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تأثیر انعطافپذیری در ارتقاء کیفیت معماری داخلی
محیط مسکونی

(نمونۀ موردی :خانۀ شریفیها)
سیده مریم مجتبوی * ،1الدن نگهبان کاخکی

2

 .1عضو هیئت علمی گروه معماری ،مؤسسه آموزش عالی فردوس ،مشهد ،ایران.
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه معماری ،مؤسسه آموزش عالی فردوس ،مشهد ،ایران.

چکیده

ماهیـت ،میـزان کمبـود و وجـوه نیازهـای سـکونتی ،برحسـب گروههـای درآمـدی و قشـرهای اجتماعـی متفاوت
اسـت .بدیهـی اسـت هریـک ،بـه تبـع ویژگیهـای خـود ،راهحلهـای متفاوتـی را طلـب میکنـد .یکـی از ایـن
راهحلهـا ،مسـکن انعطافپذیـر میباشـد .واحـد مسـکونی انعطافپذیـر ،ایـن امـکان را بـه سـاکنان میدهـد کـه
خانـۀ خـود را متناسـب بـا فرهنـگ ،شـیوۀ زندگـی ،الگوهـای رفتـاری ،نیازهـای فضایـی و  ...سـاماندهی کنند .از
آنجـا کـه انسـانها معمـوالً تنوعطلـب هسـتند و ثابـت ماندن شـرایط محیطـی ،موجـب نارضایتی آنهـا میگردد،
لـذا وجـود امکاناتـی بـرای ایجـاد تغییـرات فضایـی در محیـط زندگی خـود را مطلـوب ارزیابـی میکننـد .اهداف
پژوهـش پیـش رو ،دسـتیابی بـه مؤلفههای مؤثـر بر ارتقاء کیفیت مسـکن ،معرفـی انواع روشهـای انعطافپذیری
در فضـای مسـکونی و ارائـۀ راهکارهایـی جهـت ارتقـاء کیفیـت محیط زندگـی با اسـتفاده از انعطافپذیری اسـت.
روش تحقیـق ایـن مقالـه ،توصیفـی  -تحلیلـی اسـت .ابتدا بـا مطالعـۀ منابـع و اسـناد کتابخانـهای و اینترنتی ،به
معرفـی مؤلفههـای مؤثـر جهـت ارتقـاء کیفیـت محیط مسـکونی پرداخته شـده و مؤلفـۀ انعطافپذیری بـه عنوان
اساسـیترین و مهمتریـن عامـل ،یـاد شـده اسـت .در همیـن راسـتا ،ابتـدا گونههـای مختلـف انعطافپذیـری در
مسـکن کـه شـامل :تنوعپذیری (فضـای چندعملکـردی) ،تطبیقپذیری (جابجایـی فصلی و روزانـه) و تغییرپذیری
(تفکیـک و تجمیـع) اسـت ،مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و مؤلفههـای مؤثـر در ارتقاء کیفیت مسـکن با اسـتفاده از
مـدل مفهومـی پژوهـش اسـتخراج گشـتهاند .در
انعطافپذیـری ،راهکارهـا و نتیجـۀ حاصلـه از هرکـدام در قالـب
ِ
بخـش دوم پژوهـش ،نحـوۀ عملکـرد هریـک از مؤلفههـا در نمونۀ مـوردی (خانۀ شـریفیها) ،مورد بحـث و تحلیل
قـرار گرفته اسـت.

واژههای کلیدی

انعطافپذیری ،معماری داخلی ،کیفیت فضا ،مسکن ،خانۀ شریفیها.
*نویسنده مسئولmojtabavi_m@yahoo.com
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مقدمه
مســکن ،چیــزی جــدا از یــک ســرپناه فیزیکــی اســت و کلیــۀ
خدمــات و تســهیالت عمومــی الزم بــرای بهزیســتن انســان را
شــامل میشــود و بایــد حــق تصــرف نســبتاً طوالنــی و مطمئــن
بــرای اســتفادهکنندۀ آن فراهــم باشــد (بامــداد و کرمپــور،
 .)1398از میــان کاربریهــای مختلــف ،خانــه ،بیشتریــن
محــل حضــور انســان اســت و لــذا ،مهمتریــن انتظــاری کــه از
آن م ـیرود ،پاســخگویی بــه نیازهــای مختلــف (و بعض ـاً متضــادِ)
ســاکنان آن اســت .همچنیــن ،تغییــرات نظــام فعالیتــی کاربــران
خانــه نســبت بــه ســایر کاربریهــا ،آهنــگ ســریعتری دارد کــه
ایــن امــر ،انطبــاق هرچــه بیشتــر فضــای زندگــی بــا ایــن تنــوع
فعالیتــی را طلــب میکنــد .بــر پایــۀ چنیــن نگرشــی ،اینگونــه
بــه نظــر میرســد کــه مفهــوم انعطافپذیــری در خانــه ،یکــی از
مهمتریــن مضامینــی اســت کــه در ایــن خصــوص کاربــرد داشــته
اســت (کیایــی ،ســلطانزاده و حیــدری .)62 ،1398 ،نقــش و
اهمیــت مســکن بــه عنــوان ســرپنا ِه انســان ،نقشــی حســاس و
کلیــدی بــوده و توجــه جــدی و اصولــی را میطلبــد .بــا توجــه
بــه مؤلفههــای زندگــی مــدرن و تغییــر نامحســوس ،ولــی پویــای
فرهنــگ ســکونت در ایــران و جایــگاه جدیــد مســکن در آن ،بــه
کبُعــدی کــه
نظــر نمیرســد طراحــی یــک خانــۀ مســکونی ت 
تنهــا پاســخگوی یــک فرهنــگ خــاص و در یــک بــازۀ زمانــی
محــدود اســت ،جوابگــوی نیازهــای متنــوع و متکثّــر کنونــی
جامعــۀ مــا باشــد .با تغییــر روشهــای زندگی ،درخواســت نســبت
بــه فضاهــای بیشتــری از نــوع چندمنظــوره یــا چندعملکــردی
مطــرح میگــردد (نیکــروان مفــرد و ارفعــی .)۱۳۸۱ ،خانههایــی
کــه در طراحــی آنهــا ،امــکان بازســازی دائمــی و ارتقــاء کیفیــت،
پیشبینــی شــده باشــد ،مطلوبیــت بیشتــری داشــته و عمــر
مفیــد خانههــا نیــز افزایــش مییابــد (شــبانی .)1398 ،امــروزه،
یکــی از مشــکالت برجســتۀ مربــوط بــه طراحــی مســکن در
سراســر جهــان ،درک مســکن بــه عنــوان یــک کاالی اســتاتیک بــا
پارامترهــایِ طراحــی ثابــت اســت .ایــن همــان انعطافناپذیــریِ
مســکن نامیــده میشــود کــه شــامل طراحــی ســاختمانهای
مســکونی بــا توجــه بــه نیازهــای کوتاهمــدت و خواســتههای
بــازار بــوده و از لحــاظ پیامدهــای اجتماعــی ،اقتصــادی و
فیزیکــی ،مشکلســاز اســت (زندیــه ،اقبالــی و حصــاری،1390 ،
 .)13ضرورتهــای اقلیمــی و محیطــی و اســتفاده از بهتریــن
شــرایط طبیعــی ،ســاکنین خانــه را بــرای تغییــر خانههــای
امــروزیِ قابــل برنامهریــزی بــرای جابجاییهــای محــدود در
فضاهــای داخلــی خانــه و اســتفادۀ بیشتــر از قابلیتهــای دیــد
و منظــ ِر محیــط بیرونــی مهیــا میســازد .بــه کمــک طراحــی
انعطافپذیــر خانههــا ،میتــوان بــا درنظرگرفتــن امکانــات
بــرای اعمــال تغییــرات در فصــول مختلــف ســال و نیــز ســاعات
متفــاوت شــبانهروز ،راهحلهایــی بــرای مقابلــه بــا شــرایط
نامطلــوب اقلیمــی و حرکــت در جهــت معمــاریِ پایــدار خانههــای
مســکونی ارائــه داد (عینیفــر .)۱۳۸۲ ،ماهیــت ،میــزان کمبــود

و وجــوه نیازهــای ســکونتی ،برحســب گروههــای درآمــدی و
قشــرهای اجتماعــی متفــاوت اســت .بدیهــی اســت هریــک بــه
تبــع ویژگیهــای خــود ،راهحلهــای متفاوتــی را طلــب میکنــد.
یکــی از ایــن راهحلهــا ،مســکن انعطافپذیــر میباشــد.
مســکن انعطافپذیــر بایــد بتوانــد بــه ســهولت در برابــر تغییــرات
دورۀ زندگــی پاســخگو باشــد .سیســتمهای ســاختمانی نویــن در
طراحــی ،انعطافپذیــری معینــی را ممکــن میســازند و امــکان
بهبــود را بــه وجــود میآورنــد ،در حالیکــه سیســتمهای
ســاختمانی متــداول ،بــرای تغییــر طراحــی نشــدهاند و هــر
تغییــر شــکلی در بنــا ،بــا تخریــب بخــش و یــا گاه تمامــی آن
همــراه خواهــد بــود (شــبانی .)1398 ،فراهــمآوردن امــکان
تغییــر ،قابلیــت تطبیــق فضاهــا بــا نیازهــا و تغییــر فضــای زندگــی
بــر اســاس ســلیقۀ شــخصی ،از ویژگیهــای خانــۀ آرمانــی اســت
(عینیفــر .)۱۳۸۲ ،انعطافپذیــری در اصطــاح عــام ،قابلیــت
خمشــدن ،تغییرپذیــری ،حســاسنبودن بــه اصــاح یــا تغییــر،
آمادگــی و ظرفیتداشــتن بــرای ســازگاری بــا مقاصــد یــا شــرایط
مختلــف و آزادی از خشــکی یــا ســفتی ،تعریــف میگــردد .یکــی
از اصــول اساســی طراحــی انعطافپذیــر ،جلوگیــری از عــد ِم
انعطــاف اســت .بــه عبــارت دیگــر ،در طراحــی قطعــات یــک
ســاختمان ،در دســتیابی بــه انعطافپذیــری ،نقــش حیاتــی را
درنظــر گرفتــن معایــب انعطافناپذیــری بــازی میکنــد (شــبانی،
 .)1398واحــد مســکونی انعطافپذیــر بــه ســاکنان ایــن امــکان را
میدهــد کــه خانــۀ خــود را متناســب بــا فرهنــگ ،شــیوۀ زندگــی،
الگوهــای رفتــاری ،نیازهــای فضایــی و  ...ســاماندهی کننــد .در
ایــن صــورت ،الگــو و طــرح خاصــی از نیازهــا وجــود نــدارد ،بلکــه
طرحــی جامــع و فرامحــوری در تمــام زمینههــا دیــده میشــود
(خضریــان ،دماونــدی و حســینی.)۱۳۹۵ ،
ـدن
از آنجــا کــه انســانها معمــوالً تنوعطلــب هســتند و ثابتمانـ ِ
شــرایط محیطــی ،موجــب نارضایتــی آنهــا میگــردد ،لــذا وجــود
امکاناتــی بــرای ایجــاد تغییــرات فضایــی در محیــط زندگــی خــود
را مطلــوب ارزیابــی میکننــد .ایــن ایجــاد تنــوع ،میتوانــد از
تغییــری کوچــک تــا تغییــرات اساســی را دربرگیــرد و حتــی
تغییــر خانــۀ مســکونی را بــه دنبــال داشــتهباشــد .خانــه ،در
یــک دورۀ زمانــی مشــخص و بــر اســاس ســبک معمــاریِ آن
دوره طراحــی میگــردد .از تکنیکهــای خــاص آن زمــان
ِ
فرهنــگ زیســتی مــردم،
اســتفاده میشــود و بــه وســیلۀ
هویــت پیــدا میکنــد .هنگامــی کــه زمــان میگــذرد ،عوامــل
مؤثــر بــر ســبک طراحــی ،ســاخت و هویــت خانههــا بــه تاریــخ
میپیوندنــد و در نتیجــه ،پاســخگوی نیازهــای ســاکنان معاصــر
خــود نمیباشــند (علیالحســابی و برهانــی داریــان.)۱۳۸۶ ،
بیاعتنایــی بــه سامانبخشــی فضایــی مجموعههــای مســکونی
و عوامــل کیفــی آنهــا ،چــه در مقیــاس واحــد مســکونی و چــه
در مقیــاس مجموعــه ،عمـ ً
ا بــه بهــای اهمیــت بیــش از حــد بــه
کمیــت انجامیــده اســت .حــال آنکــه رضایـ ِ
ـی متقاضیــان
ـت نهایـ ِ
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ســاختاری منســجم جهــت دســتیابی بــه انعطافپذیــری در
محیــط مســکونی دســت یافتیــم .ســپس آن را روی نمونــۀ
مــوردیِ خانــۀ شــریفیها ،مــورد تحلیــل و بررســی قــرار دادهایــم.

مســکن ،نــه در کمیــت بلکــه در کیفیــت نهفتــه اســت (شــبانی،
 .)1398خانههایــی کــه امــکان بازســازی دائمــی و ارتقــاء
کیفیــت ،در طراحــی آنهــا پیشبینــی شــده باشــد ،مطلوبیــت
بیشتــری داشــته و عمــر مفیــد خانههــا نیــز افزایــش مییابــد
(همــان) .آنچــه بــه عنــوان مزایــای انعطافپذیــری و صنعــت
نــوآوری گفتــه شــد میتوانــد بــه صــورت الگوهایــی یکدیگــر پیشینۀ تحقیق
را همپوشــانی کنــد و بــه افزایــش کیفیــت و اســتاندارد در
زندگــی منجــر گــردد .مفهــوم سـ ِ
ـاخت محیــط مصنــوع ،بــا توجــه در ارتبــاط بــا انعطافپذیــری مســکن ،تحقیقــات متعــددی انجــام
ـای
ـ
نیازه
ـاختن
ـ
س
ع

ـ
مرتف
و
بــه افزایــش کیفیــت زندگــی حــال
ِ
شــده اســت .اعتمــادی و فالمکــی ( )1399در مقالــهای بــا عنــوان
آینــدگان ،فضایــی انعطافپذیــر اســت .مســکن انعطافپذیــر بــا «بررســی علــل کاهــش تعامــات اجتماعــی و انعطافپذیــری در
دخالــت تکنولوژیهــای نــو ،جــزء ســاختمانهایی اســت کــه مجتمعهــای مســکونی» بــه بررســی مؤلفههــای انعطافپذیــری
بــر اســاس معمــاری پایــدار طراحــی شــدهاند کــه فوایــد آن در در رابطــه بــا افزایــش تعامــات اجتماعــی پرداختهانــد .دکتــر
راســتای پایــداری بنــا بــه شــرح زیــر میباشــد:
علیرضــا عینیفــر ( )1382در مقالــۀ «الگویــی بــرای تحلیــل
اقتصادی)
الف) افزایش دوام و عمر مفید ساختمان (پایداری
انعطافپذیــری در مســکن ســنتی ایــران» ،بــه ویژگیهــای
ب) صرفهجویــی در مصــرف انــرژی و مصالــح و بهینهســازی آن عملکــردی ،ســاختاری و فضایــی عناصــر تثبیتشــده ،نیمــه
(پایــداری زیســتمحیطی و اقتصــادی)
تثبیتشــده و متغيــر فضــا در مفهــوم انعطافپذیــری توجــه
ج) افزایــش آســایش و رضایــت مصرفکننــده از بنــا (پایــداری کــرده اســت .همچنیــن بیــان میکنــد کــه امــکان تطبيــق
اجتماعــی) (همــان).
فضــای واحدهــای مســکونی بــا نیازهــای جدیــد و در حــال تغییــر
انســانی
مختلــف
نیازهــای
آورنــدۀ
بر
بایــد
محیــط مســکونی،
خانــواده ،پاســخ بــه عملکردهــای متنــوع در زمان واحد و اســتفاده
باشــد .نیازهایــی ماننــد محافظــت ،داشــتن ثبــات و اســتقالل ،از فصــل مشــترک فضاهــای مســکن در مقیاسهــای مختلــف ،از
مهــم قابــل رعایــت در طراحــی مجموعههــای مســکونی
احســاس پیوســتگی بــا طبیعــت ،تمایــل بــه ابــراز وجــود ،نیــاز به نــکات
ِ
زیبایــی و هماهنگــی اشــکال و رنگهــا ،بهرهمنــدی از مناظــر و جدیــد اســت .بــا درکــی بهتــر از مفهــوم انعطافپذیــری ،اســتفادۀ
چشــماندازهای دلپذیــر ،نیازهایــی واقعــی هســتند کــه نمیتــوان مفیــد و بهینــه از فضاهــای طراحیشــده ،میســر شــده اســت و
بــه آنهــا بیتوجــه بــود و محیــط مســکونی بایــد بتوانــد بــه ایــن تفــاوت میــان کیفیــت فضــای واحدهــای مســکونی هــممســاحت،
نیازهــا پاســخی مناســب دهــد (اعتمــادی و فالمکــی .)4 ،1399 ،آشــکارتر میشــود .بــه ایــن ترتیــب ،میــان کمیــت و کیفیــت
اهــداف مــا از ایــن پژوهــش پــس از ارائــۀ تعاریــف کیفیــت خانــه ،بــه جــای رابطــهای مســتقیم و یــکب ـه یــک ،ارتباطــی
مســکن و انعطافپذیــری در مســکن ،عبــارت اســت از:
درونــی و متکــی بــر مفاهیــم عمیــق طراحــی و خالقیــت طــراح،
 )1دستیابی به مؤلفههای مؤثر بر ارتقاء کیفیت مسکن
برقــرار خواهــد شــد .رابــرت ونتــوری ،1معمــار پستمدرنیســت،
 )2انواع روشهای انعطافپذیری در فضای مسکونی
بــودن
در بیــان کیفیــت انعطافپذیــری ،بــه چندعملکردی
ِ
ســاختمان
 )3ارائــۀ راهکارهایــی جهــت ارتقــاء کیفیــت محیــط زندگــی بــا یــک فضــا اهمیــت میدهــد و معتقــد اســت کــه
ِ
اســتفاده از انعطافپذیــری
چندعملکــردی ،محاســنی دارد .یــک اتــاق میتوانــد در یــک
در راســتای دســتیابی بــه اهــداف مذکــور ،ســؤاالت ذیــل مطــرح زمــان یــا در زمانهــای مختلــف ،عملکردهــای مختلفــی داشــته
میگردنــد:
باشــد (ونتــوری .)60-49 ،1357 ،بنتلــی 2و همــکاران ،در
هستند؟
کدام

مسکن
کیفیت
ارتقاء
بر
مؤثر
های
 )1مؤلفه
گرفتــن
تعریــف انعطافپذیــری ،از امــکان انتخابپذیــری در
ِ
ِ
 )2گونههــای
مختلــف ایجــاد انعطافپذیــری در فضــای کارکــرد از یــک فضــا ســخن میگوینــد و در کتــاب محیطهــای
چیســت؟
مســکونی
پاس ـخده اینگونــه مینویســند« :مکانهایــی کــه بتواننــد بــرای
بــه کار آینــد ،در مقایســه بــا مکانهایــی
 )3جهــت ایجــاد انعطافپذیــری در مســکن ،از چــه راهکارهایــی منظورهــای متنوعــی 
میتــوان اســتفاده کــرد؟
کــه بــرای کاربــری مشــخص و محــدودی طراحــی شــدهاند،
ـا
ـ
ب
ـدا
ـ
ابت
ـت.
ـ
اس
ـی
ـ
تحلیل
ـی
ـ
توصیف
ـه،
روش تحقیــق ایــن مقالـ
حــق انتخابهــای بیشــتری را بــه کاربــران عرضــه میدارنــد.
مطالعــۀ منابــع و اســناد کتابخانــهای و اینترنتــی ،بــه معرفــی محیطهایــی کــه قابلیــت عرضــۀ چنیــن گزینههایــی را داشــته
مؤلفههــای مؤثــر جهــت ارتقــاء کیفیــت محیــط مســکونی باشــند دارای کیفیتــی هســتند کــه آن را «انعطافپذیــری»
پرداختهایــم .ســپس از مؤلفــۀ انعطافپذیــری بــه عنــوان مینامیــم» (بنتلــی و دیگــران .)۱۵۷ ،۱۳۸۹ ،مهــدی زندیــه،
اساســیترین و مهمتریــن عامــل ،یــاد شــده اســت .پــس از ســید رحمــان اقبالــی و پــدرام حصــاری ( )1390در مقالــۀ
بررســی نقــش مهــم انعطافپذیــری در معمــاری داخلــی ،بــه «روشهــای طراحــی مســکن انعطافپذیــر» ،بیــان داشــتهاند
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کــه ساختوســاز مســکن ،بایــد بــه گونــهای انعطافپذیــر باشــد
کــه بــا نیازهــای در حــال تغییــر و خواســتههای کاربران متناســب
باشــد و آنهــا را بــرآورده ســازد .ایــن مقالــه ،حوزههــای اصلــی
انعطافپذیــری و مفاهیــم مربــوط بــه ســازگاری ،تنوعپذیــری و
تغییرپذیــری در زمینــۀ مســکن را تجزیــه و تحلیــل کــرده اســت
کــه انعطافپذیــری ،اشــاره بــه راهــی بیپایــان در طراحــی دارد
کــه اجــازه میدهــد تغییــرات ،بیپایــان باشــند و همچنیــن
مســکن امــروز ارائــه
توصیههایــی در راســتای انعطافپذیــری
ِ
داده اســت کــه اســتفاده از دیتیلهــای پیشســاخته ،اســتفاده
از رویکــرد مــدوالر و  ...از ایــن مــوارد اســت .اقبالــی و حصــاری
( )1392در مقالــۀ «رویکــرد مــدوالر و پیشســاختگی در
مســکن انعطافپذیــر» همچــون مقــاالت پیشــین بــه ایــن
موضــوع اشــاره دارنــد کــه ســاختمان بایــد بتوانــد در طــول
زمــان تغییــر کنــد و امــکان بازســازی دائمــی و ارتقــاء کیفیــت
شــده باشــد .بــهطــور کلــی ،الگویــی

در خانههــا ،پیشبینــی
تعییــن شــود کــه همــراه بــا طبیعــت و دوســتدار خواســتههای
متنــوع بشــریت باشــد .ســاختمانهایی کــه بــر اســاس معمــاری
پایــدار و انعطافپذیــر ،طراحــی شــدهاند ،فوایــدی از قبیــل
پایــداری اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســتمحیطی دارنــد.
همچنیــن مریــم دربنــدی ( )1395در مقالــۀ «نقــش مبلمــان در
انعطافپذیــری فضــای داخلــی مســکن» ،بــه انــواع مبلمــان و
چگونگــی طراحــی آنهــا اشــاره دارد .در ایــن مقالــه بیــان شــده
اســت کــه روشهــای مختلفــی بــرای ســاخت مبلمــان و عناصــر
داخلــی ســاختمان وجــود دارد و بــا پیــروی از ایــن شــیوههای
ســاخت ،انعطافپذیــری فضــای داخلــی را میتــوان بــا مبلمــان
افزایــش داد.
اساســی طراحــی انعطافپذیــر ،جلوگیــری از
اصــول
یکــی از
ِ
عــدم انعطــاف اســت .علیرضــا عینیفــر ،در تعریــف ایــن ویژگــی،
بــه قابلیــت تغییــر در اشــیاء و اجســام اشــاره میکنــد .وی
منظــور از ایــن واژه در معمــاری و بــه طــور خــاص در طراحــی
مســکن را ســازماندهی فضــای انسانســاخت و تغییــر آن بــرای
رفــع نیازهــای ســاکنین میدانــد (غفوریــان و آقایــی،۱۳۹۶ ،
 .)۴۳بنتلــی و همــکاران ،بــرای تبییــن مفهــوم انعطافپذیــری،
بــه کیفیتــی وابســته بــر ابعــاد توانمندیهــای محیطــی
ِ
مختلــف ســازگار بــا نیازهــای
پاســخدهنده بــه اســتفادههای
مــردم ،تأکیــد میکننــد .چنیــن کیفیتــی ســبب میشــود کــه
مکانهــا بتواننــد بــرای منظورهــای متنوعــی بــه کار آینــد و
حــق انتخــاب بیشتــری بــه کاربــران بدهنــد (.)157 ،1389
ادوارد هــال 3معتقــد اســت کــه نوعــی از فضــا ممكــن اســت
بــرای یــک فرهنــگ ،مطلــوب و بــرای فرهنــگ دیگــر ،نامطلــوب
باشــد .فراهــمآوردن امــکان پاســخگویی بــه ایــن کثــرت و تنــوع
نیازهــای کاربــران مختلــف در زمــان و مــکان ،لــزوم توجــه بــه
انعطافپذیــری اثــر را روشــن میکنــد (هــال.)1384 ،
احســان شــبانی ( )1398در مقالــهای بــا عنــوان «بررســی
انعطافپذیــری در مجتمعهــای مســکونی» ،بــه بررســی ایجــاد
فضــای موردنیــاز برحســب نیازهــای روحــی ،روانــی و عالیــق

افــراد بــرای انجــام فعالیتهــا و کســب آســایش ،پرداختــه
ـکان
اســت .بــه نظــر نوربــرگ شــولتز ،4کیفیــت شــاخص هــر مـ ِ
انسانســاخت ،عبــارت از محصوربــودن اســت و ویژگیهــای
فضایــی آن ،بــهواســطۀ چگونگــی محصوریــت آن ،مشــخص
میشــود .اینکــه محصوریــت در درجــۀ نخســت میتوانــد بــه
معنــای گســترۀ مشــخصی باشــد کــه یــک مــرز مصنــوع ،آن را
از محیــط پیرامــون جــدا کــردهاســت ( .)10 ،1388بــه عقیــدۀ
راپاپــورت ،)1990( 5انطبــاق و هماهنگــی زمــان و مــکان بــا
نیــاز کاربــر ،اهمیــت داشــتهاســت و همزمانشــدن نادرســت و
نامناســب آن ،عملکــرد فضــا را تحــتتأثیــر قــرار میدهــد.
مقــاالت محــدودی در رابطــه بــا کیفیـ ِ
ـت محیــط مســکونی وجــود
دارد .کراســبی )1980( 6در مقالــهای بــا عنــوان «هنــر اطمینان از
کیفیــت» ،بــر ایــن عقیــده اســت کــه کیفیــت ،مطابــق بــا معیارها
و خصوصیــات کالبــدی محیــط مســکونی اســت .راســی)1982( 7
در مقالــهای بــا عنــوان «معمــاری شــهر» بــه ایــن نتیجــه رســیده
اســت کــه کیفیــت ،صفــت ذاتــی محیــط کالبــدی و مســتقل
از ادراک ناظــر اســت .جعفــری نجفآبــادی و مهدویپــور
( )1392در مقالــهای بــا عنــوان «نقــش تکنولوژیهــای بومــی
در کیفیــت فضاهــای مســکونی ،مســکن و محیــط روســتا» ،بــا
بررســی نقــش تکنولــوژی در کیفیــت مســکن بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند کــه یکــی از راهکارهــای باالبــردن کیفیــت مســاکن
امــروزی ،تجدیدنظــر در تکنیکهــای ساختوســاز و پیشــبرد
آنهــا بــه ســمت اســتفاده از معمــاری و تکنولوژیهــای بومــی
اســت .پرتیــوس )1971( 8در مقالــهای بــا عنــوان «کیفیــت
محیــط شــهری» بــر ایــن عقیــده اســت کــه کیفیــت محیطــی،
دربردارنــدۀ ادراک انتزاعــی ،طــرز تلقــی و ارزشهایــی اســت کــه
در بیــن افــراد و گروههــا متفــاوت اســت .کِســالهه 9و داداشپــور
( )2012در مقالــهای بــا عنــوان «ارزیابــی کیفیـ ِ
ـت محیــط زیســت
ـکونی محلههــای ســنتی و جدیــد در شــهری با رشــد ســریع»
مسـ ِ
بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه کیفیــت محیــط مســکونی ،یــک
ارزش ذهنــی اســت .ایــن مفهــوم ،شــامل ویژگیهایــی اساســی
از جملــه رضایــت فــردی از خانــه ،محلــه و همســایگان اســت.
بــا توجــه بــه مقــاالت بررسیشــده ،نــوآوری تحقیــق حاضــر،
در معرفــی راهکارهایــی جهــت ارتقــاء کیفیــت محیــط زندگــی
بــا اســتفاده از انعطافپذیــری میباشــد .نمونــۀ مــوردیِ مــورد
ـتفاده در ایــن پژوهــش ،خانــۀ شــریفیها اثــر علیرضــا تغابنــی
اسـ 
اســت.

مفهوم مسکن
از زمانــی کــه انســان غارنشــین از غارهــا و شــکاف کوههــا بــه
ِ
دســت خویــش پــا نهــاد ،مفهــوم
امــن ســاختۀ
پناهگاههــای
ِ
مســکن آفریــدهشــد .از قضــا ،در ایــن خصــوص ،ابتــکار انســان،
بســیار مؤخــر بــر پرنــدگان و حشــرات بــود و چــه بســا کــه
آدمــی در ســاخت مســکن ،از پرنــدگان الهــام گرفتــه باشــد.
ـکن دستسـ ِ
ـاخت انســان ،از دوران
گرچــه شــکل و عملکــرد مسـ ِ

80

تأثیر انعطافپذیری در ارتقاء کیفیت معماری داخلی محیط مسکونی (نمونۀ موردی :خانۀ شریفیها)

تنــزل کیفیــت در محیطهــای مســکونی را بــهدنبــال داشــته
اســت .ایــن مشــکل ،میتوانــد ناشــی از ایــن موضــوع باشــد کــه
معمــاران ،افــرادی برگزیــده و عمــو ِم مــردم ،مصرفکننــدگان
بیچــون و چــرا فــرض گردیدهانــد (قرهبگلــو و روحیفــر،
 .)68 ،1397همــۀ انســانها ،بــه حــد متعادلــی از ثبــات و
تنــوع در زندگــی روزمــره نیازمندنــد .همانطورکــه تنــو ِع بیــش
از انــدازه ،موجبــات اغتشــاش و نابســامانی را ایجــاد مینمایــد،
ـی مــدام فضــا و عــدم وجــود امــکان تغییــر و تنــوع در
یکنواختـ ِ
آن ،موجــب کســالتبار شــدن فضــا میگــردد (قدیــری سردشــت،
خالقــی بایگــی و بایســته .)4 ،1396 ،بیشــک ،بخــش اعظــم
مجتمعهــای مســکونی امــروز ،در راســتای تولیــد انبــوه و
بــدون توجــه بــه درک معنــای وجــودی خانــه احــداث شــدهاند
و جمعیــت کثیــری از خانوادههــا را در خــود گنجاندهانــد
(اعتمــادی و فالمکــی.)4 ،1399 ،

تمدنهــای نخســتین تــا امــروز تحــول بســیار یافتــه ،امــا یــک
ت مانــده کــه حتــی پرنــدگان
مفهــوم در همــۀ ایــن دورانهــا ثابـ 
و حشــرات نیــز در آن مشــترکاند و آن ،مفهــوم امنیــت اســت.
مســکن ،نمایشــگر وضــع «درون» بــرای مــا اســت .بدیــن ترتیــب،
ـل خانــه در مفهــوم معمــاری ،فضــای اندرونی اســت .در شــهر،
اصـ ِ
اگرچــه منظــرۀ آزاد را بــه وجــود آوردهایــم ،ولــی بــاز خودمــان
را در «بیــرون» حــس میکنیــم .بــه طــور کلــی ،مــا در خانــۀ
خودمــان تنهــا بــوده و خلــوت گزیدهایــم .موقعــی کــه د ِر خانــۀ
خودمــان را بــه روی ســایرین بــاز کنیــم ،در اینصــورت ،آن
جــزء ارادۀ آزاد شــخصی مــا میگــردد ،مــردم را میپذیریــم،
بهتــر از آنکــه ایــن کار را در بیــرون انجــام دهیــم (ادیــبزاده،
.)122 ،1381
بــا توجــه بــه تعریــف مســکن ،فضــای مســکونی بایــد بتوانــد
شــرایط الزم بــرای رشــد فــردی هریــک از افــراد خانــواده اعــم
از خــرد و بــزرگ را فراهــم آورد .یعنــی هریــک از افــراد خانــه،
بایــد قــادر باشــند برحســب نیازهــای روحــی و روانــی و عالیــق کیفیت محیط مسکونی
خــود ،فضــای مناســب و حریــم الزم را بــرای انجــام فعالیتهــا
ـی کیفیــت یــک ســکونتگاه ،ارائــۀ تعریفــی
و کســب آســایش و آرامــش بیابنــد (شــبانی .)1398 ،مســکن اولیــن گام بــرای بررسـ ِ
و محیطهــای مســکونی ،بهعنــوان انســانیترین موضــوع مناســب و جامــع از آن اســت ،تــا شــناختی درســت حاصــل
ـی ایــن شــناخت اســت کــه بــهعنوان
ـع اصلـ ِ
معمــاری ،تأمینکننــدۀ نیازهــای متنــوع انســان و زمینهســاز گــردد .در واقــع ،منابـ ِ
آرامــش ،ســامت ،پــرورش و خودشــکوفایی انسانهاســت ریشــههای رویکردهــای نظــری بــه یــک مســأله ،مطــرح شــده
(اعتمــادی و فالمکــی .)4 ،1399 ،مجتمعهــای مســکونی بــه و در شناســایی مؤلفههــای آن ،تأثیــری اساســی دارد (گــروت و
عنــوان پیچیدهتریــن و اساســیترین عملکــرد در عرصــۀ وانــگ .)۲۴ ،۱۳۸۶ ،10براســاس رویکــرد عینــی ذهنــی ،حرکـ ِ
ـت
معمــاریِ دو قــرن اخیــر بــهحســاب آمــده و میتواننــد تأثیــرات فیزیکــی در محیــط ،همزمــان بــا حرکــت ذهنــی و در زمــان
بســیار زیــادی بــر رفتــار ســاکنین و روابــط آنهــا داشــته باشــند .همــراه اســت کــه تجربــۀ کنونــی را بــه تجــارب پیشــین فیزیکــی،
ایــن مجتمعهــا ،ترکیــب فضاهــای بــاز و بســتۀ متعــددی تجــارب مجــازی و ذهنیتهــا متصلکــرده و ســبب واکنشهــای
هســتند کــه بــههــم مرتبــط بــوده و در هــم تنیدهانــد .فضاهــای رفتــاری میشــود (فکوهــی .)۲۳۲ ،۱۳۸۳ ،کیفیــت محیــط
بــاز بــهعنــوان بخــش جداییناپذیــ ِر مجتمعهــای مســکونی ،مســکونی ،یــک موضــوع عینــی ذهنــی و سلســلهمراتبی اســت
هــم از نظــر روابــط اجتماعــی و هــم از نظــ ِر ســاختار و منظــر کــه توســط چندیــن مقیــاس ،توضیــح داده میشــود (پــل،11
شــهری ،حائــز اهمیــت هســتند (همــان.)3 ،
 .)۴۸ ،۱۳۹۰برنامهریــزی بــرای نیازهــای ســاکنین واحدهــای
مســکونی ،از اهــداف اساســیای اســت کــه طراحــان را ناگزیــر
بــه پرداختــن بــه کیفیــات فضــای مســکونی و قابلیتهــای آن
معضالت مسکن
مینمایــد (غفوریــان .)64 ،1397 ،بــرای دســتیابی بــه ایــن
ـان ذهنیــت ســاکنین و کالبــد بناهــا ،منظــور ،بایــد ابتــدا مؤلفههــای مؤثــر در ارتقــاء کیفیــت مســکن
ـی آشــکار میـ ِ
امــروزه ،جدایـ ِ
را بشناســیم (شــکل .)1

شکل  .1مؤلفههای مؤثر در ارتقاء کیفیت مسکن (نگارندگان).
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شکل  .2سیستم صفحات مسطح (مور.)10 ،1386 ،

انعطافپذیری در ساختمان
انعطافپذیــری در مســکن ،از دو منظــر کاربــر و ساختوســازهای
نوآورانــه مــورد بررســی قــرار میگیــرد .طراحــی ،دارای چهــار
موضــوع اصلــی اســت:
الف) سیستم سازهای
ب) فضاهــای خدماتــی از جملــه فضاهــای مرطــوب و واحدهــای
دسترســی
پ) طراحــی معمــاری از جملــه تنظیمــات مختلــف واحــد و
ســازمان فضایــی
ت) تجهیزات مربوط به انعطافپذیری فضا.
الف) سیستم سازهای
سیســتم ســازهای بــه عنــوان یکــی از قطعــات ثابــت و دائمــی
طــرح معمــاری انعطافپذیــر
ســاختمان ،در تعییــن اینکــه آیــا
ِ
اســت یــا خیــر ،اهمیــت دارد .بــه عنــوان مثــال ،تصمیمگیــری
درســت در مــورد عناصــر ســاختاری و اســتفاده از دیوارهــای
غیرباربــر ،امــکان تغییــرات در آینــده را ایجــاد میکنــد .در
اینجــا ،اســتفاده از دال تخــت بــرای عملکردهــای معمــاری
کــه نیــاز بــه فضــای غیرمعمــول ســتونگذاری دارنــد ،توصیــه
میگــردد (مــور .)10 ،1386 ،در شــکل ( )2بــا ســاختار سیســتم
صفحــات مســطح در ســاختمان آشــنا میشــویم.

ب) فضاهای خدماتی
موقعیــت فضاهــای خدماتــی و ســرویسها را میتــوان بــه
عنــوان یــک عامــل تعیینکننــده بــرای پیکربنــدی فضاهــای
اصلــی درنظــر گرفــت .واحدهــای ســرویس را میتــوان بخشــی
از سیســتم ســازهایِ ثابــت محســوب کــرد یــا آنهــا را بــه
طــور جداگانــه طراحــی نمــود .قــراردادن فضاهــای خیــس در
محدودههــای اشــاره شــدۀ زیــر اجــازه میدهــد تــا آشــپزخانه،
ت شــدن،
حمــام و ســرویسها در درون مناطــق خــاص ،بــدون ثابـ 
جانمایــی شــوند (شــکل  .)3در ایــن صــورت ،بــا تجمــع فضاهــای
خدماتــی در یــک محــدوده ،فضاهــای اصلــی بــه صــورت خالــص
باقــی میماننــد (Raberneck, Sheppard & Town, 1974, 86).
ج) طراحی معماری
پیکربنــدی اجــزاء دائمــی ،نشــاندهندۀ درجــهای از
انعطافپذیــری در مســکن اســت .انعطافپذیــری طرحهــای
معمــاری ،بســتگی بــه پیکربنــدی اجــزاء دائمــی ســاختمانها
دارد تــا بتوانــد پاســخگوی نیازهــای درحــال تغییــر ســاکنان
باشــد .در مثــال زیــر طراحــی معمــاری میتوانــد در مقیاسهــای
نــرم و ســخت بــا توجــه بــه خواســتههای جمعیتــی پاســخگو
باشــد (فالمکــی و اعتمــادی.)12 ،1399 ،

شکل  .3فضاهای خدماتی در مناطقی قرار دارند که در طراحی فضاهای اصلی ،کمترین دخالت را دارند (زندیه ،اقبالی و حصاری.)1390 ،
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د) تجهیزات مربوط به انعطافپذیری فضا
عناصــر مــورد اســتفاده بــه عنــوان جداکنندههــا و یــا
پارتیشــنها ،در ســازمان فضایــی تأثیــر بســزایی دارنــد .عناصــر
کشــویی ،انتقالــی و دیــوار تاشــو بــه عنــوان عناصــر تجهیــز،
تحــت عنــوان «تجهیــزات مربــوط بــه انعطافپذیــری فضــا»

دســتهبندی شــدهاند .جداســازی توســط ایــن عناصــر و
پارتیشــنها را میتــوان بــه عنــوان یــک فرصــت بــرای کاربــران

در نظــر گرفــت (شــکل  .)4اســتفاده از مبلمــان را میتــوان
بــهعنــوان یــک ســطح یــا بــهعنــوان یــک واحــد عملکــردی
برشــمرد .مبلمــان تاشــو در مســکن دارای ابعــاد پایــه ترجیــح
داده میشــود (شــکل  .)5از ســوی دیگــر ،مبلمــان میتوانــد بــه
عنــوان یــک واحــد عملکــردی باشــد کــه اتــاق را در طــول شــب
و روز مــورد اســتفاده قــرار دهــد (همــان).

شکل  .4تجهیزات مربوط به انعطافپذیری فضا (.)1 Url

شکل  .5استفاده از مبلمان تاشو و کشویی و .)2 Url( ...
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مسکن انعطافپذیر
بــا توجــه بــه میــزان مداخلــۀ قابــلانجــام در داخــل یــا خــارج
خانــۀ مســکونی و نیــز مقــدار تغییراتــی کــه در کل و یــا جزییــات
آن داده میشــود ،میتــوان تعاریــف متفاوتــی از یــک مســکن
انعطافپذیــر ارائــه نمــود .ولــی در یــک تعریــف کلــی ،مســکن
انعطافپذیــر ،خانــهای اســت کــه بــه تمامــی نیازهــای ســاکنان
خــود بــه صــورت بالفعــل پاســخ داده و نیــز پتانســیل پاســخگویی
بــه نیازهــای آتــی و بعض ـاً غیرقابــلپیشبینــی را نیــز در خــود
ـته باشــد .بــا توجــه بــه پتانســیلها و راهحلهــای متفاوتــی
داشـ 
کــه در یــک واحــد مســکونی بــرای پاســخگویی بــه نیازهــا و
خواســتههای ســاکنان فعلــی و آتــی خانــه گنجانــده میشــود،
میــزان انعطافپذیــری مســکن نیــز متفــاوت خواهــد بــود
(عینیفــر.)1382 ،
در مبحــث انعطافپذیــری مســکن ،دو مفهــوم متفــاوت
قابلتشــخیص اســت کــه بعضـاً بــه غلــط بــهجــای یکدیگــر نیــز
مورداســتفاده قــرار میگیرنــد :تغییرپذیــری و تطبیقپذیــری.
تفــاوت بیــن ایــن دو مفهــوم در میــزان تغییراتــی اســت کــه افــراد

مؤلفه

راهکار معماری

نتیجه

بــا چرخــش بخشــی از فــرم ،میتــوان
میــزان و موقعیــت بازشــوها را بــا توجــه
بــه اقلیــم ،در فصــول مختلــف یــا زمــان در
طــول شــبانهروز کنتــرل نمــود.

عــدم انــزوای فضاهــای متنــوع خانــه و
حداکثــر اســتفاده از آن جهــت بــرآوردن
انــواع نیازهــای ســاکنان در اوقــات
مختلــف ســال.

امکانات و تجهیزات

اســتفاده از عناصــر متغیــر در فضــا ماننــد
پارتیشــنها ،دیوارهــای تاشــو ،اســتفاده از
مبلمــان بــا امــکان تحــرک آســان در فضــا،
بــا امــکان تغییــر شــکل و عملکــرد.

امــکان تقســیمبندی قســمتهای
مختلــف خانــه ،اســتفادۀ بهینــه از تمامــی
فضاهــا و ایجــاد انعطافپذیــری در فضــا.

جایگذاری صحیح
فضاها

توجــه بــه محــل ســتونها ،توجــه بــه
موقعیــت قرارگیــری فضاهــای خدماتــی یــا
خیــس در کنــار یکدیگــر ،ایجــاد فضاهــای
چندمنظــوره ،طراحــی راهروهــا بــه عنــوان
فضاهــای قابــل انعطــاف.

در صــورت نیــاز بــه تغییــر زونهــا،
نیــازی بــه جایگزینــی فضاهــا نمیباشــد
و همچنیــن ،امــکان انعطافپذیــری را
در محیــط فراهــم میکنــد.

چند عملکردی
بودن

طراحــی اتاقهــا و دیگــر فضاهــا بــا
اندازههــا و نســبتهایی کــه امــکان تحقــق
چندیــن عملکــرد را دارا هســتند.

ایجــاد قابلیــت اســتفادههای مختلــف از
فضاهــا ،همچنیــن فضــا میتوانــد بــرای
چنــد عملکــرد بــه طــور همزمــان و بــرای
عملکردهــای مختلــف اســتفاده شــود.

آسایش اقلیمی
مؤلفه های مؤثر در ارتقاء کیفیت مسکن
با استفاده از انعطافپذیری

میتواننــد در فضایــی کــه در آن ســاکن هســتند ،ایجــاد نماینــد.
خانــۀ تطبیقپذیــر ،مداخلههایــی کمــی فراتــر از جابجایــی مبلمان
را بــرای اعمــال تغییــرات الزم دارد ،در حالیکــه خانــۀ تغییرپذیــر،
آمــادۀ پذیــرش مداخالتــی اســت کــه دگرگونــی قابلتوجهــی را
در یــک ســاختمان مســکونی ایجــاد میکننــد .بــه بیــاندیگــر،
تطبیقپذیــری ،در انعطافپذیــری عملکــردی و عملکــردی
فضایــی خالصــه میگــردد؛ در حالیکــه تغییرپذیــری،
بازگوکننــدۀ انعطافپذیــری ســاختاری و ســاختاری  -فضایــی
اســت .طراحیهــای تطبیقپذیــر ،پذیــرای تغییــرات فیزیکــی
قابلتوجهــی نیســتند .در ایــن شــیوه ،مســاحت واحــد مســکونی،
داشــته شــده و تمامــی تغییــرات بــدون عملیــات

ثابــت نــگاه
بنایــی ایجــاد میشــود (.)2002 ,Friedman
پــس از شــناخت شــیوههای ایجــاد انعطافپذیــری در محیــط
مســکونی جهــت طراحــی مســکن انعطافپذیــر مطلــوب ،الزم
اســت توجــه ویــژهای بــه مؤلفههــای مؤثــر در ارتقــاء کیفیــت
مســکن انعطافپذیــر داشــته باشــیم .در شــکل ( )6بــا معرفــی
ایــن مؤلفههــا بــه ارائــۀ راهکارهایــی جهــت نمــود آنهــا در
مســکن و ســپس حاصــل اســتفاده از ایــن راهکارهــا میپردازیــم.

شکل  .6مدل مفهومی پژوهش :مؤلفههای مؤثر در ارتقاء کیفیت مسکن با استفاده از انعطافپذیری (نگارندگان).
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شکل  .7تصاویر نمای خانۀ شریفیها در حاالت مختلف (.)2 Url

نمونۀ موردی :خانۀ شریفیها
ایــدۀ ســاختمانی کــه هــم درونگــرا باشــد هــم برونگــرا ،همچنیــن
مطالعــۀ اقلیــم تابســتانی شــمال تهــران (معتــدل) و اقلیــم
زمســتانی آن (ســرد) ،طــراح را بــه سمتوســوی آن ســوق داد
کــه چگونــه میشــود در زمســتان ،حجمــی بســته بــدون تــراس
بــا پنجرههایــی کوچــک داشــت ه باشــیم و در تابســتان ،حجمــی
شــفاف و بــاز بــا تراسهایــی وســیع و عمیــق و پنجرههایــی
مکعــب گــردان بــا تغییــری در حجــم و فضــای
بــزرگ .طــرح
ِ
خانــه ،نوعــی معمــاری غیرقطعــی بــه وجــود مــیآورد کــه بــه
خواســتههای مــا در زمســتان و تابســتان پاســخ مناســبی مـیداد
(تغابنــی.)1378 ،

در ایــن ســاختمان ،ســه اتــاق خــواب وجــود دارد کــه در آب
و هــوای ســرد ،قابلیــت بســته شــدن را دارد .بــا ایــن حــال،
هنگامــی کــه خورشــید بیــرون میآیــد ،هــر اتــاق میتوانــد بــا
لمــس یــک دکمــه ۹۰ ،درجــه بــه ســمت خــارج بچرخــد و در
حالیکــه ایــن اتاقهــا در حالــت بــاز قــرار داشــته باشــند ،امــکان
اســتفاده از نــور و تهویــه وجــود خواهــد داشــت (شــکل  .)7در
یــک کالم میتــوان گفــت کــه ایــن خانــه ،توانایــی دائــم تغییــر
بــرای اســتفادۀ بهینــه از فضاهــا ،نــور و  ...را دارد کــه بیشتــر
ایــن تواناییهــا بــا هوشمندســازی ســاختمان( )BMSفراهــم شــده
اســت.

بررســی مؤلفههــای مؤثــر در ارتقــاء کیفیــت در
خانــۀ شــریفیها
 )1آسایش اقلیمی
همانطــور کــه پیشتــر بــه آن اشــاره کردیــم ،جهــت همراهــی
اقلیمــی در ایــن پــروژه ،از معمــاری خانههــای ســنتی ایــران الهام
گرفتــه شــده اســت .اســتخراج ایــدۀ اقلیمــی خانههــای ســنتی و
تبدیــل آن بــه چرخشهــای نمــا ،جهــت بــاز و بستهشــدن نمــا
نیــز بــهخوبــی کار میکنــد و عملــی اســت (شــکل  .)8منتهــا
بایــد توجــه داشــت در خانههــای ســنتی ،تطابــق اقلیمــی بــه
ســبب تغییــر موقعیــت نســبت بــه خورشــید صــورت میگیــرد.
بــهعنــوان مثــال ،در زمســتان بــا نورگیــری از جنــوب ،گرمــای
بیشتــر و بالعکــس ،در تابســتان بــا نورگیــری از شــمال ،ســایۀ
بیشتــر انتخــاب میشــود .امــا در خانــۀ شــریفیها ،هنــگام
بســته شــدن نمــا ،نورگیــری هــم تقریبــاً بــه نورگیــر ســقفی
محــدود میشــود .یعنــی خانــۀ شــریفیها بــرای همراهــی
اقلیمــی زمســتان و تابســتان (خصوصیــت ویــژۀ خانــۀ ایرانــی)
در عــوض روش ســنتی (تغییــر جهــت نورگیــری) ،از روش تغییــر
انــدازۀ نورگیــری اســتفاده میکنــد (تغابنــی.)1378 ،

شکل  .8ایدۀ همراهی اقلیمی خانههای سنتی (.)2 Url
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 )2امکانات و تجهیزات
ســازماندهی پــان خانــۀ شــریفیها ،از چهــار قســمت اصلــی
تشــکیل شــدهاســت کــه بــه ترتیــب عبارتانــد از :قســمت ثابــت
( ،)Fixقســمت خالــی ( ،)Voidقســمت ثابــت ( )Fixو قســمت
بــودن باکسهــای چرخــان،
متحــرک ( .)Mobileهنــگام بســته
ِ
در
کــه
معلــق
هایــی
ارتبــاط بیــن دو قســمت بــا پل
فضــایِ
خالــی مرکــزی وجــو د دارنــد ،صــورت میگیــرد .در شــکل ()9
ِ
عملکــرد بخشهــای متحـ ِ
ـرک خانــه ،نمایــش داده شــده اســت.
 )3جایگذاری صحیح فضاها
همانطــور کــه گفتیــم ،ســه اتــاق خــواب موجــود در ایــن
ســاختمان ،در آب و هــوای ســرد ،قابلیــت بســتهشــدن دارنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه در زمــان تابــش شــدید نــور خورشــید،
هــر اتــاق میتوانــد بــا لمــس یــک دکمــه 90 ،درجــه بــه ســمت
خــارج بچرخــد و در حالــت بــاز قــرار بگیــرد .در چنیــن شــرایطی،
امــکان اســتفاده از حداکثــر میــزان نــور و تهویــه وجــود خواهــد
داشــت .امــا ایــن ایــده در عیــن جذابیــت ،چالشهایــی را هــم بــا
خــود بــه همــراه داشــت .محدودیــت نــور طبیعــی در هنگام بســته
بــودن نمــا ،یکــی از مهمتریــن آنهــا بــود .بــرای جبــران ایــن
نقیصــه ،در مرکــز بنــا ،قســمت خالــی بزرگــی تعبیــه شــد ه اســت
کــه نــور مــورد نیــاز اتاقهــای خــواب و فضاهــای دیگــر را تأمیــن
میکنــد (شــکل  .)10در نتیجــه ،جبهــۀ نورگیــر ســاختمان بــه
کاربریهایــی مثــل اتــاق مهمــان ،کار و صبحانهخــوری اختصــاص
داده شــدهاســت .در عــوض ،اتاقهــای خــواب ،ســرویسها و
فضاهــای ارتباطــی آنهــا در انتهــای خانــه جایگــذاری شــدهاند
(شــکل .)11

شکل  .10جایگذاری قسمت خالی (وید) (نگارندگان).

شکل  .11جایگذاری فضاها (.)2 Url

شکل  .9عملکرد بخشهای متحرک خانۀ شریفیها (.)2 Url

)4چندعملکردی بودن
همانطــور کــه در ابتــدا بــه آن اشــاره کردیــم ،در صــورت بــاز
و بســته شــدن حجمهــای متحــرک ،انــدازۀ تراسهــا تغییــر
میکنــد .در تابســتان ،ایــن تراسهــا عــاوه بــر اســتفادههای
متعــددی کــه بــرای کاربــر دارنــد ،نورگیــری و تهویــۀ بســیار
مناســبی را فراهــم میکننــد (شــکل  ،)12ایــن در حالــی اســت
کــه در زمســتان ،بــا توجــه بــه ســرمای هــوا ،امــکان اســتفادۀ
زیــادی از تراسهــا وجــود نــدارد و همینطــور نورگیــری و
تهویــه بــا اســتفاده از تــراس هــم بســیار کاهــش مییابــد (شــکل
.)13

شکل  .12حجم باز در تابستان (.)2 Url

شکل  .13حجم بسته در زمستان (.)2 Url
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تأثیر انعطافپذیری در ارتقاء کیفیت معماری داخلی محیط مسکونی (نمونۀ موردی :خانۀ شریفیها)

بــا توجــه بــه نیــاز روزافــزون بشــر بــه امکانــات مختلــف بــرای
زندگــی ،ســعی بــر ایــن داشــتیم کــه بــا معرفــی مســکن
انعطافپذیــر و ارائــۀ راهکارهــای متعــدد بــرای رســیدن بــه
آن و همینطــور تأثیــر آن در ارتقــاء کیفیــت محیــط مســکونی

بــه یــک مــدل برســیم و مؤلفههــای مؤثــر در ارتقــاء کیفیــت
مســکن بــه وســیلۀ انعطافپذیــری را معرفــی کنیــم .ســپس آن
مؤلفههــا را در نمونــۀ مــوردی خانــۀ شــریفیها تحلیــل کنیــم
(جــدول .)2

جدول  .2جمعبندی مؤلفههای مؤثر در ارتقاء کیفیت مسکن انعطافپذیر (نگارندگان).
تصویر

عملکرد

مؤلفههای مؤثر در ارتقاء کیفیت
مسکن انعطافپذیر

آیتم استفادهشده در خانۀ
شریفیها

آسایش اقلیمی

اتاق چرخان

امکانات و تجهیزات

پلهای متحرک

ایــن پلهــا ایــن قابلیــت را دارا هســتند کــه در صــورت
نیــاز ،ارتبــاط بیــن طبقــات و فضاهــای مختلــف را
فراهــم کننــد.

جایگذاری صحیح فضاها

قسمت خالی

ایــن قســمت ،بــرای فضاهایــی کــه در معــرض نــور
خورشــید قــرار ندارنــد ،نــور مــورد نیــاز را فراهــم
میکنــد .

چندعملکردی بودن

تراس

بــا تغییــرات آب و هوایــی ،ایــن امــکان وجــود دارد
کــه ایــن حجمهــا بــاز و بســته شــوند و نورگیــری و
تهویــۀ هــوا بــا توجــه بــه فصــول مختلــف ســال تغییــر
میکنــد.

بــا بســته شــدن یــا بــاز شــدن حجــم چرخــان ،ایــن
تراسهــا ،کوچــک یــا بــزرگ میشــوند و بــا توجــه
بــه فصــول مختلــف ســال ،عملکــرد آنهــا نیــز تغییــر
میکنــد.

نتیجهگیری
انعطافپذیــری بــه معنــای ایــن اســت کــه یــک محیــط بتوانــد
در طــول زمــان بــا شــرایط مختلــف و تغییــرات ســطح زندگــی،
تغییــر کنــد و بــدون محدودیــت بتــوان فعالیتهــای مختلــف را
در آن محیــط انجــام داد و ســازگاری و تنوعپذیــری را در محیــط
ایجــاد نمــود .فضــای مســکونی از مهمتریــن کاربریهــای
نیازمنــد بــه انعطافپذیــری اســت .بــا توجــه بــه میــزان مداخلــۀ
قابــل انجــام در داخــل یــا خــارج واحدهــای مســکونی و نیــز
مقــدار تغییراتــی کــه در کلیــت یــا جزییــات آن داده میشــود،
میتــوان تعاریــف متفاوتــی را از یــک مســکن انعطافپذیــر ارائــه
نمــود .در تعریفــی کلــی ،مســکن انعطافپذیــر ،فضایــی اســت
کــه بــه تمامــی نیازهــای ســاکنان خــود بــه صــورت بالفعــل
پاســخ داده و نیــز قابلیــت پاســخدهی بــه نیازهــای آتــی و گاه
غیرقابــل پیشبینــی را نیــز دارد .بنابرایــن ،انعطافپذیــری در
فضــای مســکونی ،بــه ارتقــاء کیفیــت محیــط مســکونی منجــر
خواهــد شــد و بــا توجــه بــه قابلیتهــا و راهحلهــای متفاوتــی
کــه در یــک واحــد مســکونی ،بــرای پاســخدهی بــه نیازهــا و

خواســتههای ســاکنان فعلــی و آتــی خانــه گنجانــده میشــود،
میــزان انعطافپذیــری نیــز متفــاوت خواهــد بــود .هــدف ایــن
پژوهــش ،اســتفاده از انعطافپذیــری ،در جهــت ارتقــاء کیفیــت
مســکن اســت .در همیــن راســتا ،ابتــدا گونههــای مختلــف
انعطافپذیــری در مســکن کــه عبارتانــد از :تنوعپذیــری
(فضــای چندعملکــردی) ،تطبیقپذیــری (جابجایــی فصلــی
و روزانــه) و تغییرپذیــری (تفکیــک و تجمیــع) ،مــورد بررســی
قــرار گرفتــه و مؤلفههــای مؤثــر در ارتقــاء کیفیــت مســکن
بــا اســتفاده از انعطافپذیــری ،راهکارهــا و نتیجــۀ حاصلــه از
هریــک ،در قالــب مــدل مفهومــی پژوهــش اســتخراج گشــتهاند.
در بخــش دوم پژوهــش ،نحــوۀ عملکــرد هــر کــدام از مؤلفههــا
در خانــۀ شــریفیها بــه عنــوان نمونــۀ مــوردی ،مــورد بحــث و
تحلیــل قــرار گرفتــهاســت .بــرای نمــود آســایش اقلیمــی در
پــروژۀ خانــۀ شــریفیها ،از حجمهــای متحــرک اســتفاده شــده
اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه بــا تغییــرات آب و هوایــی ،ایــن امکان
وجــود دارد کــه ایــن حجمهــا ،بــاز و بســته شــوند و نورگیــری
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و تهویــۀ هــوا بــا توجــه بــه فصــول مختلــف ســال ،تغییــر کنــد.
همچنیــن بــا توجــه بــه لــزوم اســتفاده از امکانــات و تجهیــزات
بــه عنــوان یکــی از مؤلفههــای مهــم ارتقــاء کیفیــت؛ از پلهــای
متحرکــی اســتفاده شــده اســت کــه در صــورت نیــاز ،بــا بــاز
و بســته شــدن ،ارتبــاط بیــن طبقــات را میســر میکننــد .بــا
توجــه بــه تحقیقــات صــورت گرفتــه ،برخــی از فضاهــای خانــۀ
شــریفیها ،فاقــد نورگیــری طبیعــی هســتند ،بــرای حــل ایــن
مســأله ،قســمت خالــی (ویــد) مرکــزیِ بزرگــی تعبیــه شــده
اســت کــه بــه خوبــی توانســته ایــن مشــکل را حــل کنــد .بــه
ایــن صــورت ،مؤلفــۀ جایگــذاری صحیــح فضاهــا هــم در ایــن
پــروژه مشــهود اســت .بــرای دســتیابی بــه دیگــر مؤلفــۀ مؤثــر در
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