ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺪ دوﺳﺎﻻﻧﻪ

اﻓﺸﺎن ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن ،۱ﺳﭙﯿﺪه راﻫﭙﯿام ۲و ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺮآت

۳

]ﻋﮑﺎس :اﻟﻬﻪ ﻣﺎﯾﺎﻧﯽ[

ﻣﻮرت ،ﻣﻌامری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻣﺎن »ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ «...

❊

ﭼﮑﯿﺪه

رﺗﺒﻪی دوم

ﻣﻌامری اﺑﺰار ﻫرنی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻟﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯿﺎن ﻣﻌامر و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻌامری ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻫﺮ اﺛﺮ ﻣﻌامری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫرنی ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
»ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ« اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ .ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ در راﺳﺘﺎی ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮ ﻣﻌامری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻌامر ﺑﺪان ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه و آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ »ﻣﮑﺎن« منﻮده اﺳﺖ؛ ﻣﮑﺎﻧﯽ دارای ﻣﻌﻨﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﮑﺎن ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎ ﯾﮏ »ﺧﺎﻧﻪ« اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻨﻬﺎن در ﺧﻮدش ،ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن آن در روﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﻌامری،
ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪﻧﮕﺮ ،ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد و زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺎﴐ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ و ادراک ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮ ،از ﻧﯿﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی
ﻣﻌامر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﻣﺰﮔﺎن و اﺳﺘﻌﺎرات ﭘﻨﻬﺎن در اﺛﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت و ﻓﺮم ﻣﻌامری و ﺑﺎﻓﺖ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ،اﺟﺘامﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎ ،ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓنت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌامری ،ﺣﻘﯿﻘﺖ »ﺧﺎﻧﻪ« ،ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﺛﺮ ،ﻓﺮم ﻣﻌامری ،ﺑﺎﻓﺖ و زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ

ﺗﺼﻮﯾﺮ .۴ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎﻧﻪ ]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌامری را ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻌامر و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻌامری ،در ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ و ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮ ﻣﻌامری متﺮﮐﺰ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﴎﭼﺸﻤﻪﻫﺎی
آن اﺛﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺛﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﻣﯽﺗﻮان از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﻌامری ﭘﺮداﺧﺖ:
ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻣﺰﮔﺎن و اﺳﺘﻌﺎرات ﭘﻨﻬﺎن در اﺛﺮ )دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻼﺳﯿﮏ(
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﻌامر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺪع اﺛﺮ )دﯾﺪﮔﺎه روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ(
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت و ﻓﺮم ﻣﻌامری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﮑﻞ ﺑﻨﺎ )دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮﻣﯽ(
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿامﯾﺶ درون ﺳﻨﺎرﯾﻮ )دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ(
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﻓﺖ و زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺤﯿﻄﯽ ،اﺟﺘامﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎ )دﯾﺪﮔﺎه زﻣﯿﻨﻪای() ۴ﻣﻬﺪویﻧﮋاد(۶۹ :۱۳۸۴ ،
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ از متﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .در ﮔﺎم اول ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻣﻔﻬﻮم »ﺧﺎﻧﻪ« ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﮑﻦ در ﺷﻬﺮ دارد.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۱ﴎﭘﻨﺎهﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ،اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻣﯽﺳﺎزد و ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت دارد.
]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۲درﺧﺘﭽﻪی ﻣﻮرت
ﺣﺎﴐ در ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ
]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[

ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺴﮑﻦ

اﻏﻠﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻗﺎﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ ﻣﻌﺎﴏ»ﺧﺎﻧﻪ« ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ »ﴎﭘﻨﺎه« ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﯾﮏ ﺷﮑﻞ در
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﯾﮏ ﺷﮑﻞ .ﴎﭘﻨﺎه ﯾﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﯿﺸﱰ ﺳﻌﯽ در ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن دارﻧﺪ و ﺑُﻌﺪ رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ »ﺧﺎﻧﻪ« اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺧﻠﻖ منﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ دارای ﺑﻌﺪ زﻣﺎﻧﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ﺧﺎص ﺧﻮد و ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪهی ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﻟﮕﻮی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن
آن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ۵.اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ ﯾﮏ »ﺧﺎﻧﻪ« اﺳﺖ؛ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺘﭽﻪی »ﻣﻮرت« ﺣﺎﴐ در ﺣﯿﺎط آن ،در زﻣﯿﻨﻪی ﺧﻮد رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،رﺷﺪ ﮐﺮده و در ﮔﺬر
زﻣﺎن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﯿﺎت اداﻣﻪ داده اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۱
»ﻣﻮرد« ﯾﺎ »ﻣﻮرت« ) (Myrtusدرﺧﺘﭽﻪای زﯾﺒﺎ ،ﻣﻌﻄﺮ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد روﻣﯿﺎن ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و آن را
ﻣﻈﻬﺮ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ زﯾﺮا در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻫﻢ ﺑﺮگﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ درﺧﺘﭽﻪ ﺧﺰان ﻣﯽﮐﻨﺪ و درﺧﺘﭽﻪ ﻫﻤﻮاره ﺳﺒﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﮑﺜﯿﺮ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺬر ﯾﺎ ﻗﻠﻤﻪ زدن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻧﺠﺎم آن در اﻗﻠﯿﻢ ﺗﻬﺮان ﮐﺎری دﺷﻮاراﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﯾﻦ درﺧﺘﭽﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺧﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎک رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
و زﯾﺴﺖ ﺧﻮد را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۲

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۳ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎﻧﻪ ]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟامﻟﯽ ﺧﺎﻧﻪ

اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زوﺟﯽ ﻣﻌامر از دﻫﻪ  ۴۰داﻧﺸﮑﺪهی ﻫرنﻫﺎی زﯾﺒﺎ در ﻣﺤﻠﻪی دزاﺷﯿﺐ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ؛ وﯾﻼﯾﯽ در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۳۵۰ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۵۵ﺗﺎ  ۵۸ﺑﺎ ﺳﺎزهی ﺗﯿﺮ و ﺳﺘﻮن ﻓﻠﺰی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮﺑﻨﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻃﺒﻘﻪی زﯾﺮزﻣﯿﻦ  ۳۳۰ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ دو ﺣﯿﺎط ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺣﯿﺎط ﮐﻮﭼﮏ در ورودی و ﺣﯿﺎﻃﯽ ﺑﺰرگ در ﭘﺸﺖ ﺧﺎﻧﻪ .ﻃﺒﻘﻪی ﻫﻤﮑﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻃﺒﻘﻪی اول ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ،
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺑﻪ واﺣﺪی ﻣﺠﺰا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ )ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۳ﺗﺎ .(۶

روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﯾﺴﺖ ﺑﻨﺎ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎ

ﺧﺎﻧﻪ در اﺑﺘﺪا ﭘﺬﯾﺮای زوﺟﯽ ﺟﻮان ﺑﻮد؛ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  ۴۰ﺳﺎﻟﻪ ،زوجﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ،ﺧﺎﻧﻪی متﺎم آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻫﻤﮕﯽ
وارث ﻓﺮﻫﻨﮓ و آداﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ آداﺑﯽ ﭼﻮن ﻣﻬامنﻧﻮازی ،ﺻﺪاﻗﺖ و ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺟﺰء اﺻﻮل و
اﻋﺘﻘﺎدات اﺻﻠﯽ متﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪ را ﺷﮑﻞ دادهاﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل زﻣﺎن آﻧﻬﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮوراﻧﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮوژه ﺧﺎﻧﻪای ﺻﺎدق ،ﻣﻬامنﻧﻮاز و ﺻﻤﯿﻤﯽ اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۷
❊ ﺑﺎ ﺳﭙﺎس و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻓﺮاوان از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻠامن زﻧﮕﻨﻪﻣﺪار ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﯽدرﯾﻐﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ مثﺮ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﭘﺮوژه
 .۱ﮐﺎرﺷﻨﺎسارﺷﺪ ﻣﻌامری و ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ،داﻧﺸﺠﻮی رﺷﺘﻪی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌامری داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎﻧﺘﺌﻮنـﺳﻮرﺑﻦ ،ﭘﺎرﯾﺲ ﯾﮏ
 .۲ﮐﺎرﺷﻨﺎسارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 .۳ﮐﺎرﺷﻨﺎسارﺷﺪ ﻣﻌامری
 .۴ﻣﻬﺪویﻧﮋاد ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ) .(۱۳۸۴آﻣﻮزش ﻧﻘﺪ ﻣﻌامری ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪی آﺛﺎر ﻣﻌامری .ﻣﺠﻠﻪی ﻋﻠﻤﯽـﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫرنﻫﺎی زﯾﺒﺎ ،ﺷامرهی  ،۲۳ﺻﺺ .۷۶-۶۹
 .۵ﻫﺎل ،اﺳﺘﯿﻮن؛ ﭘﺮزﮔﻮﻣﺰ ،آﻟﱪﺗﻮ و ﯾﻮﻫﺎﻧﯽ ﭘﺎﻻﺳام .ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ادراک؛ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌامری ،ص .۱۸۸

 ۱۱۰ﻫرن ﻣﻌامری  .۵۰ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۷

ﺗﺼﺎوﯾﺮ  .۶ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻪ ]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت ،ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺳﻮرﻣﻘﯽ[

ﺗﺼﺎوﯾﺮ  .۵ﭘﻼن ﻃﺒﻘﺎت زﯾﺮزﻣﯿﻦ ،ﻫﻤﮑﻒ ،اول ]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[

ﻫرن ﻣﻌامری  .۵۰ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۷

۱۱۱

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۷ﮔﺴﱰهی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل زﻣﺎن ]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ

ﻫامنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻌامری ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ﻫرن دﯾﮕﺮی،
ﮐﺎرﮐﺮدی ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارد و در ﻓﺮاﺷﺪ ﻣﮑﺎﳌﻪ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻌامر و ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﳌﻪای ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻌامری ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﮑﺎﳌﻪی ﻣﻌامری ،ﺑﺎ ﻣﻌامر و ﺧﻠﻖ اﺛﺮ ﻫرنﯾﺶ آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ،ﻣﻌامر آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﮑﺎﳌﻪ و در اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻘﻄﻪی ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺧﻮد اﺛﺮ ﻣﻌامری ،دﯾﮕﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎﳌﻪی
ﻫرنی ﻣﯽرﺳﺪ.
در منﻮﻧﻪی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﻌامر و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺮ
دو در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻌامری
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺎﻇﺮ ﯾﺎ رﻫﮕﺬر و ﯾﺎ ﻣﻬامن ﺑﺎ ﺑﻨﺎ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪی
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ را در ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ
اﺛﺮ ﻣﻌامری ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ منﺎﯾﺪ ،رﻣﺰﮔﺎن و اﺳﺘﻌﺎرات ﭘﻨﻬﺎن
در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺑﻨﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺤﯿﻄﯽ ،اﺟﺘامﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ در آن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮم ﻇﺎﻫﺮی
و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎ از آن اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۸

ﺑﺨﺶ اول :ﻣﮑﺎﳌﻪی ﻣﻌامری ،ﮔﻔﺖوﮔﻮی
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌامر و ﻣﺨﺎﻃﺐ

آﮔﺎﻫﯽ از ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ :ﻃﺮاح در
۶
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻓﻀﺎ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﻘﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از درﯾﭽﻪی ﻧﮕﺎه ادﻣﻮﻧﺪ
ﺑﯿﮑﻦ ، ۷ﻣﻌامر ،ﺷﻬﺮﺳﺎز و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﺣﻮزهی ﻣﻌامری و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻘﺪ ،ﭘﺎراﻣﱰ اﺻﻠﯽ
ﺑﺤﺚ و ﻧﮕﺎه ﺑﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ» :ﻃﺮاح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻓﻀﺎ« و »ﺗﺠﺮﺑﻪی
ﻓﻀﺎﯾﯽ« .ﻫﺮدوی اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺑﻨﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﺳﺖ .راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﺻﻮل ﻃﺮاح ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن زﻧﺪﮔﯽ
در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﺧﻮد در
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،در ﻫﺮدو اﻣﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﴍﮐﺖ دارﻧﺪ.

ﻣﻌامری ﺳﻠﺴﻪای اﺳﺖ از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ
ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺧﺎص دارﻧﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮی در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺪف ﻃﺮاح
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ اﻓﺮادﯾﺴﺖ ﮐﻪ از آن ﻓﻀﺎ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺟﺮﯾﺎﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ در ﻓﻀﺎ ﺑﺮ ﺣﻮاس
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد از واژهی »ﴍﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪه« ﻓﺮدﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺎمﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﻃﺮح را اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻌامر ،ذﻫﻦ و روح اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﺮحﻫﺎﯾﺶ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﯾﻨﻪی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﻮد ﻣﻌامران ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﻨﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﺷﺎﻧﻨﺪ و ﺧﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
در ﻓﻀﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﴍوﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪی
ﺣﺴﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﻧﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ،از ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻨﮑﺎ ،از ﺻﺪا ﺑﻪ ﺳﮑﻮت.
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺮ ﻓﻀﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮐﻠﯽ و ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌامران ﺑﺎ درﺧﺖﻫﺎ و
ﺳﺎﯾﻪروﺷﻦﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻗﻨﺎﺗﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ آﻧﺠﺎ ﺑﻮده آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ» ،ﻃﺮاح« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه« ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده
و ﻃﺮح را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ آن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺣﻮاس ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﮔﺬارد
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از درک ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮاﺣﺎن
از ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﺰﺋﯽ از آﻧﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﻣﻌامری منﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﻼﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،ﺧﻮد
۸
را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ادراک ﺧﻮد ،ادراک ﻣﺤﯿﻂ ،ادراک ﻓﻀﺎ
ادﻣﻮﻧﺪ ﺑﯿﮑﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪی ادراک را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ:
ادراک ﺧﻮد ،ادراک ﻣﺤﯿﻂ و ادراک ﻓﻀﺎ .ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ
در ﺑﻨﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ( ﻃﺮق ادراک ﺧﻮد :ﻧﺤﻮهی ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﺼﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاح از »ﺧﻮد« در ذﻫﻦ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده .ﻧﻘﻄﻪی ﴍوع »ﻣﻦ« ،ﻃﺒﻖ منﻮدار ﭘُﻞ ﮐﻠِﻪ) ۹ﺗﺼﻮﯾﺮ ،(۹
ﻓﺮد ﻫرنﻣﻨﺪ و ﺧﺎﻟﻖ و ﻃﺮحرﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ »ﻣﻦ« ﻧﻈﺮ ﻣﻌﯿﻨﯽ
درﺑﺎرهی ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد ،ﮐﺎرﮐﺮد و ﻫﺪف ﺧﻮد و آرزوﻫﺎﯾﺶ در ذﻫﻦ
دارد و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد را در ﻓﻀﺎی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪی اﻃﺮاﻓﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ
»ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ« ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در منﻮدار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪی ﴍوع» ،ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ« ﺧﻮد را ﻫﻢ
دارد ﮐﻪ ﮐﻠِﻪ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ اﯾﻦ دو ﻓﻀﺎ را ﻣﺮزی ﺛﺎﺑﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ »ﭘﻮﺳﺘﻪ«
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮی اﻧﺘﺰاﻋﯽ آن را ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻣﻮر دروﻧﯽ و
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﻧﺎآﺷﻨﺎ ،اﻣﻦ و ﺧﻄﺮﻧﺎک و  ...ﻣﯽداﻧﺪ.

 .۶ﺑﯿﮑﻦ ،ادﻣﻮﻧﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺗﺤﻮل ﺷﮑﻞ ﺷﻬﺮ از آﺗﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﺎزﯾﻠﯿﺎی ﻣﺪرن ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺮزاﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮی ) .(۱۳۹۱ﭼﺎپ ﺳﻮم .اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﻬﯿﺪی.
)7. Edmund Bacon (May 2, 1910 – October 14, 2005
8. John Wood, the Younger, A Series of Plans for Cottages or Habitations of the Labourer, 1781.
9. Paul Klee (18 December 1879 – 29 June 1940).

 ۱۱۲ﻫرن ﻣﻌامری  .۵۰ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۷

ﺗﺼﻮﯾﺮ ] .۹ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﯿﮑﻦ[

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۱۰واﺣﺪ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ]ﻣﻨﺒﻊ :ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺳﻮرﻣﻘﯽ[

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۱۱ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ]ﻣﻨﺒﻊ :ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺳﻮرﻣﻘﯽ[

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۸ﻣﺪل ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ ]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[

ﺣﺎل در ﭘﺮوژهی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎزﻧﺪه و ﻃﺮاح ﺑﻨﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﻦ« ،ﺧﺎﻧﻪ را ﺷﮑﻞ
داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞدﻫﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺧﻮدآﮔﺎه و ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻢ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻮده .ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻼت
آﮐﺎدﻣﯿﮏ ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی درونﮔﺮا و ﺗﻠﻔﯿﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﻫﻤﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ادراک
ﻓﻀﺎ »درون ﻣﮑﺎﻧﯽ« ﺑﻮده و ﻃﺮح ﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
اوﻟﯿﻪ ﴍوع ﺷﺪه و رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺳﺘﺤﮑﺎم رﺳﯿﺪه،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺧﻮد ﻣﻌامران ،ﯾﮏ ﻣﻌامری ﭘﻮﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ در
ﻃﻮل اﺗﻮدﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻫﻢ دﺳﺘﺨﻮش
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﺪاوم ﺣﺲ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﻣﻌامران
در ﻃﯽ دوران ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎی ﺧﻮد
را در ﺑﻨﺎ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻀﺎی ﺧﻮد را ﻏﻨﯽﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ
ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را ﻃﺮحرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌامران ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ متﺎم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻓﮑﺮی در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺶ
اﻋامل ﺷﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور در ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺞﻫﺎی راﺣﺖ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺧﺎﻃﺮهاﻧﮕﯿﺰ اﻋامل
ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎن از اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫامنﻃﻮر
ﮐﻪ ﻗﺒﻞﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﯿﮑﻦ »ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻃﺮاح« را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺤﻮهی اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿامت،
ﻋﻨﺎﴏ ﮐﻠﯿﺪی ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از منﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل
ﻓﻀﺎی ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽای در دﯾﻮار ﺑﻮده
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ منﺎی داﺧﻠﯽ دﯾﻮار در ﻧﺸﯿﻤﻦ ،ﮐﻪ
ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻫامﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ ﮐﺮده و ﺧﺎﻃﺮهی ﻃﺎﻗﭽﻪ و ﯾﺎدﮔﺎریﻫﺎی
دوران ﻗﺪﯾﻢ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺮزﻣﯿﻦ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪی ﺟﺬاب و دﻟﻨﺸﯿﻦ .ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺷﮑﻞ دادهاﻧﺪ و ﺧﻮ ِد ﭘﻼن ،ﻃﺮاﺣﺎن را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺞﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۱۰و .(۱۱
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺧﻮد ﻣﻌامران ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در دﮐﻮراﺳﯿﻮن و
وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﻣﻨﺰل ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻃﯽ زﻣﺎن ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺪهﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺰل از ﻣﻌامران اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺆال ﺷﻮد،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ در ذﻫﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﺸﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ب( ﻃﺮق ادراک ﻣﺤﯿﻂ :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ
ﻓﺮد ،از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ در ﻓﻀﺎی اﻃﺮاف را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﺼامﻧﻪ
داﻧﺴنت ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﺶ اﺳﺖ .ﺑﯿﮑﻦ در
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،دو ﻃﺮح اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﭼﻄﻮر در ﴎزﻣﯿﻨﯽ واﺣﺪ ،اﯾﻦ دو ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺼامﻧﻪ و
ﻣﺴﺎﻋﺪ از دﯾﺪ ﻗﺎﯾﻘﺮان و راﻧﻨﺪهی اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد
) ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۱۲

از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﻗﺎﯾﻘﺮان ﺧﻄﺮ را در ﺧﺸﮑﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ از دﯾﺪ راﻧﻨﺪه ،ﺧﻄﺮ در درﯾﺎﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺮای
راﻧﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺼامﻧﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﻫامن ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻗﺎﯾﻘﺮان اﻣﻦ ﺑﻮد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ .ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ ،ﺗﺄﺛﯿﺮی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
ﺑﺮ ﻣﻌامر و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺮ ﻃﺮ ِح آن ﻣﻌامر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در ﻓﺮم ﺑﻨﺎﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد؛ ﭘﺲ ﻣﯿﺰان ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﺶ
ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودهای
ﻗﺎﻃﻊ ﴎوﮐﺎر دارد ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ در داﺧﻞ آن آزاداﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
و اﻣﺘﺪاد اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺎ ﮔﺴﱰش رواﺑﻂ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺰ ﴐورﯾﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺠﺎد »ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ« ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
»ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه« از وﻇﺎﯾﻒ ﻃﺮاح اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ
ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آن در ﺧﺎﻧﻪی ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ج( ﻃﺮق ادراک ﻓﻀﺎ :ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮهی
ادراک ﻓﺮد از ﻓﻀﺎی دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ .در ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﺟﯽ در دوران ﻗﺮون وﺳﻄﯽ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ ،(۱۳
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﯽروﯾﻢ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ
و ﮔﺸﻮدﮔﯽﻫﺎ در ﺑﻨﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﺮج ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ در ﻓﺮم ﻣﻌامری ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮم،
ﮐﻤﱰﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻤﮑﻦ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐرث ﺣﺠﻢ داﺧﻠﯽ در
ﻣﻌﺮض ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ )ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ درون ﯾﺎ درونﮔﺮاﯾﯽ(.
در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ ،ﺑﻨﺎ ﮐﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎزﺗﺮ ﮐﺮده و ﮔﺸﻮدﮔﯽ در
دﯾﻮارﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه )ﻣﯿﺎﻧﻪ( .در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻓﺮمﻫﺎی
ﻣﻌامری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و در اوج ،ﻣﻌامری ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﻀﺎ ﻣﯽﺟﻬﺪ
و در متﺎم ﺟﻬﺎت ﻋﺮض اﻧﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﮔﺸﻮدﮔﯽﻫﺎ
اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد )دﺳﺖﯾﺎزی ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﯾﺎ ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ(.
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ
ِ
ﻣﺤﯿﻂ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ »ﭘﻮﺳﺘﻪ« ﻫامن منﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﺼامﻧﻪی ﺑﯿﺮوﻧﯽِ ﺑﻨﺎﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻪی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در دوراﻧﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﴍاﯾﻂ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اواﺧﺮ دﻫﻪی ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻮﺟﺐ
وﻗﻔﻪﻫﺎﯾﯽ در اﺟﺮای آن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺒﻮد ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺮای اداﻣﻪی ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺑﻨﺎ را ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
در ﴍاﯾﻄﯽ ﺧﺎص ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
در اداﻣﻪی ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ »ادراک ﻣﺤﯿﻂ« اراﺋﻪ ﺷﺪ،
درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﴍاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ
»ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ درون« ﯾﺎ »درونﮔﺮا« ﺷﻮد و در ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ
ﺑﮕﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺜﺎل ﺑﺮج ﻗﺮون وﺳﻄﯽای ﮐﻪ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ اوج ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ آزادی ﻋﻤﻞ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﺪ،
در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ درون ﺑﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺘﻌﺪد
ﻫﺴﺘﯿﻢ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۱۴
ﻫرن ﻣﻌامری  .۵۰ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۷

۱۱۳

ﻣـﺤـﯿـﻂ ﻣـﺴﺎﻋـﺪ

ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺼامﻧﻪ
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ

ﻣـﺤـﯿـﻂ ﻣـﯿـﺎﻧـﯽ

ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ] ۱۵ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﯿﮑﻦ و ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن[
ﺗﺼﻮﯾﺮ ] ۱۴ﻣﻨﺒﻊ :ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن[

ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۱۲و ] ۱۳ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﯿﮑﻦ[

ﻫﺮﭼﻪ از ﭘﻮﺳﺘﻪی ﺧﺎرﺟﯽ و منﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ
داﺧﻞ ﺑﻨﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﻓﻀﺎﻫﺎ ﭘﻮﯾﺎﺗﺮ ﺷﺪه و ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ منﺎ ﺧﻂ اﺛﺮی
از ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﯾﺎ دﯾﺘﯿﻞﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد دﯾﺪه منﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ داﺧﻠﯽ و ﭘﻼنﻫﺎ ،وﻓﻮر ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﻋﺮض اﻧﺪام ﻓﻀﺎ
و ﺣﻀﻮر رﻧﮓﻫﺎ را در داﺧﻞ ﺑﻨﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭼﯿﺪﻣﺎن
داﺧﻠﯽ و ﻣﺒﻠامنﻫﺎ ،ﮐﻨﺞﻫﺎ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻐﯿﯿﺮات ارﺗﻔﺎع
در ﮐﻔﺴﺎزی ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی داﺧﻠﯽ را ﺷﮑﻞ داده .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺣﻀﻮر ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد داﺧﻠﯽ و ﭘﻮﺳﺘﻪی ﺳﺎدهی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﻼن اﯾﻦ ﺑﻨﺎ و
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭘﻞ ﮐﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫامﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎی
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ »درونﻧﮕﺮ« اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۱۵
در ﺑﺮرﺳﯽ ﴍاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺑﻨﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎی ﻓﴩدهی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
در زﻣﯿﻦﻫﺎی اﻃﺮاف ﮐﻪ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ »ﻣﺤﯿﻂ
ﺧﺼامﻧﻪ« را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﺮاس
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧﻘﺎط ﺑﺎرز ﻃﺮاﺣﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﯾﺪی ﮐﻪ از ﺳﺎﺧﺘامنﻫﺎی ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده،
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ،اﺳﱰاﺣﺖ و ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﺬری ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﺷﺪه و ﺳﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده
رﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪی ﮐﻪ از ﻃﺒﻘﻪی دوم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
رﺷﺘﻪ ﮐﻮه اﻟﱪز وﺟﻮد داﺷﺘﻪ در دوران ﺣﺎﴐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﴍاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺼامﻧﻪ ،اﯾﺪهﻫﺎ و
اﻫﺪاف ﻣﻌامران ﺑﻨﺎ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮔﺴﱰدهای ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮاﯾﺶ آﯾﻨﺪهﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻌامری ﻫﻤﭽﻨﺎن وﻇﯿﻔﻪی ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
و ﺗﻮامنﻨﺪ ﺳﺎﺧنت ﻣﺎ در ﺗﺠﺮﺑﻪی ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﺖ
را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ۱۰.ﻧﮕﺎه ِﴏف ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام از روﯾﮑﺮدﻫﺎی
آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی و ﺗﺎرﯾﺦﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺎ را دﭼﺎر »درﺧﻮدﻣﺎﻧﺪﮔﯽ«
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺎه ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ منﯽﺑﺮد و از
ﺷﺘﺎب روز دﻧﯿﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﻧﮕﺎه ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ،ﻣﺎ
را دﭼﺎر»ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ دارد ،اﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ رو ﺑﻪ آﯾﻨﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در آن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺣﺲ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن ﺑﻮدن،
در ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮای اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ

ﺧﺎﻧﻪ دارای ﻓﺮمﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽاﻧﺪازد؛
ﺣﻀﻮر ﻗﻮسﻫﺎ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻪ دریﻫﺎی منﺎ،
ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ ،درﯾﭽﻪ راه ﭘﻠﻪ و  . ...اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﯿﺸﱰ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻌامری اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻣﺮوزی
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ از
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﺲ
از ﮔﺬر از ﻓﻀﺎی ﮐﻔﺶ ﮐﻦ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻧﻮع ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺸﺘﯽﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮع ﺟﺎمنﺎﯾﯽ ﭘﻠﮑﺎن
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮدد ﻣﯿﺎن ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ را ﺑﺮای
ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﻣﯿﻬامن ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۱۶

ﺑﺨﺶ دوم :ﺧﺎﻧﻪ؛ ﻣﻌامری ﺟﻬﺎن درون ،ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ
دروﻧﯽ ﮐﺮدن ﺟﻬﺎن
زﻣﺎن و ﻣﻌامری در ﺧﺎﻧﻪ

ﻣﻌامری ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮاﻧﻪ در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺳﺎﺧﺘامنﻫﺎی ﺑﺪﯾﻊ ،ﺑﺮای ﮐﺸﻒ و اراﺋﻪی واﻗﻌﯿﺘﯽ
ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﻓﻬﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻌامری ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺪاﻋﺖ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻌامری ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ،
ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻼن آزاد آن اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﺗﺤﺼﯿﻼت
آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﻌامران اﺛﺮ در داﻧﺸﮑﺪهی ﻫرنﻫﺎی زﯾﺒﺎ دارد.
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺮﺑﻊ و داﯾﺮه در ﭘﻼن و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﻌﺎعﻫﺎی آن ﺑﺮ
ﻣﺮزﻫﺎی ﭘﻼن ﯾﺎدآور آﺛﺎر ﻟﻮﯾﯽ ﮐﺎن اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻨﺪﺳﯽ
ﺳﺎدهی ﭘﻼن در ﻃﺒﻘﻪی ﻫﻤﮑﻒ ﻋﺮﺻﻪای ﺑﺎز ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ
ﭘﻼن آزاد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﻼن آزادی ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺣﺴﺎس

 .۱۰ﻫﺎل ،اﺳﺘﯿﻮن؛ ﭘﺮزﮔﻮﻣﺰ ،آﻟﱪﺗﻮ؛ ﭘﺎﻻﺳام ،ﯾﻮﻫﺎﻧﯽ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ادراک؛ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌامری ،ص ۱۶۹
 .۱۲ﺑﺎﺷﻼر ،ﮔﺎﺳنت ،ﺑﻮﻃﯿﻘﺎی ﻓﻀﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺮﯾﻢ ﮐامﻟﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮﺑﭽﻪ .ص .۵۸

 ۱۱۴ﻫرن ﻣﻌامری  .۵۰ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۷

ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ ﻓﻀﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را در ﺧﻮد دارد و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ
از ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۱۷

ﺧﺎﻧﻪ؛ ﻣﻌامری ﺟﻬﺎن درون ،دروﻧﯽ ﮐﺮدن
ﺟﻬﺎن

ﺧﺎﻧﻪ ،ﺟﻬﺎن دروﻧﯽ و ﻓﺮدی ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ
ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪی زﯾﺴﺖ
۱۱
از ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎﺳنت ﺑﺎﺷﻼر
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﻼﺳﻔﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺟﻬﺎن
را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ؛ اﻓﻘﯽ در ﭘﺲ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻫﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ دروﻧﯽ دارد ﮐﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎ را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ از ﭘﻨﺎه،
اﻣﻨﯿﺖ ،ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ،ﮔﺮﻣﺎ و آراﻣﺶ را ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن و ﻣﻬامﻧﺎن
آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻬﺎن ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ زﯾﺴنت در آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌامراﻧﻪی اﺛﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺎ ﺣﺪی
ﭘﯽﺑﺮد« )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۱۸
 (۱ﺟﻬﺎن ﻋﻤﻮد :ﮔﺎﺳنت ﺑﺎﺷﻼر ﺧﺎﻧﻪ را ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺧﻮدآﮔﺎه ﻋﻤﻮدی ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﺷﻼر ،ارزش
ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻋﻤﻮدﯾﺖ در ﻣﻌامری ﻣﻌﺎﴏ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی ﺧﺪا ،اﻧﺴﺎن و آﺳامن را ﯾﺎدآور
۱۲
ﻣﯽﺷﻮد.
ورودی ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﺎق ﮐﻮﺗﺎه در ﺑﺎﻻی ﴎدر آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد،
دﯾﻮارهی ورودی ﺗﺎ ﺳﻘﻒ اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻮر را از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ
ﻓﻀﺎی ﮐﻔﺶ ﮐﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﺑﺎ دو ﭘﻠﻪ
در ﻃﺒﻘﻪی ﻫﻤﮑﻒ ،ﺳﻘﻒ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﯿﻠﻨﺪر ﭘﻠﻪ در ﻣﯿﺎﻧﻪی ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺧﻮد ﻃﺒﻘﺎت
را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﺎم اﻣﺘﺪاد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺣﻀﻮر در ﺗﺮاس ﻫﻤﮑﻒ و ﺑﻬﺎرﺧﻮاب ﻃﺒﻘﻪی اول ،اﻧﺴﺎن را
ﺑﻪ متﺎﺷﺎی آﺳامن در ﭘﻬﻨﻪای ﻣﺤﺼﻮر ،ﺳﺒﺰ و اﯾﻤﻦ دﻋﻮت
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در داﺧﻞ ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻓﺮم
ﭘﯿﭻدار آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای روﺷﻦ در آﺳامن
ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻓﻀﺎﯾﯽ رازآﻟﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺑﺎﺷﻼر ﺑﻪ ارزش
ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻋﻤﻮدﯾﺖ آﻏﺸﺘﻪ اﺳﺖ )ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۱۹و .(۲۰

)11. Gaston Bachelard (1884–1962

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۱۶دﯾﺎﮔﺮام ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ درونﮔﺮای اﯾﺮاﻧﯽ و اﯾﻦ ﭘﺮوژه ]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۱۷ﻋﺮﺻﻪی ﮔﺴﱰدهی ﻃﺒﻘﻪی ﻫﻤﮑﻒ ]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۱۸دﯾﺪ از ﺑﻬﺎرﺧﻮابﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﭘﺸﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ ]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[

ﻫرن ﻣﻌامری  .۵۰ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۷

۱۱۵

 (۲ﺟﻬﺎن درونـﺑﺮون :ﻧﻘﻄﻪی آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻌامری ،ﭘﻨﺎه
آوردن اﻧﺴﺎن از ﭘﻬﻨﻪی وﺳﯿﻊ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون و ﻃﺒﯿﻌﺖ وﺣﺸﯽ
ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺪه و اﻣﻦ درون ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺎﻻﺳام در
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و
۱۳
اﺟﺘامﻋﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻗﻠﻤﺮوی ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪهی آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺮﯾﻢ از اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﱰاژ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﻨﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﻨﺶ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ درون ﺧﻮد ﭘﻨﺎه
آورده اﺳﺖ ،در درون ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻋﺮﺻﻪی درونـﺑﺮون
دارد .ﻋﺮﺻﻪی ﺑﺎ ِز ﻃﺒﻘﻪی ﻫﻤﮑﻒ ﮐﻪ ﻫامن ﻗﻠﻤﺮوی ﻋﻤﻮﻣﯽ
و اﺟﺘامﻋﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﺘﻪی ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی
ﺑﺎﻻ )اﺗﺎقﺧﻮابﻫﺎ( و ﭘﺎﯾﯿﻦ )زﯾﺮزﻣﯿﻦ( ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
رﻧﮓآﻣﯿﺰی اﺗﺎقﺧﻮابﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺗﯿﺮه و ﺣﺠﻢ ﺑﺴﺘﻪی ﭘﻠﻪ در
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و روﺷﻦ ﻃﺒﻘﻪی ﻫﻤﮑﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﻓﻀﺎی ﻃﺒﻘﻪی اول ،درون ﻓﻀﺎی ﻃﺒﻘﻪی ﻫﻤﮑﻒ ﺟﺎی ﮔﯿﺮد؛
ﮔﻮﯾﯽ اﻧﺴﺎن از ﻓﻀﺎی وﺳﯿﻊ ﻃﺒﻘﻪی ﻫﻤﮑﻒ ﺑﺎ ﻣﺠﺮای
ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ ﭘﻠﮑﺎن ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺴﺘﻪﺗﺮ و اﯾﻤﻦ اﺗﺎقﺧﻮابﻫﺎ
ﻣﯽرﺳﺪ )ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۲۲ ،۲۱و .(۲۳
 (۳ﺟﻬﺎن ﺣﻮاس :ﯾﻮﻫﺎﻧﯽ ﭘﺎﻻﺳام ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌامری را ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی »ﻧﮕﺮﯾﺴنت« ﺑﻪ ﻣﻌامری از درون ،ﺗﺠﺮﺑﻪی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪی
آن و از ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺴﺎس ﻣﻌامراﻧﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و آن را در
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ
او »ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌامری« در ﺟﺴﺖوﺟﻮی زﺑﺎن دروﻧﯽ
۱۴
ﺳﺎﺧﺘامن اﺳﺖ.
ﻣﻌامری ﻣﻌﺎﴏ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬاﺑﯿﺖ
ﻓﺮﻣﯽ اﺳﺖ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ متﺎم
ﺣﻮاس ﻣﺎ را درﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﻫامنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ
ﭼﺸامن ﻣﺎ درﮔﯿﺮ ﻓﺮم ﺧﺎﺻﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪی
ﻣﺎ از ﺣﻀﻮر در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ وﺟﻮه
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ »ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﯾﯽ« اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﻼن ﺑﺎز ﻃﺒﻘﻪی
ﻫﻤﮑﻒ متﺎم ﻓﻀﺎﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎی ﻓﻀﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺻﺪاﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓنت ﭘﻠﻪ در ﻣﯿﺎن ﻓﻀﺎ ،ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﻨﺒﻊ ﺻﺪا را منﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺻﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺟﻨﺒﻪی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .دﯾﺪ ﻣﻨﺰوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﺻﺪا ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ؛ دﯾﺪ ﺳﻤﺖوﺳﻮﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺻﺪا
ﭼﻨﺪﺳﻮﯾﯽ اﺳﺖ .ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮون ﺑﻮدﮔﯽ اﺳﺖ،
۱۵
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺻﺪا ﺗﺠﺮﺑﻪی درون ﺑﻮدﮔﯽ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﻠامن ﻓﻀﺎ ،ﻣﺘﮑﺎﻫﺎی ﻓﺮاوان در اﺧﺘﻼف
ﺳﻄﺢﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ و ﻓﺮش ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯿﭽﻪﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ
ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻧﺸﺴنتﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﺎﻧﺪن در ﻓﻀﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺣﺴﯽ از ﻧﻮع رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی از ﻣﺒﻠامنﻫﺎی ﻣﻨﻌﻄﻒ
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۲۴
 (۴ﺟﻬﺎن اﺑﻬﺎم :ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﯾﻮﻫﺎﻧﯽ ﭘﺎﻻﺳام در ﻋﴫ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی،
دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪی دﺳﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺑﻬﺎم و اﯾﻬﺎم ﻫرنﻣﻨﺪاﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺮﺳﯿﻢ دﺳﺘﯽ

اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ منﯽﮔﺬارد؛ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ »اﺑﻬﺎم« و
ﺣﻀﻮر ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ »ﻧﺎآﮔﺎه« در ﻟﺤﻈﻪی آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫرنی ﺑﻪ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد و رﻣﺰ و راز از اﺛﺮ ﻫرنی رﺧﺖ
۱۶
ﺑﺮﻣﯽﭼﯿﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﺘﻘﺎد ﭘﺎﻻﺳام ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻨﻄﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌامران ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع آﻣﻮزش و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ
ﻣﻌامری ،ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه
دارای اﺑﻬﺎم ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺗﺨﯿﻞ ﻧﺎب ﺑﯿﺸﱰی ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﻀﺎﻫﺎی
راﺳﺖ ﮔﻮﺷﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﴏﯾﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻮح و آﺷﮑﺎرﮔﯽ
در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ اﻣﺎ در ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط
ﻣﻨﺤﻨﯽ آﺷﮑﺎرﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﺎ اﺑﻬﺎم اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﭘﻠﻪ در ﻣﯿﺎن ﻓﻀﺎ و اﻣﮑﺎن ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ دور آن،
ﻓﻀﺎ دارای ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ؛ ﻓﺮد
در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ و ﮔﺮدش آزاد اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد
از ﮐﺪام ﺳﻤﺖ وارد ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪی
ﻃﺒﻘﻪی ﻫﻤﮑﻒ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۲۵و .(۲۶
اﯾﻦ اﺑﻬﺎم و ﺗﺨﯿﻞ در ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻔﺮه روی
ﺳﯿﻠﻨﺪ ِر ﭘﻠﻪ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎزی ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ در
اﯾﻦ ﺣﻔﺮه در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ روز ﺑﻪ آن ﺟﺬاﺑﯿﺖ و ﺗﺨﯿﻠﯽ
ﺗﺎزه ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۲۷

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۲۹ﺑﺴﱰ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺛﺮ ،ﻣﺤﻠﻪی ﺣﮑﻤﺖ دزاﺷﯿﺐ ،ﻫﺴﺘﻪی اﺻﻠﯽ
ﺷﻤﯿﺮان ]ﻣﻨﺒﻊ[Google Earth :

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۲۲دﯾﺪ از داﺧﻞ ﭘﻠﮑﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﺑﺎز ﻃﺒﻘﻪی ﻫﻤﮑﻒ ]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۲۵راﻫﺮوﻫﺎی ﻣﻨﺘﺞ از ﺣﻀﻮر ﺳﯿﻠﻨﺪر ﭘﻠﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺎﻧﻪ
]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[

ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮ ،ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻪ

ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺎﴏ اﯾﻦـﻫامﻧﯽ دﯾﺮﯾﻦ ،ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﴎمنﻮﻧﯽاش را
از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﭘﺎﻻﺳام» ،ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺎﴏ ،ﺷﻬﺮ
ﭼﺸﻢ اﺳﺖ؛ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﴎﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ متﺎس ﮐﺎﻟﺒﺪی و
ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ را از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ« .ﺷﻬﺮ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اﻧﻌﮑﺎس،
ﻣﺎدﯾﺖ ،ﻋﻤﻖ و ﺳﺎﯾﻪاش را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
راز و رﻣﺰ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﻫامنﻗﺪر ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﯾﺪن
و داﻧﺴﺘﻨﯿﻢ .ﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ دﯾﺪه منﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
۱۷
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﮐﺎﻟﺒﺪ ادراک ﻣﯽﺷﻮد.
دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﭘﺎﻻﺳام ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ
ﺑﴫﻣﺤﻮر ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ادراک ﭼﻨﺪﺣﺴﯽ
را در اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد منﯽآورﻧﺪ؛ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
ﺑﺮای ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از
درون و ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻬﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮی ﺑﺴﺎوﺷﯽ و
ﭼﻨﺪﺣﺴﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﮔﺬر ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
درﺧﺘﺎن ﭼﻨﺎر ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪی ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮ روی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ
و ﭼﱰی ﺑﺮ ﴎ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ آﺳامن ﺧﻮد ﻗﺎﺑﯽ
زﯾﺒﺎ از ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪی ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺮان ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ
ﻟﺤﻈﻪای ﻣﺤﻠﻪ را ادراک ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ
ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۲۸ﺑﺴﱰ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺎﻧﻪ در دل ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﮐﻬﻦ در
ﺗﻬﺮان ]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۲۱دﯾﺪ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی اﺗﺎقﺧﻮابﻫﺎ ]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[

ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎن ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎ

ﻫامنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﻠﻪ ،ﻗﺪﯾﻤﯽ و دارای ارزش
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺲوﺣﺎل
ﺷﻤﯿﺮان ﻗﺪﯾﻢ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ارزشﻫﺎ در
ﻃﻮل زﻣﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﺳﯿامی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺷﻤﯿﺮان و
دزاﺷﯿﺐ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﻠﻪی
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺛﺮ را از ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﯿامی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از
ﺷﻤﯿﺮان ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﮑﺎت ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﻠﻪ و ﺗﺪاوم و ﺗﺴﻠﺴﻞ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪﺑﺎغﻫﺎ ﺑﺎ درﺧﺘﺎن ﴎ ﺑﺮ آﺳامن اﻓﺮاﺷﺘﻪ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎی ﺑﯽﺣﺴﺎب و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻫامﻫﻨﮕﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﯿﺎن اﺟﺰای ﻓﻀﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۳۰ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ در آﺳﺘﺎﻧﻪی دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ راه و ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  (۳۱و اﻧﺴﺎن دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﴎﮔﺸﺘﮕﯽ و اﺑﻬﺎم
در ﻣﮑﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﯾﮏ ﺣﺲ ادراﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ زﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
آن ﺣﺲ ﻣﮑﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻋﻨﺎﴏ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﯿﻂ از ﺟﻤﻠﻪ درﺧﺘﺎن ﭼﻨﺎر ،ﻧﺎرون و ،...
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ،ﮐﻮﭼﻪﺑﺎغﻫﺎ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز دﻣﺎوﻧﺪ و ﻏﯿﺮه
ﮐﻪ در ﻣﺤﻼت ﺷﻤﯿﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص وﺟﻮد داﺷﺖ و اﮐﻨﻮن
ﺳﺎﺧﺘامنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻋﺮﯾﺾ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺣﺲ ﻣﮑﺎن در ﻣﺤﻠﻪ را ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﺮده و ﺧﺎﻃﺮهی ﺟﻤﻌﯽ
ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را ﺧﺪﺷﻪدار ﮐﺮده اﺳﺖ.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۲۰راه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[
ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۲۴دﯾﺪ از ﺳﻤﺖ ورودی ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ ]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻀﺎ
ﺑﺴﱰ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۲۷دﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻔﺮهی ﺳﯿﻠﻨﺪر ﭘﻠﮑﺎن ]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[

از ﺧﺎﻧﻪ و درون آن ،اﯾﻨﮏ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺴﱰی ﮐﻪ در آن
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌامری ﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺴﱰ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﮑﺎن ﻧﺰدﯾﮏ

 .۱۳ﻫﺎل ،اﺳﺘﯿﻮن؛ ﭘﺮزﮔﻮﻣﺰ ،آﻟﱪﺗﻮ؛ ﭘﺎﻻﺳام ،ﯾﻮﻫﺎﻧﯽ .ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ادراک؛ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌامری ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻋﻠﯽاﮐﱪی و ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﴍﯾﻔﯿﺎن ،ص .۱۹۴
 .۱۴ﭘﺎﻻﺳام ،ﯾﻮﻫﺎﻧﯽ .ﻣﻌامری ﺣﻮاس و ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﻇﺮﯾﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﯿﺮازی ،ص .۳۱
 .۱۵ﭘﺎﻻﺳام ،ﯾﻮﻫﺎﻧﯽ .ﭼﺸامن ﭘﻮﺳﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﯿﺮازی ،ص .۶۱
 .۱۶ﭘﺎﻻﺳام ،ﯾﻮﻫﺎﻧﯽ .ﻣﻌامری ﺣﻮاس و ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﻇﺮﯾﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﯿﺮازی ،ص .۸۸
 .۱۷ﭘﺎﻻﺳام ،ﯾﻮﻫﺎﻧﯽ .ﻣﻌامری ﺣﻮاس و ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﻇﺮﯾﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﯿﺮازی ،ص .۸۱

 ۱۱۶ﻫرن ﻣﻌامری  .۵۰ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۷

ﻣﯽمنﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﻏﭽﻪای در دل ﺑﺎﻏﺎت
ﺷﻤﯿﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۳۵۰ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﮐﻬﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺼﻮﯾﺮ
 .(۲۸ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻪ دزاﺷﯿﺐ و ﻣﺤﺪودهی آن از ﺷامل ﺑﻪ
اﻣﺎﻣﺰاده ﻗﺎﺳﻢ ،از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺗﭙﻪ ﻗﯿﻄﺮﯾﻪ ،از ﴍق ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﴍﯾﻌﺘﯽ و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﭼﯿﺬر و ﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد
)ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۲۹

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۱۹دﯾﺪ از زﯾﺮ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۲۳ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺳﯿﻠﻨﺪر ﭘﻠﻪ در ﻋﺮﺻﻪی ﺑﺎز ﻃﺒﻘﻪی ﻫﻤﮑﻒ
]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[

ﺗﺼﻮﯾﺮ .۲۶آﺷﮑﺎرﮔﯽ در ﻓﻀﺎی راﺳﺖ ﮔﻮﺷﻪ و اﺑﻬﺎم در ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺤﻨﯽدار
]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[

ﻫامنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﻠﻪ دارای ﻋﻨﺎﴏ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﯿﻄﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ و ﺗﻨﺎﺳﺐ
و ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و ﺑﺴﱰ اﺛﺮ ﻧﯿﺰ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت
ﻣﻌامری اﺳﺖ .در ﺧﺎﻧﻪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻣﻌامران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهی
ﺣﺪاﮐرثی از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و
ﻧﮕﺎه وﯾﮋهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺪاﮐرث
درﺧﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﺟﺰء ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷامر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ
را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ورودی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺳﻪ
درﺧﺖ ﭼﻨﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
درﺧﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺮاﺣﯽ منﻮدهاﻧﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۳۴
اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺤﯿﻂ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط درون و
ﺑﯿﺮون ﺧﺎﻧﻪ .ﻣﺜﻼً ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺮ ﻋﻨﴫ در
ﻣﺤﯿﻂ از ﺟﻤﻠﻪ درﺧﺖ ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،ﺧﺎﻧﻪ ،راه و اﻧﺴﺎن ﯾﮑﯽ از
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی اﻣﺮوزی و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ اﺳﺖ
و ﯾﺎ ﺣﻀﻮر اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎن در ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ درﺳﺖ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی منﯽﺷﻮد )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۳۵

ﻫرن ﻣﻌامری  .۵۰ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۷

۱۱۷

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۳۲ﻣﺤﻠﻪی دزاﺷﯿﺐ در ﻗﺪﯾﻢ؛ ﻧﻈﻢ درﺧﺘﺎن،
ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۳۰منﺎﯾﯽ از ﺷﻤﯿﺮان ﻗﺪﯾﻢ ،ﻫامﻫﻨﮕﯽ دﯾﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۳۱منﺎﯾﯽ از ﺷﻤﯿﺮان ﺟﺪﯾﺪ ،روﻧﺪ ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
ﺗﺪاوم و ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﺟﺰای ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻓﻘﺪان ﻫامﻫﻨﮕﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﺟﺰای ﺗﻔﮑﯿﮏ راه و درک ﺣﺲ ﻣﮑﺎن در ﻣﺤﻠﻪ
]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[
]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﴏ اﯾﺮان[
ﺑﺎﻓﺖ ]ﻣﻨﺒﻊ :راﻫﭙﯿام[

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۳۳ﻣﺤﻠﻪی دزاﺷﯿﺐ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ،
ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ در ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻧﺒﻮدن راه و ﻣﺤﻠﻪ و ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن ﺣﺲ ﻣﮑﺎن در
ﻣﺤﻠﻪ ]ﻣﻨﺒﻊ :راﻫﭙﯿام[

ﻧﮑﺘﻪی دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺠﯽ ارﺗﺒﺎط درون و
ﺑﯿﺮون ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺷامﻟﯽ
ﺧﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد؛ اﯾﻦ ﺑﺎﻟﮑﻦ زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﮐﻮهﻫﺎی ﺷﻤﯿﺮان ﺣﺲوﺣﺎل ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﻫﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ در اﻃﺮاف و اﴍاف آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﴫی و از ﺑﯿﻦ رﻓنت دﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ،
اﻃﺮاف اﯾﻦ ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد ارﺗﺒﺎﻃﯽ
آن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و اﻣﺮوز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای
ﺑﺮای درون ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد
)ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۳۶

ﺗﺤﻠﯿﻞ راﻫﱪدی ﺑﺴﱰ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺎﻧﻪ

در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﮑﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه روش ﺗﺤﻠﯿﻞ راﻫﱪدی
 SWOTﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﺰاری ﮐﺎراﻣﺪ ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﴍاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﺷامر ﻣﯽآﯾﺪ.
 SWOTﻣﺨﻔﻒ ﮐﻠامت  Strengthsو  Weaknessesو
 Opportunitiesو  Threatsﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ،ﺿﻌﻒ ،ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﺖ و ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ )ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ( و ﻋﻮاﻣﻞ
ﺧﺎرﺟﯽ )ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی
ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
متﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﺪاﮐرث ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻧﻘﺎط
ﺿﻌﻒ و رﻓﻊ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ اﺛﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی
ﻣﺤﯿﻂ ،در ﺟﻬﺖ اﺻﻼح و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮآﯾﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮدارﯾﻢ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۳۵اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻀﻮر اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[

زﻣﯿﻨﻪی اﺟﺘامﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺛﺮ

ﺳﺎلﻫﺎی ﴍوع ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺧﺎﻧﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۵۵
ﺗﺎ  ،۱۳۵۸ﺑﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﴍاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘامﻋﯽ ،ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۳۴ﺣﻔﻆ درﺧﺘﺎن ﺑﺎارزش ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌامران ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی
ﻣﺤﯿﻄﯽ ]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮآت[

ﺑﺤﺮان اﻧﻘﻼب روﺑﺮو ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ﻣﺴﻠامً در روﻧﺪ
ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻼت
و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ در روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﺠﻠﻪ
ﺑﺮای متﺎم ﺷﺪن ﮐﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﴍاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ زﻣﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﴎاﻧﺠﺎم
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﴍاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﻧﻘﻼب ،ﮐﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد و
ﮔﺮﻓنت ﭘﺮواﻧﻪی ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از اﺛﺮ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ
ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪهی
ﻣﺸﮑﻼت ،ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﴐورتﻫﺎی زﻣﺎن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘامﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺤﻠﻪ

از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘامﻋﯽ ،ﻣﺤﻠﻪای ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﺷامر
ﻣﯽآﯾﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﻗﴩﺑﻨﺪی اﺟﺘامﻋﯽ ،ﻃﺒﻘﻪی اﺟﺘامﻋﯽ
ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﺷﻐﻞ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻪ اﮐرثا ً ﮐﺸﺎورزی و
داﻣﺪاری ﺑﻮده و ﺑﻘﯿﻪ را ﮐﺎﺳﺒﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ.
رواﺑﻂ اﺟﺘامﻋﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری در ﻣﺤﻠﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﻣﺤﻠﻪ دارای اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻄﻠﻮب اﺟﺘامﻋﯽ اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ،ﻣﺤﻠﻪ دارای ﻫﻮﯾﺖ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﻮی و ﻏﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺴﱰ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن ،ﺑﺴﱰ اﺟﺘامﻋﯽ
ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﺧﺸﺘﯽ ﮐﻪ از
ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد ،ﺻﺪای ﻓﺮو رﯾﺨنت ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﺷﻨﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﺎزهای ﮐﺸﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫامن اﻧﺪازه ﮐﻪ رﻧﮓ و ﺑﻮی ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎورﻫﺎ
و ارزشﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ و رﻧﮓ و ﺑﻮی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ،ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﭼﻪ از
ﻧﻈﺮ اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﻪ ﮔﺴﺴﺖ از ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺧﻮد ﻣﯿﻞ

ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ روی رﻓﺘﺎر و رواﺑﻂ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه از آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺤﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز رﻧﮓ و ﺑﻮﯾﯽ از ﺑﺎغﻫﺎی ﺷﻤﯿﺮان و
ﺑﺎورﻫﺎ و ارزشﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ﺧﻮد دارد ،اﻣﺎ
روزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﮔﻬﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ در ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽاش ﺟﺎی
ﻧﮕﯿﺮد و اﯾﻦ ﺗﺮس و اﺿﻄﺮاب از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺴﱰ ﻣﺤﯿﻄﯽ و
اﺟﺘامﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده
و ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺴﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و ﺑﺴﱰ
ﺧﻮد ﺷﺪه ،از اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻟﺤﻈﻪای دور منﯽﺷﻮد.

ﺗﺤﻠﯿﻞ راﻫﱪدی اﺟﺘامﻋﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ،ﺿﻌﻒ،
ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪی اﺟﺘامﻋﯽ اﺛﺮ ﺑﻪ ﴍح زﯾﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ...
ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ،ﻫﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ و ﻫﺮ ﺑﻨﺎ ﻗﺼﻪای را
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرگ ،زﺷﺖ ﯾﺎ زﯾﺒﺎ ،وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺬاب و
ﮔﯿﺮا ...
و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آدﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ روح ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ،
ﺑﻪ آن ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﺑﺪان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ . ...
ﺷـﻬـﺮ از ﺳـﻮی ﺳـﺎﮐـﻨـﺎﻧـﺶ ﺗـﻨـﻬـﺎ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪی
ﺳﯿامی ﮐﺎﻟﺒﺪی آن درک منﯽﺷﻮد ،ﺷﻬﺮ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺶ درک ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎدی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ روح ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺧﺎﻃﺮهی ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮه رﻫﮕﺬراﻧﯽ ﮐﻪ
از آن ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ و ﺑﻪ متﺎﺷﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد ...
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪای در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺣﻔﻆ ﺷﺪن دارد ﺗﺎ روح ﻣﺤﻠﻪ و ﺷﻬﺮ را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ
و رواﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دوﺑﺎره ﺗﻌﺮﯾﻒ منﺎﯾﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۳۶ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺷامﻟﯽ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط درون و ﺑﯿﺮون در ﻃﻮل زﻣﺎن
]ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺮات[

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۳۷ﺟﺪول ﺗﺤﻠﯿﻞ راﻫﱪدی ) (SWOTﺑﺴﱰ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺎﻧﻪ ]ﻣﻨﺒﻊ :راﻫﭙﯿام[
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۳۸ﺟﺪول ﺗﺤﻠﯿﻞ راﻫﱪدی ) (SWOTﺑﺴﱰ اﺟﺘامﻋﯽ ﺧﺎﻧﻪ ]ﻣﻨﺒﻊ :راﻫﭙﯿام[

ﺑﺎﺷﻼر ،ﮔﺎﺳنت .ﺑﻮﻃﯿﻘﺎی ﻓﻀﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺮﯾﻢ ﮐامﻟﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺷﯿﺮﺑﭽﻪ.
ﺑﯿﮑﻦ ،ادﻣﻮﻧﺪ ) .(۱۳۹۱ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺗﺤﻮل ﺷﮑﻞ ﺷﻬﺮ از آﺗﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﺎزﯾﻠﯿﺎی ﻣﺪرن ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺮزاﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮی ،ﭼﺎپ ﺳﻮم .اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﻬﯿﺪی ،ﺗﻬﺮان.
ﭘﺎﻻﺳام ،ﯾﻮﻫﺎﻧﯽ .ﻣﻌامری ﺣﻮاس و ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﻇﺮﯾﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﯿﺮازی.
ﭘﺎﻻﺳام ،ﯾﻮﻫﺎﻧﯽ .ﭼﺸامن ﭘﻮﺳﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﯿﺮازی.
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺣﺴﻦآﺑﺎدی ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ) .(۱۳۹۳اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﻌامران ﻣﻌﺎﴏ اﯾﺮان  ،۳اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﺒﺎ ،ﺗﻬﺮان.
ﻣﻬﺪویﻧﮋاد ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ) .(۱۳۸۴آﻣﻮزش ﻧﻘﺪ ﻣﻌامری ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ آﺛﺎر ﻣﻌامری ،ﻣﺠﻠﻪی ﻋﻠﻤﯽـﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫرنﻫﺎی زﯾﺒﺎ ،ﺷامرهی  ،۲۳ﺻﺺ .۷۶-۶۹
ﻫﺎل ،اﺳﺘﯿﻮن؛ ﭘﺮزﮔﻮﻣﺰ ،آﻟﱪﺗﻮ؛ ﭘﺎﻻﺳام ،ﯾﻮﻫﺎﻧﯽ؛ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ادراک؛ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌامری ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻋﻠﯽاﮐﱪی و ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﴍﯾﻔﯿﺎن.
ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ،ﻣﺎرﺗﯿﻦ ) .(۱۳۷۹ﴎآﻏﺎز ﮐﺎر ﻫرنی ﺑﺎ ﴍح ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ وﯾﻠﻬﻠﻢ ﻓﻦ ﻫﺮﻣﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﭘﺮوﯾﺰ ﺿﯿﺎء ﺷﻬﺎﺑﯽ ،ﭼﺎپ اول .اﻧﺘﺸﺎرات ﻫﺮﻣﺲ ،ﺗﻬﺮان.
ﻫﺎﯾﻠﱪوﻧﺮ ،راﺑﺮت ) .(۱۳۷۰ﺑﺰرﮔﺎن اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﺮﺟﻤﻪی اﺣﻤﺪ ﺷﻬﺴﺎ .اﻧﺘﺸﺎرات آﻣﻮزش اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان.
John Wood, (1781). The Younger, A Series of Plans for Cottages or Habitations of the Labourer.
)Paul Klee (18 December 1879 – 29 June 1940
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