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مورت، مع�ری مبتنی بر زمان «نقد و تحلیل این خانه ...»❊
افشان پزشکیان۱، سپیده راهپی�۲ و سایه مرآت۳ 

چکیده
مع�ری ابزار ه�ی است که می تواند مولد ارتباطی سازنده میان مع�ر و مخاطبان مع�ری باشد؛ از این حیث هر اثر مع�ری به عنوان یک اثر ه�ی بیانگر 

«حقیقتی» است قابل تأمل. یکی از ابزارهای مهم در راستای کشف این حقیقت، نقد و تحلیل اثر مع�ری می باشد، به منظور آشکار کردن حقیقت فضایی 

که مع�ر بدان هستی بخشیده و آن را تبدیل به «مکان» �وده 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 وظیفه ی ما می باشد. نکته ی حائز اهمیت در این راستا، این است که تحلیل یک اثر مع�ری، 

فرایندی همه جانبه نگر، شامل ابعاد و زوایای مختلف است و در تحلیل حارض سعی شده به بازخوانی و ادراک جنبه های مختلف اثر، از نیت و اندیشه های 

مع�ر گرفته تا شناسایی رمزگان و استعارات پنهان در اثر، همچنین تحلیل صورت و فرم مع�ری و بافت و زمینه های محیطی، اجت�عی، سیاسی برپایی بنا، با 

در نظر گرف³ تأثیر موارد مختلف در طول زمان پرداخته شود.

واژگان کلیدی: نقد و تحلیل مع�ری، حقیقت «خانه»، نشانه شناسی اثر، فرم مع�ری، بافت و زمینه ی برپایی خانه

مقدمه
چنانچه مع�ری را پلی میان مع�ر و مخاطب بدانیم، می توانیم بر کارکرد ارتباطی مع�ری، در بازخوانی و سنجش اثر مع�ری ¶رکز کرده و به رسچشمه های 

آن اثر یا به بیان دیگر، حقیقت آن اثر نزدیک شویم. با توجه به چنین رویکردی می توان از چندین منظر به تحلیل یک اثر مع�ری پرداخت: 

 تحلیل رمزگان و استعارات پنهان در اثر (دیدگاه کالسیک)

 بازخوانی نیت و اندیشه های مع�ر به عنوان مبدع اثر (دیدگاه رومانتیک)

 تحلیل صورت و فرم مع�ری بر مبنای شکل بنا (دیدگاه فرمی)

 تحلیل پدیدارشناسانه از طریق برداشت ها و نظرات مخاطب همچنین پی�یش درون سناریو (دیدگاه پدیدارشناسانه)

 تحلیل بافت و زمینه ی محیطی، اجت�عی، سیاسی برپایی بنا (دیدگاه زمینه ای)۴ (مهدوی نژاد، ۱۳۸۴: ۶۹)

در این مقاله، تالش شده است از ¶ام جنبه های ذکر شده در باال به تحلیل این خانه پرداخته شود. در گام اول الزم است به طور کلی مفهوم «خانه» بازشناخته 

شود که تفاوت هایی اساسی با مسکن در شهر دارد.

خانه و مسکن
اغلب فضاهای اقامتی انسان شهرنشین معارص«خانه» نیستند بلکه «رسپناه» هستند؛ به نحوی که تفاوتی میان آنها وجود ندارد. انسان های یک شکل در 

فضاهای یک شکل. رسپناه یا مسکن بیشرت سعی در بر آوردن 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 �ی شود، بلکه دارای بعد زمانی و پیوستار خاص خود و بیان کننده ی شخصیت و الگوی زندگی ساکنان 

آن نیز هست.۵ این پروژه نیز یک «خانه» است؛ خانه ای که به مانند درختچه ی «مورت» حارض در حیاط آن، در زمینه ی خود ریشه گرفته، رشد کرده و در گذر 

زمان با زندگی ساکنان خود به حیات ادامه داده است (تصویر ۱).

«مورد» یا «مورت» (Myrtus) درختچه ای زیبا، معطر و همیشه سبز است که نزد رومیان، یونانیان و ایرانیان باستان بسیار ارزشمند بوده است و آن را 

مظهر جاودانگی می دانسته اند زیرا در فصل پاییز هم برگ های زیرین درختچه خزان می کند و درختچه همواره سبز دیده می شود. تکثیر این گیاه از طریق 

بذر یا قلمه زدن صورت می گیرد 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).

معرفی اج�لی خانه
این خانه متعلق به زوجی مع�ر از دهه ۴۰ دانشکده ی ه�های زیبا در محله ی دزاشیب تهران است؛ ویالیی در زمینی به مساحت ۳۵۰ مرت مربع که بین 

سال های ۵۵ تا ۵۸  با سازه ی تیر و ستون فلزی ساخته شده است، زیربنا با احتساب طبقه ی زیرزمین ۳۳۰ مرت مربع است که در سه طبقه با دو حیاط طراحی 

شده است. یک حیاط کوچک در ورودی و حیاطی بزرگ در پشت خانه. طبقه ی همکف شامل فضاهای عمومی و طبقه ی اول فضاهای خصوصی است، 

در حالی که زیرزمین در حال حارض به واحدی مجزا تبدیل گشته است (تصاویر ۳ تا ۶). 

روند تاریخی زیست بنا و کاربران فضا 
خانه در ابتدا پذیرای زوجی جوان بود؛ تا به امروز که حاصل زندگی  این خانواده ۴۰ ساله، زوج های دیگری است و این بنا، خانه ی ¶ام آنهاست و همگی 

وارث فرهنگ و آدابی هستند که این خانه بر اساس آن شکل گرفته است؛ آدابی چون مه�ن نوازی، صداقت و حفظ حرمت و حریم خانواده که جزء اصول و 

اعتقادات اصلی ¶امی اعضای این خانواده است. آنها خانه را شکل داده اند و خانه نیز در طول زمان آنها را ساخته و پرورانده است. شاید بتوان گفت که این 

پروژه خانه ای صادق، مه�ن نواز و صمیمی است، درست مانند ساکنان آن (تصویر ۷).

❊ با سپاس و قدردانی فراوان از جناب آقای مهندس سل�ن زنگنه مدار بابت تالش های بی دریغشان برای به �ر رسیدن این پروژه
۱. کارشناس ارشد مع�ری و مدرس دانشگاه، دانشجوی رشته ی تاریخ مع�ری دانشگاه پانتئون ـ سوربن، پاریس یک

۲. کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

۳. کارشناس ارشد مع�ری

۴. مهدوی نژاد، محمدجواد (۱۳۸۴). آموزش نقد مع�ری، تقویت خالقیت دانشجویان با روش تحلیل همه جانبه ی آثار مع�ری. مجله ی علمی ـ پژوهشی ه�های زیبا، ش�ره ی ۲۳، صص ۷۶-۶۹.

۵. هال، استیون؛ پرزگومز، آلربتو و یوهانی پاالس�. پرسش های ادراک؛ پدیدارشناسی مع�ری، ص ۱۸۸.

تصویر ۱. رسپناه های یکسان، انسان های شبیه به هم 
می سازد و یک خانه هم ساکنین متفاوت دارد. 

[منبع: مرآت]

تصویر ۳. مقطع خانه [منبع: مرآت]

تصویر ۲. درختچه ی مورت تصویر۴. مقطع خانه [منبع: مرآت]
حارض در حیاط خانه 

[منبع: مرآت]

تصاویر ۵. پالن طبقات زیرزمین، همکف، اول [منبع: مرآت]    تصاویر ۶. معرفی خانه [منبع: مرآت، صالحی سورمقی]
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تصویر ۷. گسرته ی فضایی مورد استفاده ی خانواده در طول زمان [منبع: مرآت]

بررسی و تحلیل
ه�ن طور که گفته شد، مع�ری همچون هر ه� دیگری، 

کارکردی ارتباطی دارد و در فراشد مکامله میان انسان های 

جامعه تعریف می یابد. مع�ر و مخاطب در گفت و گویی 

فضایی به مکامله ای می نشینند که از آن با نام مع�ری یاد 

می کنیم. مکامله ی مع�ری، با مع�ر و خلق اثر ه�یش آغاز 

می شود. از این رو، مع�ر آغازگر مکامله و در ابتدایی ترین 

دیگر  مع�ری،  اثر  خود  می گیرد.  قرار  گفت و گو  نقطه ی 

موضوعی است که می تواند در کانون توجه قرار گیرد و در 

نهایت، نوبت به مخاطب به مثابه نقطه ی پایانی مکامله ی 

ه�ی می رسد.

در �ونه ی مورد بررسی این مقاله، مع�ر و مخاطب هر 

دو در یک گروه قرار می گیرند، اما مخاطبان این اثر مع�ری 

مردمانی نیز هستند که به صورت غیر مستقیم و به عنوان 

نکته ی  بنا روبرو می شوند.  با  یا مه�ن  و  یا رهگذر  ناظر 

دیگری که الزم است توجه ما را در تحلیل و بازشناسی این 

اثر مع�ری به خود جلب �اید، رمزگان و استعارات پنهان 

در کالبد بنا و همچنین زمینه ی محیطی، اجت�عی، سیاسی 

است که اثر در آن ارائه شده است و در نهایت فرم ظاهری 

و برداشت ما از آن است (تصویر ۸). 

گفت و گوی  مع�ری،  مکامله ی  اول:  بخش 
فضایی مع�ر و مخاطب 

در  طراح  تجربه:  یک  عنوان  به  فضا  از  آگاهی 
جایگاه مشارکت کننده در فضا۶

ادموند  نگاه  دریچه ی  از  مجموعه  نقد،  از  بخش  این  در 

و  مع�ری  حوزه ی  نظریه پرداز  و  شهرساز  مع�ر،   ، بیکن۷ 

اصلی  پارامرت  نقد،  این  در  است.  شده  تحلیل  شهرسازی 

بررسی شده  به مسئله ی طراحی فضا  بیکن  نگاه  بحث و 

است: «طراح به عنوان رشکت کننده در فضا» و «تجربه ی 

فضایی». هر دوی این موارد در بنای مورد نظر قابل تحلیل 

است. رابطه ی 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 

امر  هر دو  در  نتیجه،  در  و  ساکنند  ساخته اند  که  فضایی 

طراحی فضا و تجربه ی فضایی رشکت دارند.

۶. بیکن، ادموند. طراحی شهرها، تحول شکل شهر از آتن باستان تا بازیلیای مدرن، ترجمه ی فرزانه طاهری (۱۳۹۱). چاپ 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).

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

که  داشت  توجه  باید  نظر  مورد  پروژه ی  در  حال 

شکل  را  خانه  «من»،  یعنی  بنا،  طراح  و  سازنده  تجربیات 

داده که این شکل دهی در بعضی موارد خودآگاه و جاهایی 

هم ناخودآگاه بوده. تجربیات به دست آمده از تحصیالت 

آکادمیک، تجربیات دوران کودکی و سنت ها و سبک زندگی 

الگوهای  با  جدید  زندگی  تلفیق  و  درون گرا  خانه های  در 

قدیمی، همه در اینجا حضور پیدا کرده اند. در نتیجه ادراک 

بنیادین  مراحل  از  خانه  و طرح  بوده  مکانی»  «درون  فضا 

اولیه رشوع شده و رشد کرده و به مرحله ی استحکام رسیده، 

چرا که به گفته ی خود مع�ران، یک مع�ری پویا تنها در 

طول اتودها تغییر نکرده، بلکه در طول زمان هم دستخوش 

تغییر می شود. در نتیجه، تداوم حس مشهود است و مع�ران 

در طی دوران توانسته اند بیشرت خواسته ها و آرمان های خود 

را در بنا پیاده کنند و فضای خود را غنی تر کنند و سیالیت 

فضاها و فعالیت ها را طرح ریزی کنند. مع�ران سعی بر این 

داشتند که ¶ام موجودیت فکری در جهت رسیدن به آسایش 

اع�ل شود و تغییراتی که به مرور در چیدمان فضای داخلی 

اع�ل  خاطره انگیز  جزئیات  و  راحت  کنج های  ایجاد  برای 

تصمیم گیری های مستمری  و  اتفاقات  از  نشان  شدند همه 

است که در طراحی این بنا اتفاق افتاده است، که ه�ن طور 

و  «تصمیم گیری  بیکن  نظریات  بنابر  شد،  اشاره  قبل تر  که 

تصمی�ت،  اتخاذ  نحوه ی  که  می بینیم  را  طراح»  مشارکت 

عنارص کلیدی طراحی هستند.

از �ونه تغییراتی که بعدها ایجاد شده، به طور مثال 

فضای شومینه است که ابتدا تنها گشودگی ای در دیوار بوده 

که با گشودگی سمت دیگر �ای داخلی دیوار در نشیمن، که 

یک کتابخانه است، ه�هنگ باشد و بعدها تصمیم گرفتند 

آن را تبدیل به شومینه کرده و خاطره ی طاقچه و یادگاری های 

دوران قدیم را حفظ کنند؛ یا به طور مثال، طراحی زیرزمین 

به عنوان واحدی جذاب و دلنشین. همین جزئیات هستند 

که خانه را شکل داده اند و خوِد پالن، طراحان را برای ایجاد 

کنج های مطلوب هدایت کرده است (تصاویر ۱۰ و ۱۱).

به گفته ی خود مع�ران، آنچه را که در دکوراسیون و 

شکل  زمان  طی  هستیم  شاهد  منزل  حارض  حال  وضعیت 

گرفته است. بعضی از ایده ها امکان تحقق نداشتند، ولی اگر 

در رابطه با بازسازی منزل از مع�ران این خانه سؤال شود، 

همچنان طرح هایی در ذهن دارند که عالقمند به اجرایشان 

هستند.

ب) طرق ادراک محیط: مهم ترین عاملی که تصویر ذهنی 

فرد، از موقعیتش در فضای اطراف را تعیین می کند خص�نه 

دانس³ یا مساعد تلقی کردن محیط اطرافش است. بیکن در 

توضیح این مفهوم، دو طرح ارائه می کند و نشان می دهد 

و  خص�نه  محیط  دو  این  واحد،  رسزمینی  در  چطور  که 

مساعد از دید قایقران و راننده ی اتوموبیل تعریف می شود 

( تصویر ۱۲).

تصویر ۹. [منبع: بیکن]

  تصویر ۱۰. واحد زیرزمین [منبع: صالحی سورمقی]

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

مع�ری سلسه ای است از فضاهای متصل به هم که هر یک 

کیفیتی خاص دارند و با دیگری در ارتباط هستند. هدف طراح 

تأثیر گذاری بر افرادیست که از آن فضا سود می برند، این تأثیر 

جریانیست به هم پیوسته که هنگام حرکت در فضا بر حواس 

«رشکت  واژه ی  از  مقصود  بنابراین  می آورد.  هجوم  مخاطب 

احساس  را  طرح  ارسالی  پیام های  جریان  که  فردیست  کننده» 

تجربه  را  طرح هایش  که  افرادی  روح  و  ذهن  مع�ر،  می کند. 

می کنند آینه ی خود می کند که در این خانه، خود مع�ران ساکن 

کننده  مشارکت   خود  و  خودشانند  توسط  شده  طراحی  بنای 

در فضا نیز هستند. جریان پیام ها رشوعی  است برای تجربه ی 

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 می دهند. همچنین مع�ران با درخت ها و 

سایه روشن های خانه و با قناتی که زمانی آنجا بوده آشنا بودند. 

در نتیجه، «طراح» به عنوان «مشارکت کننده» نیز عمل کرده 

بنا بر حواس کاربر می گذارد  تأثیری که آن  و طرح را بر اساس 

طراحی کرده است که متأثر از درک فلسفی و علمی طراحان 

از فرهنگی است که خود جزئی از آنند. هیچ مع�ری �ی تواند 

پالنی مناسب تهیه کند، مگر آنکه در مطلوب ترین شکل، خود 
را در موقعیت شخصی قرار دهد که برایش طراحی می کند.۸

ادراک خود، ادراک محیط، ادراک فضا

ادموند بیکن طریقه ی ادراک را در سه بخش توضیح می دهد: 

ادراک خود، ادراک محیط و ادراک فضا. هر کدام از این بخش ها 

در بنای مورد بحث بررسی می شود:

حد  تا  طراحی  فرایند  کاربرد  نحوه ی  خود:  ادراک  طرق  الف) 

بسیار زیادی متأثر از تصوری است که طراح از «خود» در ذهن 

پیدا کرده. نقطه ی رشوع «من»، طبق �ودار پُل کلِه۹ (تصویر ۹)، 

فرد ه�مند و خالق و طرح ریز است که این «من» نظر معینی 

درباره ی هویت خود، کارکرد و هدف خود و آرزوهایش در ذهن 

تأثیر این موارد را در فضای بالفاصله ی اطرافش، یعنی  دارد و 

مشاهده  قابل  �ودار  در  که  آنچه  با  مطابق  داخلی»،  «فضای 

است، میبینیم. این نقطه ی رشوع، «فضای بیرونی» خود را هم 

دارد که کلِه حد فاصل این دو فضا را مرزی ثابت، یعنی «پوسته» 

می داند که با تعبیری انتزاعی آن را حد فاصل بین امور درونی و 

بیرونی، صمیمی و ناآشنا، امن و خطرناک و ... می داند.

با  و  می بیند  خشکی  در  را  خطر  قایقران  سو،  یک  از 

نزدیک تر شدن هر چه بیشرت به خشکی میزان خطر افزایش 

می یابد. حال آنکه از دید راننده، خطر در دریاست و باید در 

رابطه با حریم خشکی و دریا محتاط باشد. در نتیجه، برای 

برای  که  است  ه�ن محیطی  دقیقاً  راننده محیط خص�نه 

قایقران امن بود و بالعکس. خصومت محیط، تأثیری چشمگیر 

بر مع�ر و در نتیجه، بر طرِح آن مع�ر خواهد داشت که 

می توان این تأثیر را در فرم بناها در مقاطع مختلف تاریخ 

اطرافش  محیط  با  بنا  ه�هنگی  میزان  پس  کرد؛  مشاهده 

سنجیده می شود و بخش اعظم طراحی با ایجاد محدوده ای 

قاطع رس و کار دارد تا حرکت در داخل آن آزادانه صورت گیرد 

فضایی  روابط  گسرتش  با  بیرون  به  محدوده  این  امتداد  و 

مفهوم  به  مساعد»  «محیط  ایجاد  بنابراین  نیز رضوریست. 

«محیط تسهیل کننده»  از وظایف طراح است که در بخش 

بعدی به بررسی آن در خانه ی مورد تحلیل می پردازیم.

نحوه ی  به  وابسته  مفهوم  این  کل  فضا:  ادراک  طرق  ج) 

ادراک فرد از فضای درونی و بیرونی است. در تصویری که 

مربوط به برجی در دوران قرون وسطی است (تصویر ۱۳)، 

مشخص شده که هر چه به ارتفاع می رویم محیط مساعدتر 

پایین  بخش  در  یعنی  می شود؛  بیشرت  بنا  در  گشودگی ها  و 

برج محیط خطر آفرین را داریم که نیاز به مقاومت در برابر 

قابل مشاهده است. فرم،  این محیط در فرم مع�ری کامالً 

در  به حداکú حجم داخلی  را نسبت  کمرتین سطح ممکن 

معرض محیط قرار می دهد (ناظر به درون یا درون گرایی). 

در محیط میانی، بنا کمی خود را بازتر کرده و گشودگی در 

دیوارها ایجاد شده (میانه). در بخش محیط مساعد فرم های 

مع�ری تغییر کرده و در اوج، مع�ری به سوی فضا می جهد 

و در ¶ام جهات عرض اندام می کند و بر میزان گشودگی ها 

افزوده می شود (دست یازی به بیرون یا برون گرایی).

توجه  شد،  بیان  تر  پیش  که  مطالبی  به  توجه  با  حال 

داشته باشید که «پوسته» ه�ن �ای خارجی در برابر محیِط 

دورانی  در  بحث  مورد  خانه ی  بناست.  بیرونِی  خص�نه ی 

پنجاه موجب  اواخر دهه ی  ناپایدار  ساخته شده که رشایط 

وقفه هایی در اجرای آن شده است. نبود مصالح و رشایطی که 

تصمیم گیری ها برای ادامه ی طراحی و اجرای بنا را با سختی 

مواجه می کرد، از عواملی بودند که موجب شدند تا این خانه 

در رشایطی خاص ساخته شود.

در ادامه ی بررسی اثرات این رشایط بر طراحی بنا و با 

توجه به توضیحاتی که در بخش «ادراک محیط» ارائه شد، 

خانه  فضای  تا  موجب شده  محیطی  که رشایط  در می یابیم 

«ناظر به درون» یا «درون گرا» شود و در شخصیت خود شکل 

این خانه، برعکس مثال برج قرون وسطی ای که  بگیرد. در 

هر چه به اوج می رفتیم آزادی عمل و جزئیات بیشرت می شد، 

در حرکت به درون بناست که شاهد حضور جزئیات متعدد 

هستیم (تصویر ۱۴).



ه مع�ری ۵۰. پاییز ۱۳۹۷ ۱۱۴۱۱۵ ه مع�ری ۵۰. پاییز ۱۳۹۷

  تصاویر ۱۲ و ۱۳ [منبع: بیکن]

به  و  کرده  حرکت  �ا  و  خارجی  پوسته ی  از  هر  چه 

جزئیات  و  شده  پویاتر  فضاها  می شویم،  وارد  بنا  داخل 

اثری  �ا خط  در طراحی  که  در رشایطی  بیشرت می شوند، 

از تزئینات یا دیتیل های متعدد دیده �ی شود. با توجه به 

تصاویر داخلی و پالن ها، وفور جزئیات و عرض اندام فضا 

چیدمان  شاهد هستیم.  بنا  داخل  در  را  رنگ ها  و حضور 

داخلی و مبل�ن ها، کنج ها را ایجاد کرده و تغییرات ارتفاع 

در  داده.  شکل  را  داخلی  تقسیم بندی های  کفسازی  در 

ساده ی  پوسته ی  و  داخلی  متعدد  الیه های  نتیجه، حضور 

و  بنا  این  بین پالن  تا شباهت جالبی  باعث شده  خارجی 

نقاشی پل کله ایجاد شود که نام این نقاشی ه�نند فضای 

این خانه «درون نگر» است (تصویر ۱۵).

در بررسی رشایط محیطی حال حارض بنا، توجه به این 

شده  انجام  فرشده ی  ساخت و سازهای  که  الزامیست  نکته 

«محیط  هستند  بنا  به  چسبیده  که  اطراف  زمین های  در 

خص�نه» را برای این بنا ایجاد کرده اند، به نحوی که تراس 

این خانه که از نقاط بارز طراحی آن نیز محسوب می شود 

به دلیل دیدی که از ساخت�ن های چسبیده به بنا پیدا کرده، 

غیر قابل استفاده شده و فضایی که طراحی شده بود تا جایی 

برای توقف، اسرتاحت و تفکر باشد تبدیل به گذری برای 

رسیدن به حیاط شده و سال های زیادی است که بال استفاده 

رها شده است. همچنین دیدی که از طبقه ی دوم به سمت 

رشته کوه الربز وجود داشته در دوران حارض از بین رفته 

است. در نتیجه، رشایط محیط و محیط خص�نه، ایده ها و 

اهداف مع�ران بنا را دستخوش تغییر کرده است. 

درون،  جهان  مع�ری  خانه؛  دوم:  بخش 
درونی کردن جهان 

زمان و مع�ری در خانه
نظر  در  آینده نگرانه  حالت هایی  در  معموالً  مع�ری 

می  آید، ساخت�ن های بدیع، برای کشف و ارائه ی واقعیتی 

طور  به  مع�ری  کیفیت  و  می شوند  فهم  غیر  منتظره 

مستقیم به میزان بداعت آن وابسته است. مدرنیته به طور 

تصویر ۱۴ [منبع: پزشکیان]

۱۰. هال، استیون؛ پرزگومز، آلربتو؛ پاالس�، یوهانی، پرسش های ادراک؛ پدیدارشناسی مع�ری، ص ۱۶۹

11. Gaston Bachelard (1884   – 1962)

۱۲. باشالر، گاس^، بوطیقای فضا، ترجمه ی مریم ک�لی و محمد شیربچه. ص ۵۸.

   تصاویر ۱۵ [منبع: بیکن و پزشکیان]

تصویر ۱۶. دیاگرام سیرکوالسیون در فضاهای مسکونی درون گرای ایرانی و این پروژه [منبع: مرآت]

تصویر ۱۸. دید از بهار  خواب ها به حیاط پشتی خانه [منبع: مرآت] تصویر ۱۷. عرصه ی گسرتده ی طبقه ی همکف [منبع: مرآت]

محیط خطرآفرین

مـحـیـط مـساعـد

مـحـیـط مـیـانـی
 محیط خص�نه
 محیط مساعد

گسرتده ای تحت سلطه گرایش آینده گرایانه بوده است. با 

گذشته  از  وظیفه ی حفاظت  مع�ری همچنان  این وجود 

پیوستار فرهنگ و سنت  تجربه ی  در  ما  توا�ند ساخ³  و 

رویکردهای  از  هر کدام  به  ِرصف  نگاه  دارد.۱۰  بر عهده  را 

«در خود ماندگی»  دچار  را  ما  تاریخ گرایی  و  آینده نگری 

می کند. نگاه مطلق به گذشته، ما را به پیش �ی برد و از 

شتاب روز دنیا فاصله می گیریم و نگاه مطلق به آینده، ما 

را دچار«فراموشی فرهنگی» می کند. این پروژه هم خانه ای 

آینده  به  رو  نگاهش  اما  دارد،  در گذشته  ریشه  که  است 

است. با حضور در آن همزمان حس سنتی و مدرن بودن، 

در مخاطب ایجاد می شود. 

فرم و محتوای ایرانی خانه
خانه دارای فرم هایی است که ما را به یاد گذشته می اندازد؛ 

�ا،  دری های  سه  در  مختلف  ابعاد  در  قوس ها  حضور 

شومینه، دریچه راه پله و ... . اما آنچه خانه را بیشرت ایرانی 

می کند، مفاهیم مع�ری 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 می رسیم. 

این نوع ورود به خانه مانند هشتی های خانه های قدیمی 

پلکان  جا�ایی  نوع  می شود.  خانه  محرمیت  حفظ  باعث 

مرکزی نیز به گونه ای است که تردد میان فضاهای عمومی 

و خصوصی مانع یکدیگر نیستند و آرامش خاطر را برای 

میزبان و میه�ن همزمان ایجاد می کند (تصویر ۱۶).

فرم و محتوای جهانی خانه
آنچه که نگاه پروژه به مع�ری جهانی را نشان می دهد، 

تحصیالت  در  ریشه  که  است  آن  آزاد  پالن  طراحی  نوع 

دارد.  زیبا  ه�های  دانشکده ی  در  اثر  مع�ران  آکادمیک 

بر  آن  شعاع های  تأثیر  و  پالن  در  دایره  و  مربع  ترکیب 

مرزهای پالن یاد آور آثار لویی کان است. ساختار هندسی 

ساده ی پالن در طبقه ی همکف عرصه ای باز همچون یک 

پالن آزاد ایجاد کرده است. پالن آزادی که همچنان احساس 

محرمیت فضای ایرانی را در خود دارد و این نیز یکی دیگر 

از تضادهای موجود در این بنا می باشد (تصویر ۱۷).

کردن  درونی  درون،  جهان  مع�ری  خانه؛ 
جهان

خانه، جهان درونی و فردی ماست که آن را در گفت و گو با 

جهان خارج می سازیم، به عبارتی زندگی و تجربه ی زیست 
باشالر۱۱  گاس³  می شود.  حاصل  گفت و گو  این  نتیجه ی  از 

جهان  بشناسند  را  خانه  آنکه  از  پیش  «فالسفه  می گوید: 

تعابیر هر  این  با  در پس سکونتگاه.  افقی  را می شناسند؛ 

خارج  جهان  با  مواجهه  در  که  دارد  درونی  جهانی  خانه، 

پناه،  از  احساسی  خانه  این  برمی انگیزد.  را  ما  احساسات 

امنیت، صمیمیت، گرما و آرامش را به ساکنان و مه�نان 

خانه  هر  جهان  کامل  درک  و  شناخت  می کند.  منتقل  آن 

تنها با زیس³ در آن حاصل می شود؛ اما می توان با تحلیل و 

بررسی مع�رانه ی اثر به دالیل ایجاد این احساسات تا حدی 

پی برد» (تصویر ۱۸).

نیازهای  از  یکی  را  خانه  باشالر  گاس³  عمود:  جهان   (۱

ارزش  باشالر،  اعتقاد  به  می داند.  ما  عمودی  خود آگاه 

صمیمی عمودیت در مع�ری معارص کمرنگ شده است. 

ارزشی که مفهوم سه گانه ی خدا، انسان و آس�ن را یاد آور 
می شود.۱۲

ورودی با یک طاق کوتاه در باالی رسدر آغاز می شود، 

دیواره ی ورودی تا سقف امتداد نیافته و نور را از باال به 

پله  دو  با  ارتفاع  اختالف  منتقل می کند.  کن  فضای کفش 

است.  کرده  ایجاد  را  بلندتری  طبقه ی همکف، سقف  در 

سیلندر پله در میانه ی فضا با حجم استوانه ای خود طبقات 

را به هم متصل می کند و از زیرزمین تا بام امتداد می یابد. 

حضور در تراس همکف و بهارخواب طبقه ی اول، انسان را 

به ¶اشای آس�ن در پهنه ای محصور، سبز و ایمن دعوت 

می کند. همچنین در داخل پله با نگاه به باال یا پایین، فرم 

آس�ن  در  روشن  نقطه ای  به  که  می بینیم  را  آن  پیچ دار 

ختم می شود؛ فضایی راز آلود که به گفته ی باشالر به ارزش 

صمیمی عمودیت آغشته است (تصاویر ۱۹ و ۲۰).
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پناه  پیدایش مع�ری،  آغاز  نقطه ی  درون ـ برون:  ۲) جهان 

آوردن انسان از پهنه ی وسیع دنیای بیرون و طبیعت وحشی 

به دنیای شخصی شده و امن درون بوده است. پاالس� در 

توصیف حریم خانه می گوید: ما شخصیت های خصوصی و 
اجت�عی داریم که خانه، قلمروی شکل دهنده ی آنهاست.۱۳

اهمیت  از  حریم  مفهوم  خانه،  این  در  که  شد  گفته 

باالیی برخوردار است تا حدی که با عقب نشینی از خیابان 

برای حفظ آرامش خانواده، مرتاژ قابل توجهی از توان ساخت 

بنا از دست رفته است. همین بینش در طراحی باعث شده 

پناه  درون خود  به  با شهر  تقابل  در  خانه  آنکه  بر  عالوه 

درون ـ برون  عرصه ی  یک  نیز  خود  درون  در  است،  آورده 

دارد. عرصه ی باِز طبقه ی همکف که ه�ن قلمروی عمومی 

و اجت�عی ساکنان است توسط حجم بسته ی پله به طبقه ی 

می شود.  متصل  (زیرزمین)  پایین  و  (اتاق خواب ها)  باال 

رنگ آمیزی اتاق خواب ها به رنگ تیره و حجم بسته ی پله در 

تقابل با فضای باز و روشن طبقه ی همکف باعث می شود 

فضای طبقه ی اول، درون فضای طبقه ی همکف جای گیرد؛ 

مجرای  با  همکف  طبقه ی  وسیع  فضای  از  انسان  گویی 

اتاق خواب ها  ایمن  و  بسته تر  طبقه ی  به  پلکان  مارپیچی 

می رسد (تصاویر ۲۱، ۲۲ و ۲۳).

۳) جهان حواس: یوهانی پاالس� پدیدارشناسی مع�ری را به 

معنای «نگریس³» به مع�ری از درون، تجربه ی آگاهانه ی 

آن و از طریق احساس مع�رانه دانسته است و آن را در 

تقابل با خصوصیات ظاهری بناها قرار می دهد؛ به تعبیر 

درونی  زبان  در جست وجوی  «پدیدارشناسی مع�ری»  او 
ساخت�ن است.۱۴

مع�ری معارص در حال حارض بیشرت به دنبال جذابیت 

فرمی است؛ در صورتی که فضایی مطلوب است که ¶ام 

حواس ما را درگیر کند. ه�ن طور که گفته شد، پیش از آنکه 

چش�ن ما درگیر فرم خاصی شوند، احساسات و تجربه ی 

ما از حضور در خانه برجسته می شود. یکی از این وجوه 

طبقه ی  باز  پالن  دلیل  به  است.  شنوایی»  «حس  برجسته 

همکف ¶ام فضاهای این طبقه با هم در ارتباط هستند، در 

نتیجه هر کجای فضا که باشیم صداها را می شنویم اما به 

دلیل قرار گرف³ پله در میان فضا، لزوماً منبع صدا را �ی بینیم 

بلکه در جست و جوی صدا هستیم؛ تجربه ای که به خانه 

جنبه ی جدیدی می بخشد. دید منزوی می کند، در حالی که 

صدا  است،  سمت و سو مند  دید  می جوید؛  مشارکت  صدا 

چند سویی است. حس بینایی متضمن برون بودگی است، 
در حالی که صدا تجربه ی درون بودگی می آفریند.۱۵

اختالف  در  فراوان  متکاهای  فضا،  مبل�ن  همچنین 

سطح های خانه و فرش شدن خانه با قالیچه های رنگارنگ 

مخاطب را تشویق به نشس³ های طوالنی و ماندن در فضا 

می کند؛ حسی از نوع رضایت مندی از مبل�ن های منعطف 

سبک زندگی قدیمی (تصویر ۲۴).

۴) جهان ابهام: به اعتقاد یوهانی پاالس� در عرص تکنولوژی، 

است  شده  کامپیوتری  دست  هدیه ی  که  صحت  و  دقت 

دستی  ترسیم  در  که  ه�مندانه  ایهام  و  ابهام  برای  جایی 

۱۳. هال، استیون؛ پرزگومز، آلربتو؛ پاالس�، یوهانی. پرسش های ادراک؛ پدیدارشناسی مع�ری، ترجمه ی علی اکربی و محمد امین رشیفیان، ص ۱۹۴.

۱۴. پاالس�، یوهانی. مع�ری حواس و پدیدار شناسی ظریف، ترجمه ی محمد رضا شیرازی، ص ۳۱.

۱۵. پاالس�، یوهانی. چش�ن پوست، ترجمه ی محمد رضا شیرازی، ص ۶۱.

۱۶. پاالس�، یوهانی. مع�ری حواس و پدیدار شناسی ظریف، ترجمه ی محمد رضا شیرازی، ص ۸۸.

۱۷. پاالس�، یوهانی. مع�ری حواس و پدیدارشناسی ظریف، ترجمه ی محمدرضا شیرازی، ص ۸۱.

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

 تصویر ۲۰. راه به سمت باال پشت بام [منبع: مرآت]

تصویر ۲۱. دید از پایین سیلندر به طبقه ی اتاق خواب ها [منبع: مرآت]

تصویر ۲۲. دید از داخل پلکان به عرصه ی باز طبقه ی همکف [منبع: مرآت]

باغات  دل  در  باغچه ای  حقیقت  در  خانه،  این  می �اید. 

شمیران به مساحت ۳۵۰ مرت مربع بوده است که به عنوان 

بافتی قدیمی با پیشینه ای کهن شناخته می شود (تصویر 

به  ش�ل  از  آن  محدوده ی  و  دزاشیب  محله  نام   .(۲۸

امامزاده قاسم، از جنوب به تپه قیطریه، از رشق به خیابان 

می شود  محدود  فرمانیه  و  چیذر  به  غرب  از  و  رشیعتی 

(تصویر ۲۹).

محله به عنوان مکان تقابل ها
ه�ن طور که گفته شد، بافت محله، قدیمی و دارای ارزش 

می باشد، هرچند به طور کلی هنوز در این منطقه حس و حال 

شمیران قدیم وجود دارد، اما بسیاری از این ارزش ها در 

و  شمیران  از  متفاوتی  سی�ی  و  رفته  بین  از  زمان  طول 

محله ی  بخواهیم  چنانچه  است.  گذاشته  جا  به  دزاشیب 

شکل گیری اثر را از قدیم تا حال حارض بررسی و تحلیل 

کنیم، به تقابل نکاتی برمی خوریم که سی�ی متفاوتی از 

شمیران قدیم و جدید را به ما نشان می دهد. نکات حائز 

اهمیتی همچون انسجام بافت محله و تداوم و تسلسل 

فضایی که در کوچه باغ ها با درختان رس بر آس�ن افراشته 

دیده می شد و با ساخت و سازهای بی حساب و خیابان های 

پیوند  و  ه�هنگی  زمان  مرور  به  و  شد  تضعیف  جدید 

میان اجزای فضا کمرنگ شد (تصویر ۳۰). بنابراین محله با 

تغییرات تحمیل شده بر بافت در آستانه ی دگردیسی قرار 

گرفت به گونه ای که اکنون دیگر راه و محله قابل تشخیص 

نیستند (تصویر ۳۱) و انسان دچار نوعی رسگشتگی و ابهام 

در مکان می شود، چرا که ارتباط انسان با محیط نیازمند 

یک حس ادراکی است که در طی زمان شکل گرفته و به 

تخریب  گاهی  و  تضعیف  می شود؛  گفته  مکان  آن حس 

عنارص حیاتی محیط از جمله درختان چنار، نارون و ...، 

غیره  و  دماوند  کوچه باغ ها، چشم انداز  فضاهای جمعی، 

که در محالت شمیران به طور خاص وجود داشت و اکنون 

ساخت�ن های بلند و خیابان های عریض جای آنها را گرفته، 

حس مکان در محله را کمرنگ کرده و خاطره ی جمعی 

ساکنانش را خدشه دار کرده است.

ویژگی های محیطی این خانه
ه�ن طور که گفته شد محله دارای عنارص مهم محیطی 

است که نقش بسزایی در شکل گیری خانه داشته و تناسب 

و ه�هنگی طراحی با محیط و بسرت اثر نیز از ملزومات 

مع�ری است. در خانه ی مورد نظر، مع�ران با استفاده ی 

حداکúی از پتانسیل های محیطی موجود طراحی کرده و 

 úنگاه ویژه ای به این موضوع داشته اند؛ به طوری که حداک

درختان موجود که جزء هویت محله به ش�ر می آمدند 

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 �وده اند (تصویر ۳۴).

اما عالوه بر پتانسیل های ذکر شده، کاستی هایی نیز 

محیط  متوجه  به طور کلی  آنها  از  بخشی  که  دارد  وجود 

و  درون  ارتباط  به  مربوط  بخشی  و  است  خانه  بیرونی 

در  عنرص  هر  جایگاه  بودن  نامشخص  مثالً  خانه.  بیرون 

محیط از جمله درخت، اتومبیل، خانه، راه و انسان یکی از 

دغدغه های محیط های امروزی و از جمله این محله است 

و یا حضور اتومبیل در مقایسه با حضور انسان در محیط 

که در جهت درست اولویت بندی �ی شود (تصویر ۳۵).

تصویر ۲۵. راهروهای منتج از حضور سیلندر پله در مرکز خانه 

[منبع: مرآت]

تصویر ۲۴. دید از سمت ورودی به پذیرایی خانه [منبع: مرآت]

همکف  طبقه ی  باز  عرصه ی  در  پله  سیلندر  قرارگیری   .۲۳ تصویر   

[منبع: مرآت]

 تصویر۲۶. آشکارگی در فضای راست گوشه و ابهام در فضای منحنی دار 

[منبع: مرآت]

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

تصویر ۲۸. بسرت محیطی خانه در دل بافتی قدیمی با پیشینه ای کهن در 

تهران [منبع: مرآت]

تصویر ۲۹. بسرت شکل گیری اثر، محله ی حکمت دزاشیب، هسته ی اصلی 

[Google Earth :منبع] شمیران

و  «ابهام»  حیاتی  نقش  که  آنجا  تا  �ی گذارد؛  باقی  است 

حضور شگفت انگیز «نا آگاه» در لحظه ی آفرینش ه�ی به 

اثر ه�ی رخت  از  راز  و  رمز  و  می شود  سپرده  فراموشی 
بر می چیند. ۱۶

که  گفت  اینطور  می توان  پاالس�  اعتقاد  بر  اساس 

به  نگرش  و  آموزش  نوع  دلیل  به  گذشته  نسل  مع�ران 

مع�ری، فضاهایی طراحی می کردند که به طور ناخود آگاه 

بودند. فضاهای  بیشرتی  ناب  تخیل  و  فضایی  ابهام  دارای 

راست  گوشه فضاهای رصیحی هستند که وضوح و آشکارگی 

در آنها به رسعت اتفاق می افتد اما در فضاهایی با خطوط 

منحنی آشکارگی به تدریج و با ابهام اتفاق می افتد. به دلیل 

آن،  دور  به  چرخش  امکان  و  فضا  میان  در  پله  قرارگیری 

فضا دارای سناریوهای غیر قابل پیش بینی و مبهم است؛ فرد 

در انتخاب مسیر و گردش آزاد است، در نتیجه اینکه فرد 

از کدام سمت وارد کدام یک از محدوده های چهارگانه ی 

تبدیل  پیش بینی  غیر قابل  بازی  به  شود،  همکف  طبقه ی 

می شود (تصاویر ۲۵ و ۲۶).

روی  حفره  همچون  جزئیاتی  در  تخیل  و  ابهام  این 

سیلندِر پله هم قابل مشاهده است. بازی نور و سایه ها در 

این حفره در ساعات مختلف روز به آن جذابیت و تخیلی 

تازه می بخشد (تصویر ۲۷).

پدیدارشناسی شهر، پدیدارشناسی خانه
را  و رس�ونی اش  باستانی  دیرین،  این ـ ه�نی  معارص  شهر 

از دست داده است. به اعتقاد پاالس�، «شهر معارص، شهر 

و  کالبدی  ¶اس  مکانیکی  رسیع  حرکت های  است؛  چشم 

صمیمی با شهر را از ما گرفته اند». شهر شفافیت و انعکاس، 

مادیت، عمق و سایه اش را از دست داده است. ما نیازمند 

راز  و  رمز و تاریکی هستیم؛ ه�ن قدر که خواستار دیدن 

و دانستنیم. شهر تنها دیده �ی شود، بلکه زیسته می شود، 
تجربه می گردد و به واسطه ی کالبد ادراک می شود. ۱۷

شهرهایی  ما  شهرهای  پاالس�  گفته ی  به  آنکه  دلیل 

برص محور گشته اند آن است که خانه ها ادراک چند حسی 

اغلب  که  خانه هایی  �ی آورند؛  وجود  به  انسان ها  در  را 

از  و  می شوند  طراحی  بیرون  محیط  به  فخر فروشی  برای 

درون و محتوا تهی می گردند، �ی توانند شهری بساوشی و 

چند حسی را به وجود آورند. اکنون پس از گذر چهل سال 

درختان چنار چهل ساله ی محله بر روی خانه خم شده اند 

و چرتی بر رس خانه شده اند که با سهم آس�ن خود قابی 

زیبا از یک محله ی طبیعی را به عابران هدیه می دهند تا 

لحظه ای محله را ادراک کنند؛ تصویری طبیعی اما کوتاه که 

حق طبیعی شهروندان این شهر است. 

بخش سوم: در جست و جوی حقیقت فضا
بسرت این خانه

آن  در  که  بسرتی  و  زمینه  به  اینک  آن،  درون  و  خانه  از 

شکل گرفته می رسیم، چرا که تحلیل مع�ری خانه در بسرت 

شکل گیری آن تکمیل شده و ما را به حقیقت مکان نزدیک 



ه مع�ری ۵۰. پاییز ۱۳۹۷ ۱۱۸۱۱۹ ه مع�ری ۵۰. پاییز ۱۳۹۷

و  درون  ارتباط  تدریجی  شدن  کمرنگ  دیگر  نکته ی 

بیرون خانه است که به طور مثال می توان به بالکن ش�لی 

خانه اشاره کرد؛ این بالکن زمان طراحی با دید باز به سمت 

کوه های شمیران حس و حال خاصی برای اهالی خانه ایجاد 

کرد، اما با گذشت زمان و مسائل به وجود آمده از جمله 

ساخت و سازهای بلندمرتبه در اطراف و ارشاف آنها به این 

خانه، همچنین آلودگی برصی و از بین رف³ دید مناسب، 

اطراف این بالکن با شیشه کامالً بسته شد و کاربرد ارتباطی 

آن با محیط بیرون قطع شد و امروز تبدیل به گلخانه ای 

ندارد  ارتباطی  عملکرد  دیگر  که  شده  خانه  درون  برای 

(تصویر ۳۶).  

تحلیل راهربدی بسرت محیطی خانه
راهربدی  تحلیل  روش  شده  گفته  نکات  جمع بندی  در 

برای  کارامد  ابزاری  که  می شود  گرفته  کار  به   SWOT

شناسایی رشایط محیطی به ش�ر می آید.

SWOT مخفف کل�ت Strengths و Weaknesses و 

Opportunities و reats/ می باشد 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 می شود. این تقسیم بندی 

به ما کمک می کند تا با نگاهی فراگیر و جامع به تحلیل 

از  بهره مندی   úحداک با  و  پرداخته  تأثیر گذار  عوامل  ¶ام 

نقاط قوت و پتانسیل های موجود، به حداقل رسانیدن نقاط 

استفاده  اثر همچنین  آسیب پذیر  جنبه های  رفع  و  ضعف 

از موقعیت ها و فرصت های بیرونی و شناخت تهدیدهای 

محیط، در جهت اصالح و تقویت ساختار و عملکرد موجود 

برآییم و در این مسیر گام های مؤثر برداریم.

زمینه ی اجت�عی، سیاسی و تاریخی اثر
سال های رشوع طراحی و اجرای خانه، یعنی سال های ۱۳۵۵ 

تا ۱۳۵۸، با ناپایداری رشایط سیاسی و اجت�عی، همین طور 

تصویر ۳۸. جدول تحلیل راهربدی (SWOT) بسرت اجت�عی خانه [منبع: راهپی�]

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

تصویر ۳۰. =ایی از شمیران قدیم، ه�هنگی دید، 

تداوم و تسلسل فضایی و پیوند میان اجزای بافت 

[منبع: مؤسسه ی مطالعات تاریخ معارص ایران]

تصویر ۳۱. =ایی از شمیران جدید، روند بی برنامه ی 

ساخت و سازهای جدید، فقدان ه�هنگی و پیوند میان اجزای 

بافت [منبع: راهپی�]

تصویر ۳۲. محله ی دزاشیب در قدیم؛ نظم درختان، 

تفکیک راه و درک حس مکان در محله 

[منبع: مرآت]

تصویر ۳۳. محله ی دزاشیب در حال حارض، 

بی نظمی در ساخت و سازهای جدید، قابل تشخیص 

نبودن راه و محله و کمرنگ شدن حس مکان در 

محله [منبع: راهپی�]

تصویر ۳۴. حفظ درختان باارزش محله توسط مع�ران بر اساس تقویت پتانسیل های 

محیطی [منبع: مرآت]

تصویر ۳۶. بالکن ش�لی خانه، قطع ارتباط درون و بیرون در طول زمان 

[منبع: مرات]

تصویر ۳۷. جدول تحلیل راهربدی (SWOT) بسرت محیطی خانه [منبع: راهپی�]
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 پاالس�، یوهانی. مع�ری حواس و پدیدارشناسی ظریف، ترجمه ی محمد رضا شیرازی.

 پاالس�، یوهانی. چش�ن پوست، ترجمه ی محمد رضا شیرازی.
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 هایدگر، مارتین (۱۳۷۹). رس آغاز کار ه�ی با رشح فریدریش ویلهلم فن هرمن، ترجمه ی پرویز ضیاء شهابی، چاپ اول. انتشارات هرمس، تهران.
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 John Wood, (1781). /e Younger, A Series of  Plans for Cottages or Habitations of the Labourer.

 Paul Klee (18 December 1879 – 29 June 1940)

منابع

بحران انقالب روبرو بوده ایم که این رشایط مسل�ً در روند 

طراحی و اجرای این خانه هم تأثیرگذار بوده اند و مشکالت 

و محدودیت هایی را نیز در روند ساخت به وجود آورده اند 

از جمله کمبود مصالح، کمبود نیروی کار انسانی و عجله 

برای ¶ام شدن کار به دلیل رشایط بحرانی زمانه که رسانجام 

نیز به دلیل رشایط بحرانی انقالب، کار متوقف می شود و 

گرف³ پروانه ی پایان کار به بعد از انقالب موکول می شود. 

قبل  قسمت های  در  که  اثر  از  جنبه هایی  ترتیب،  بدین 

مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند، به نوعی بازگو کننده ی 

خویش  شکل گیری  زمان  رضورت های  و  نیازها  مشکالت، 

می باشد.

ساختار اجت�عی، فرهنگی محله
از نظر ساختار اجت�عی، محله ای قومی، مذهبی به ش�ر 

اجت�عی  طبقه ی  اجت�عی،  قرشبندی  نظر  از  می آید، 

و  کشاورزی  اکúاً  محله  مردم  شغل  و  باال  به  رو  متوسط 

می دادند.  تشکیل  محل  کاسبان  را  بقیه  و  بوده  دامداری 

پایداری در محله وجود داشته  روابط اجت�عی قدیمی و 

که اکنون نیز به نسبت برقرار است و محله دارای امنیت 

مطلوب اجت�عی است. در مجموع، محله دارای هویت و 

فرهنگی قوی و غنی است که تداوم یافته، اما مشکالتی را 

نیز با خود به همراه آورده است. 

تغییر بسرت محیطی در طول زمان، بسرت اجت�عی  با 

از  که  تغییر و دگرگونی شده است، هر خشتی  نیز دچار 

بافت فرو می ریزد، صدای فرو ریخ³ باورهای کهن شنیده 

می شود و هر بنایی که باال می رود و خیابان تازه ای کشیده 

را تحمیل می کند.  کارکردهای جدیدی  و  رفتارها  می شود، 

به ه�ن اندازه که رنگ و بوی محله تغییر می کند، باورها 

و ارزش های اجت�عی نیز تغییر و رنگ و بوی دیگری به 

خود می گیرند؛ بنابراین محیط، چه از نظر کالبدی و چه از 

نظر اجت�عی به گسست از پیوند های گذشته ی خود میل 

می کند و این موضوع بر روی رفتار و روابط این خانه 

نیز تأثیر گذار بوده است. این پروژه از آخرین خانه های 

محله است که هنوز رنگ و بویی از باغ های شمیران و 

باورها و ارزش های اجت�عی گذشته را در خود دارد، اما 

روزی نیست که آگهی تخریب در صندوق پستی اش جای 

نگیرد و این ترس و اضطراب از تغییر بسرت محیطی و 

اجت�عی که محله و منطقه را تحت تأثیر خود قرار داده 

با محیط و بسرت  و موجب گسست پیوندهای خانه ها 

خود شده، از اهالی این خانه لحظه ای دور �ی شود.

تحلیل راهربدی اجت�عی
ضعف،  قوت،  نقاط  شده،  گفته  مطالب  به  توجه  با 

زیر  به رشح  اثر  اجت�عی  تهدید در زمینه ی  فرصت و 

می باشد:

تصویر نهایی این خانه ...

را  قصه ای  بنا  هر  و  قطعه  خیابان، هر  گوشه، هر  هر 

بیان می کند،

و  جذاب  همیشه  ولی  زیبا،  یا  زشت  بزرگ،  یا  کوچک 

گیرا ...

و در این میان آدمیان هستند که به فضا روح می بخشند، 

به آن می اندیشند و بدان زندگی می بخشند ... .

وسـیله ی  بـه  تـنـهـا  سـاکـنـانـش  سـوی  از  شـهـر 

سی�ی کالبدی آن درک �ی شود، شهر در اغلب موارد به 

وسیله ی معنای نشانه هایش درک می شود، نشانه هایی 

در  که  است  شهر  روح  این  نیستند،  مادی  همیشه  که 

خاطره ی جمعی ساکنانش و حتی خاطره رهگذرانی که 

از آن می گذرند و به ¶اشایش می نشینند جای می گیرد ...

این خانه به عنوان نشانه ای 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 �اید.




