     ند.اـرا به حداکثر برسـ 
ـ  یـا بسـته مـ  ـوهـ ـش  برقــرار داقلیـاط حـ ـد و ارتبـ ـمان
  ).8(تصویر شماره شد یـم

در رابطــه بــا بــاد دو دریچــه موجــود در فضــا (در   -
بـا بـادگیر در ارتبـاط     هـاي بخـش انتهـایی فضـا)     کناره

  هـوایی و و  بآباشد که با توجه بـه شـرایط    مستقیم می
  

  .  1394منبع: فاطمه نبی میبدي ، .6 ت

  .  1394منبع: فاطمه نبی میبدي ، .7 ت
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توانست بـاز   فضا حضور داشت میمزاج فردي که در 
هـا و ارسـی و   شود و گردش باد در فضا بین این دریچه

هاي ورودي برقرار شود یا بسته بماند و جریان باد درب
   در فضا نباشد.

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

هـاي  ها و شرایط مختلف از قابلیـت تطبیق با حالت -
 ثر از فـرم أباشد که مت دریده  می اي شکمـموجود در فض

اي گونـه  تواند به هایی که میحالت .اص پالن آن استخ
  توانسـتند در گوشـه   براي مثـال مـی   ، معنادار اتفاق بیفتد

سـفره   ن جمـع شـوند،  آخر فضا کرسی گذاشته و دور آ
دورتـادور فضـا پشـتی     ، پهن کرده و غـذا صـرف کننـد   

  اف پهن کـرده و بخوابنـد   حتشک و ل گذاشته و بنشینند،
  گر کـه طبـق مصـاحبه بـا افـرادي کـه       هایی دی و استفاده

  انـد همـه در ایـن فضـا کـه بـه       در این فضا زندگی کرده
افتـاده  شده، اتفـاق مـی   نشین محسوب میها شاه قول آن

(تصـاویر   )1394و شاهزاده فاضلی، 1394(گرجی، است
  ).9و 4، 3شماره 

ــه مکــان  14مــونتگمري ــا در مقول   در ذیــل عنــوان معن
تشـخیص و ارزیـابی    راکـی، از واژگان (عملکردهـاي اد 

ــی، ــاطره، کیفـ ــادگرایی،  خـ ــاد و نمـ ــایی نمـ    و خوانـ

 اســـت (شـــکوري، اســـتفاده کـــرده ادراك شخصـــی)
  هـایی کـه در قالـب ایـن     هـا و فعالیـت  رفتار .)دادياخد

ــی  ــدا م ــا   فضــا فرصــت انجــام پی ــه فضــا معن ــد ب کردن
  بخشیدند. می
  
  
  
  
  
  
  
  

  یند تنظیم مرزهااخلوت به مثابه فر
) مرزها یا مـوانعی هسـت کـه    1972هاتون ( به اصطالح

فرد یا گروه با استفاده از آن بر دسترسی دیگـران بـه خـود    
پذیرا شدن یا پذیرا نشدن دیگران بـه درون   کند. نظارت می

قلمرو خود تابع شـرایط اسـت و کمـال مطلـوب خلـوت      
  .)31ص  ،15(آلتمن کند اساس زمان وشرایط تغییر می بر

 

حاالت مختلف روحی انسـان را   پذیري  فضا باتطبیق
فضا بـدین گونـه    توان به این صورت توضیح داد که، می

 است که: ساخته و پرداخته شده
شـرایط  واجـد  فضا  حاضر دراگر در یک زمان فرد  -

که تـاجري  (براي مثال مالک خانه  باشدنامساعد روحی 
) و نیازمند خلوت با خـود  در شرایط ورشکستگی است

که فضـایی بـود     ،نسته در گوشه انتهاییتوا بوده است می
هاي خاص و تعریف شـده و از همـه   ،گوشه با نور کمتر

وسیله قطار مقرنس دو بخشی شـده   تر دیواري که بهمهم
بنشـیند و   تا در هر حالت مقیـاس انسـانی حـس شـود،    

 ).10شماره  تصویر(حس خلوت را از فضا دریافت کند
شـرایط  جـد  وافضـا   حاضردرگر در یک زمان فرد ا -

 شـرایط   (براي مثال مالـک خانـه در   باشدمساعد روحی 

  .  1394منبع: فاطمه نبی میبدي ، .8 ت

 128  .  1394بدي ،منبع: فاطمه نبی می .9 ت
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دنبـال   محصـول) بـه   فـراوان  شادمانی مربوط به برداشت
نباشـد و در واقـع    16فضایی بوده که محبوس و محصور

متناسب با حالت روحی او باشد که در این صورت نیـز  
دادن او  توانسـت مکـانی بـراي لـم     فضا مـی  همان گوشه

ــرده و   ــراهم ک ــره    ف ــات و غی ــقف و تزیین ــداي س بلن
(شـاهزاده   شـود  توانسته ابهت فضـا را خـاطر نشـان    می

  ).11تصویر شماره  )(1394فاضلی،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در ضلع قرارگیري  دلیل فضا بهتوان گفت که این  می -

 لـی و  را ندارد آفتاب تابش نشینپشت به قبله یا تابستان
بات موجود، فضا قـادر بـوده   توجه به فرم پالن و تناس با

بـا شـرایط افـراد تطبیـق      هم، تغییر فصولاست حتی با 
فضـا   جلويبراي مثال در صبح تابستان در قسمت  .یابد

بـا گذاشـتن کرسـی یـا      فضا انتهاو در صبح زمستان در 
  آمده است. وجود می بهشرایط مطلوب  بخاري

کنـد از   همین شکل براي شرایط دیگر هم صدق مـی  به
ــا فصــول مختلــف و جملــه   ...ســاعات مختلــف روز ی

  ).12(تصویر شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  تفکیک و تجمیع) پذیري ( تغییر

هـاي مختلـف خانـه در    پذیري بیشتر براي بخش تغییر
فضـا هـم   شود ولی در مقیاس تـک طول زمان مطرح می

دلیل تغییر نیازها و افزایش بعد خانوار در طـول زمـان    به
  : رار گیردبررسی قتواند مورد می
دلیل چند بخشی بودن ایـن   ) به شکل فضا (فرم پالن -

ــی  ــان را م ــطرار   امک ــاز و اض ــورت نی ــه در ص  ، داده ک
کـامالً تفکیـک شـده و     ،هـایی هاي مختلف با تیغه بخش

  .صورت فضایی مستقل عمل کند به
ــار فضــاي شــکم  - ــم از   دو فضــاي کن ــه ه ــده ک   دری

  از ن وجــود دارد هـــم  آداخــل فضــا درب ورود بــه    
  توانســته در صــورت تغییــر شــرایط و  بیــرون فضــا مــی

کنـد   صورت فضایی مستقل عمل با توجه به نیاز کامالً به
 را نآدیـوار مـا بـین    شـد   مـی در صورت اضـطرار    و هم

  دریـده اضـافه گـردد.    به مساحت فضاي شکم تابرداشته 
الزم به ذکر است که این دو فضـاي هـم جـوار فضـاي     

  .  1394منبع: فاطمه نبی میبدي ، .10 ت

  .  1394منبع: فاطمه نبی میبدي ، .11 ت

  .  1394منبع: فاطمه نبی میبدي ، .12 ت
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هـایی  توانسـت بـه واحـد    که می باشد اصلی دو طبقه می
  جدا از هم تبدیل شود و مورد استفاده قرار گیرد.

در مقطع فضا وجود ردیفی از مقرنس گچـی در میانـه    -
هـم قسـمت پـایینی    و  دیوار و اینکه هـم قسـمت بـاالیی    

توانسته در طـی زمـان    تزیینات کاملی را دارد می، هاطاقچه
و  ا شـود اجـر و در صورت اضطرار بخـش پـایینی سـقف    

 اسـتفاده  مـورد  بخش باال مستقل و جـدا از بخـش پـایینی   
  .   قرار گیرد

ها امکاناتی است که فضـا بـا کـاهش یـا افـزایش       این
که فقط در صورت اضـطرار بایـد    دهد میمساحت ارائه 

 باشد می همین ترتیبی  استفاده شود وگرنه ماهیت فضا به
  است.  که معمار ساخته و پرداخته

  بنديجمع
بنـــدي مـــوارد مـــرور شـــده در ادبیـــات جمـــعدر 

پذیري و نیز پیمایش نمونه مـوردي، بایـد گفـت     انعطاف
 ترین مسـائلی هسـتند  اصلی "تغییر"و  "نیاز"که دو واژه 

یا ثابت هسـتند و   ها مواجه هستیم. نیازها اساساً که با آن
انسـان  "و  "انسان با انسان"یا متغیر. این نیازها در رابطه 

  شوند.عریف میت "با طبیعت 
 تعلـق  حـس  هویـت،  آرامش، و امنیت سرپناه، به نیاز

 جملـه  از حرمـت و داشـتن رابطـه بـا طبیعـت      داشتن،
ي ثابت انسان در نسبت با انسان و طبیعت هستند.  نیازها

نیاز به محصوریت، نیاز به گشایش، نیاز به خلوت، نیـاز  
اي به معاشرت، نیاز به آرامش، نیاز به هیجان و ... نیازهـ 

متغیر انسان هستند. تغییر این نیازها که در تغییـر رابطـه   
ــزوم دهــد مــیطبیعــت رخ -انســان و انســان-انســان ، ل

دنبـال دارنـد. بـه بـاور مـا       پاسخگو بودن معماري را بـه 
ظرفیت معماري یک فضا در پذیرش و واکـنش مثبـت   "

پـذیري آن   انعطـاف  بیـانگر میـزان  به ایـن تغییـر نیازهـا    
در نمونــه مــورد بررســی، فضــاي  ."باشــد معمـاري مــی 

دریده به میزان قابل توجهی پذیراي ایـن تغییـر در    شکم

و   شـود  نیازها بوده لیکن در کالبد آن تغییر حاصـل نمـی  
بـه ظرفیـت تحمـل تغییـر در      ،این چنین از این کیفیـت 

شود. در فضـاي  نیازها و کماکان پاسخگو بودن تعبیر می
اي ثابـت انسـان   دریده بابت پاسـخگویی بـه نیازهـ    شکم

ز اهمیـت  یست و نکته حـا ا یاهصورت ثابت م کیفیاتی به
ایـن   ،آن است که براي پاسـخگویی بـه نیازهـاي متغیـر    

کننـد ولـی نحـوه بـه خـدمت       کیفیات کالبدي تغییر نمی
یابـد  هاي مختلف تغییر مـی  ها در قالب ترکیب آن   گرفتن

 تأکیـد  و در هر ترکیبی کماکان پاسخگویی الزم را دارد.
و  "راحــت بــودن"شــوندگان بــر واژه مشــترك مصــاحبه

دریـده (در بیـان  عـوام) بـه      فضاي شکم " خوب بودن"
تواند ترجمان عامیانه توان پاسخگویی فضا بـه   نوعی می

با  . )1394باشد (گرجی، نیازهاي روزمره و متغیر آنان می
پــذیري، تنــوع "گیــري مــدل ســنجش ســه گانــهکــار بــه

ــق ــر تطبی ــذیري و تغیی ــذ پ ــاق   "یريپ ــراي خــوانش ات ب
بینیم دو مـورد اول  پذیري می لحاظ انعطاف  دریده به شکم

پـذیري خیلـی مـورد     بیشترین پوشش را داشـته و تغییـر  
مـرور   آنچـه در  .است توجه و انتظار طراحان فضا نبوده

پـذیري و   نظرات مختلف ارائه شده براي مفهوم انعطـاف 
دسـت   مصادیق کـارکردي و کالبـدي آن در معمـاري بـه    

آید عموماً ناظر به تغییراتـی اسـت کـه در فضـا داده     می
 حاضر در پذیري الزم آن با رفتار انسان شود تا انطباق می

 برايفتد و در پس آن احساس رضایتی که افضا اتفاق بی
آید در اکثـر  نظر می شود. بهفضا حاصل می کننده استفاده

ســت کــه اایــن مــوارد معمــاري منعطــف آن معمــاري  
 ارضـاي فتن تغییر در کـل یـا اجـزایش در خـدمت     پذیر

یـا   ءعبارتی دیگر در جـز  گیرد. به نیازهاي انسان قرار می
 وضـعیت تغییـر   ،واسـطه ایـن تغییـرات    کل معماري بـه 

کننـده از   گیرد تا مناسب و مطلـوب اسـتفاده  صورت می
گونـه تغییـري در   هیچ   ،فضا باشد. در نمونه مورد مطالعه

 ،شود و بـا ایـن وجـود   داده نمیمعماري بس فاخر فضا 
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در حاضـران  حداکثر تطابق و پوشش را بـراي   ،معماري
چنین معمـاري واجـد شـان و     آورد. اینخود فراهم می

بـه   "دهنـده سرویس"تر از یک که متعالی اي است همرتب
کننـده  شود. چنین فضایی براي استفادهانسان تعریف می

توانـد بـه    مـی  چنـین  از آن واجد معنا خواهد بود و این
  .  بیابد  مرتبت مکان ارتقا

  نتیجه
عنوان یافته اصـلی ایـن تحقیـق مـورد      توان به آنچه می
در پـذیر (  این است که  فضـاي انعطـاف   ،داد توجه قرار

هـا) بـه مجـرد خـود آن کیفیـت حـداکثري       رابطه با نیاز
آورد بلکــه آنچــه در پــس ایــن مطلـوب را فــراهم نمــی 

ید،  وجود انعطاف در رابطه میـان  نمامتعالی می ،مکاشفه
ــه   وجــود صــرفاً انســان و فضــاي معمــاري اســت و ن

در اینجـــا پـــذیري در جســـم مجـــرد فضـــا.  انعطـــاف
بایـد در دو  پذیري به مدد یک معماري هوشمند مـی  انعطاف

طبیعـت وجـود داشـته    -انسـان  و انسـان -رابطه اصلی انسان
نـدامی  دریده با داشتن پالنـی چلیپـایی و ا   باشد. فضاي شکم

حـداقلی از تغییـر   "که بر آن پایه تناسب حضور پیدا کرده با 
حــداکثر انعطــاف را در دو رابطــه "و متعلقــاتش،  در کالبــد

ایـن   بـه  کند. آنچـه  فراهم می "طبیعت-انسان و انسان-انسان
این است که گویـا خـالق    دهد می ویژهاي فضا در نظر مرتبه

بـه اکثریـت   این الگوي فضـایی در سـنت معمـاري ایرانـی،     
روانــی و رفتارهــاي فیزیکــی روزمــره در  -حــاالت روحــی

هـا وقـوف داشـته و در     فرهنگ سکونت ساکنین ایـن خانـه  
هـا را  عین خلق فضایی بسیط و همگـون، انبـوهی از پاسـخ   

 کننـدگان  اسـتفاده  )شاید نشـده و ( بینی شده نیازها پیش براي
  در اختیار گذاشته است. فضا

  

  نوشت پی  
ریستین نـوربرگ شـولتز دیـدي نـو از     ک 1970دهه  در اوایل. 1

بـارزترین وجـه ایـن نگـاه      کنـد.  رح مـی ـفضاي معماري را مط
تر انسان در فهم فضا و ایجاد رابطه سه گانه بـین  حضور عمیق

همانگونـه کـه    .فضاي هستی و فضـاي معمـاري اسـت    انسان،
خواهیم دید در این نگاه انسان موجودي متفکر است که سـعی  

را  آن دهـد  مـی ید با شرایطی که محـیط فـراروي او قـرار    نما می
 .)277-276،ص1393(معماریان :  دار سازد امعن

2. Jon lang  
3. Robert Venturi 
4. Hertzberger 
5. Ian Bentley 
6. Amos rapoport 
7. Schneider, Tatjana., & Till 
8. Gerard Maccreanor 
9. Jorg kurt Grutter 
10. Jan Habraken  
11. Edward t hall 
12. Pena,William and parshall,steven  

 کالبـد  شهرسـازي،  و معمـاري  فضاي در محرمیت از مراد. 13
 کالبدي جنبه دو از حریم داراي که است ايگونه  به فضا به دادن

 بیشـتر  فضـایی  کالبـد  حـوزه  در داشتن حریم . باشد معنایی و
 و داد خواهنـد  شکل را افض امنیت که است اصولی بر متمرکز

 براي را ارزش و حرمت که است هایی ویژگی ،معنایی حیطه در
 بـه  آن در فـرد  کـه  ايگونـه  بـه  آورد ارمغان به معماري فضاي
 دانسـت  محرم فضاي توانمی را فضایی واقع در .برسد آرامش

 و مصـونیت  حریم، داراي کنندهاستفاده براي کالبدي نظر از که
 و آرامـش  که باشد ايگونه به آن فضایی یاتکیف و بوده امنیت

 .) 1386محمودي  ، (سیفیان  نماید تأمین را فرد آسایش
14. Montgomery  
15. Irwin Altman 

شود که توسط سازي به فضایی محصور گفته میدر شهر. 16
عبارت دیگر اگر  عناصر کالبدي یا نمادین محاط شده باشد. به

فضـایی   محبـوس شـود،   فضا بـه هـر روشـی در سـاختاري    
کیفیت محصوریت فضایی توسط هفت  آید.محصور پدید می

 ارتفـاع،  تـداوم،  شـکل،  انـدازه،  شـود: عامل پیوسته تعیین می
هـاي پیرامـون و   هـاي معمـاري سـاختمان   ویژگـی  کفسازي،
 اساساین ویژگی بر  ، و کمیت محصوریت فضایی، مجسمه

محاســبه فاصـله چشـم نــاظر از ارتفـاع بدنــه محصـورکننده     
  .سیدیان، ابافت یگانه) (  شود می

  منابع فهرست  
محیط و رفتـار اجتمـاعی، خلـوت،    ، )1382( .آلتمن ایروین، -

 علـی نمازیـان،   فضاي شخصی، قلمـرو و ازدحـام، متـرجمین:   
 .تهران بهشتی، انتشارات دانشگاه شهید جواهر افسر،
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ــان، - ــاه، رحمــت نســیم؛ رســتم، غالمــی محمدرضــا؛ بمانی  پن
 هـاي  خانـه  سنتی معماري در سازهویت عناصر،  )1389(جنت
-علمـی  فصـلنامه ."دیـز  رسـولیان  خانـه  موردي نمونه "ایرانی

 .13شماره  اسالمی، هنر مطالعات پژوهشی
 اسمیت، سومک؛ گلین، پال؛ مورین، آلن؛ الکک، ین؛ بنتلی،اي -

 بهزادفـر،  مصـطفی  مترجم پاسخده، هاي محیط)، 1389(گراهام
 .تهران صنعت ایران، مگاه علوانتشارات دانش

 سـازماندهی  در حیـاط  نقـش  بررسـی  )،1389حامد ( بیتی، -
 .149 شماره هنر، ماه .تاریخی هاي خانه

شناسی مسـکن، ترجمـه   انـانس، )1388وس(ــورت، آمپاـراپ -
 .مشهد انتشارات کتابکده کسري، خسرو افضلیان،
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