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 چکیده:
جهت ایفای نقش گسترش الگوهای نوین سکونت در زنجان به تداخل الگوهای فرهنگی و ما به ازای کالبدی آن در 

نیاز به انعطاف پذیری در فضای مسکونی به دلیل به عنوان زیستگاهی ایده آل برای انسان امروز منجر گشته است.

عمکردی  دو بعد  تنوع نیاز کاربر در گذر زمان امری مهم به شمار میرود .لذا تالش محقق بر این بوده که با بررسی

و اقلیمی مسکن سنتی شهر زنجان به مولفه هایی دست یابد که ارتباط مستقیم بر انعطاف پذیری و یا عدم 

دارد و سیر تاریخی آن را بررسی نماید. در ادامه میتوان به این دست آورد رسید که در انعطاف پذیری یک فضا 

ا ارایه راهکار های گوناگون برای مولفه های یافت سنتی زنجان مسکنی انعطاف پذیرو متغیر در طول زمان بمسکن 

 شده بوده است.

 

روش زندگی ، الگوی مسکن، سیر تحول ، زنجانانعطاف پذیری ،  واژه های کلیدی:  
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 مقدمه  
چیزی نیست که امروز نباید تکنولوژی و معماری بومی را تنها به عنوان میراثی از گذشته ها دانست .معماری بومی   

نتوانیم بیافرینیم و چیزی نیست که دیگران بسیار پیش از ما ساخته و دیگر کسی را توان آفرینش آن نباشد.)نقش 

معماری و محیط تنها با درک فعالیت ها ی  مسکن و محیط روستا(–تکنولوژی بومی در کیفیت فضا های مسکونی 

هدف معماری را می توان ایجاد نگاره ای انسانی در درون شکل کالبدی  انسان در محیط پیرامونش امکان پذیر است و

دانست بنابراین اگر بپذیریم که معماری بازتاب کالبدی زندگی بشری است در تمام ابعاد باید دریابیم که معماری امروز 

مایل افراد را به سمت تغییر روش زندگی ت (1362:57و فردای ما نمیتواند بی رابطه با گذشته باشد. )مصطفی ربوبی،

اجتماعی باشند بیشتر نموده است هرچند -یک اتاق با سهمی برای انجام فعالیت های جمعی یخانه هایی که دارا

مشاهده میگردد بسیاری از این فضاهای اسمی از بسیاری فضاهای مشابه در خانه های قدیمی تر و یا خانه های ساخته 

بنا به تعریفی که پاول الیور از معماری بومی دارد،معماری  (8:81رد و ارفعی ،شده در گذشته کوچکترند.)نیکروان مف

بومی آن گونه از معماری است که درون جوامع رشد میکند وطی زمان خود را با شرایط اجتماعی،اقلیمی و فناوری 

لد آنها هستند سازگار سازگار میسازد و تکامل می یابد و با ارزش ها،اقتصاد و شیوه های زندگی فرهنگ هایی که مو

ماری توسط مردم و نه معماری برای مردم عمیباشند و یا بطور خالصه معماری بومی معماری مردم و م

 (19:1388است.)نورمحمدی،
 روش تحقیق

تحلیلی بنا شده است وبه همین منظور نمونه های موردی موجود در بافت سنتی زنجان -این پروژه بر پایه روش توصیفی

 .ای صورت گرفته است کتابخانه ،مصاحبه و میدانی تحقیقات و شده استپرداخته 

 

 مفهوم انعطاف پذیری

تاثیرات اجتناب ناپذیر تکنولوژی های جدید،تغییرات محیطی و اقلیمی ،دگرگونی روابط اجتماعی،تغییر ساختارهای فرهنگی  

ت و دگرگونی ها وسیع شده و جامعه نمیتواند نسبت و... در مسکن کامال مشهود است ولی در بعضی مواقع دامنه این تغییرا

به این تغییرات بی اعتنا بماند زیرا در غیر این صورت جوابگوی مخاطبین خود نخواهد بود. از طرفی نیز روند تغییرات و 

زم به دگرگونی ها در جامعه آنچنان سریع است که خانه ها برای هماهنگی و همراهی با این تحوالت و نیازهای جدید،مل

روانی و -(. انعطاف پذیری به عوامل عملکردی، اجتماعی1385تغییرات متناوب و دایمی هستنند)علی الحسابی و برهانی،

اقتصادی وابسته است و در طول زمان با تغییر در نظام سکونتی خانواده ،بعد خانوار و تغییر فعالیت های اعضای خانواده به 

امکان  (که الزم است همچون گذشته در فرایند طراحی مسکن رعایت گردد.64،1382اصلی مهم تبدیل میشود)عینی فر،

انعطاف است.خانه های انعطاف  انطباق با تاثیرات اجتماعی،اقتصادی و زیست محیطی از منافع و سودمندی های مسکن قابل

به طور مثال -تمام نیازهای آنها باشدپذیری که بتوانند با نیازهای متفاوت و متغیر افراد در طول زمان تغییر کند و پاسخگوی 

تاثیر بسزایی در کاهش هزینه -بزرگ شدن فرزندان و نیاز به اتاقی مستقل،منجر به تغییر محل سکونت یک خانواده نگردد

انعطاف  های حمل و نقل درون شهری اثاثیه به هنگام جابجایی و همچنین پایداری محالت دارد)نقش جهان ،شماره یک(

کان تنظیم و سازگاری واحد مسکونی در طول زمان است و در ماحی معماری تنوعی را ارایه میدهد که شامل اپذیری در طر

نهایت موجب میشود ساختمان گونه های جدیدی از خود را به نمایش گذارد.معماران به منظور انعطاف پذیری باید نیازهای 
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عبارت دیگر در طراحی به))تفکر بلند مدت((نیاز احتمالی کاربران را در فرایند طراحی در نظر بگیرندو به 

هر مسکن به کاربر و زمینه تطبیق آن تعلق دارد.بنابراین در طراحی کلی میتوان گفت  (habraken,2008,291است.)

مسکن به محیط زیست و کاربر وابسته است.از آنجا که انسان ها معموال تنوع طلب هستند و ثابت ماندن شرایط محیطی 

زندگی شان را مطلوب ارزیابی  ،در محیط رضایتی آنها میگردد،لذا وجود امکاناتی برای ایجاد تغییرات فضاییموجب نا

میکند.این ایجاد تنوع میتواند  از تغییری کوچک تا تغییرات اساسی را در برگیرد و حتی تغییر خانه مسکونی را بدنبال داشته 

سکن، تعاریف ))انعطاف پذیری(( و ))سازگاری یا تطبیق پذیری(( گاه در طراحی م (1385باشد.)علی الحسابی و برهانی،

معادل یکدیگر و گاه  مترادف با یکدیگر استفاده میشوند.گرچه این دو واژه دارای وجوه و زمینه های مشترک مفهومی 

تاری انسان امکان پذیر هستند،اما تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند.در یک محیط کالبدی واحد،وقوع بسیاری از الگوهای رف

همین اتاق در صورت داشتن .است.یک اتاق در یک خانه سنتی، با فضا و نور مناسب میتواند مقاصد مختلفی را تامین کند

مبلمان ثابت به ناچار دارای کارکردی تخصصی بوده ،وقوع بعضی رفتار ها را بهتر از رفتارهای دیگر ممکن میسازد.)عینی فر 

ا که عناصر سازنده هر فضای معماری تعریف کننده کلیت آن هستند برای دست یافتن به فضایی انعطاف از آنج (1362،87،

پذیر باید عناصر سازنده یا ا جزای آن نیز انعطاف پذیر باشند.عموما در فضای انسان ساخت سه گونه سازماندهی قابل 

(فضای ثابت از 143:1367-156فضای متغیر.)هال تشخیص است.این سه گونه عبارتند از فضای ثابت،فضای نیمه ثابت و 

عناصر غیر قابل جابجایی همچون دیوار های باربر تشکیل میشود. فضای نیمه ثابت فضایی است که با تغییر در چیدمان 

  مبلمان و وسایل خانه قابل تغییر است. در برخی مواقع تغییرات بیش از جابجایی مبلمان است .

 :گونه های انعطاف پذیری

قابلیت هماهنگ شدن یک فضا با شرایط جدیدی مورد نیاز است.در تطبیق پذیری)جابجایی فصلی و روزانه(: -1

مسکن جدید تطبیق پذیری قابلیتی است که نیاز های جدید را با تغییر در دیوار های داخلی و نصب قطعات در واحد های 

احت واحد مسکونی تغییر ایجاد نکند.در عما تطبیق پذیری مسکونی تامین مینماید ،مشروط بر اینکه این تغییرات در مس

تمام تغییرات داخلی از قبیل تغییر شخصیت و ساختار ،عناصر خرد و ترکیب فضاها را شامل میشود.در برنامه ریزی مجموعه 

 ع آنهاست.های مسکونی جدید موثرترین روش دست یافتن به تطبیق پذیری ثابت نبودن اجزای داخلی و امکان ترکیب متنو

و  اتغییرپذیری)تفکیک و تجمیع(: در طراحی مسکن انعطاف پذیری به افزایش و کاهش کمی یا تفکیک و تجمیع فض-2

امکان بازگشت به طرح اولیه مسکونی پس از گسترش یا تقلیل مساحت آن گفته میشود.در این مورد انعطاف پذیری به 

لف زندگی است.به عبارت دیگر این قابلیت،تغییر انداره واحد مسکونی را معنای قابلیت پاسخ به رشد خانوار در مراحل مخت

چه در جهت کوچکتر شدن و چه در جهت بزرگتر شدن امکان پذیر میسازد.مفهوم تغییر پذیری با مطالعه تغییرات 

است به دالیل بلند زیربنا،نیازهای فضایی و شکل واحد مسکونی ارتباط پیدا میکند.نیاز به این گونه انعطاف پذیری ممکن 

مدت یا کوتاه مدت باشد. نوع بلند مدت ،با تغییر اندازه خانوار و نیاز به فضاهی بیشتر برای زندگی بروز مینماید و نوع کوتاه 

مدت،تغییر فضا به دالیل دیگر است.تغییر پذیری از دو طریق اضافه کردن به زیربنای موجود خانه ویا تفکیک فضاهای آن 

 مساحت(قابل دست یافتن است.)بدون تغییر 

تنوع پذیری قابلیت فراهم آوردن استفاده های مختلف از فضا است.این تنوع پذیری)فضای چند عملکردی (: -3

همزمان  رکرد بطولگونه انعطاف پذیری با دو متغیر فضا و زمان سر و کار دارد.فضای واحدهای مسکونی میتواند برای چند عم

  در زمان های مختلف استفاده شود. و برای عملکرد های مختلف
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 مولفه های انعطاف پذیری در خانه های سنتی زنجان
 اقلیمی:  بعد-1

قرار گرفتن بخشی از خانه ها در زیرزمین به گونه ای که سهم عملکرد فضایی زیر زمین در قشر مرفه بسیار بیشتر از -1-1

 طبقه متوسط بوده است.

بخش اندرونی که اکنون تخریب گردیده است و در ابتدا محل اصلی زندگی خانواده به شمار به طور مثال در خانه ذوالفقاری 

زیر  همچنین به دلیل نقش عملکردی زیرزمین در خانه بهمنی ،این فضا دارای تزیینات است..می آمد در زیر زمین واقع بود

 . زمین در اقلیم زنجان در زمستان ها گرمتر و در تابستانها خنک بود

 

 
 

 

 

 مختص تابستان و زمستان مجزا وجود فضاهای-1-2
و تابستانی وجود  بدلیل اقلیم سردسیر زنجان اتاق های تابستان نشین و زمستان نشین و همچنین مهمان خانه های زمستانی

برقرار شدن کرسی در زمستان و اتاق هایی بدون این امکان برای تابستان . اتاق ها نیز به دو گونه اتاق هایی با قابلیت داشت

 در نظر گرفته میشد.

 

 

 

 

 

 )ماخذ: نگارندگان( زیر زمین خانه بهمنی -1شکل 
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الگوی نشیمن مجزای زمستانی در 

جبهه شمالی و تابستانی در جبهه 

 جنوبی

با الگوی نشیمن مجزای زمستانی در شمال 

بیشترین نورگیری و نشیمن تابستانی در 

 شرق با کمترین نورگیری

الگوی نشیمن مجزای زمستانی در طبقه همکف با 

امکان برقراری کرسی و بیشترین نورگیری،نشیمن 

 تابستانی در بخش سایه

 

 
  

 

 

خانه ها به گونه ای بود که حداقل تماس با هوای خارجی را توام با حد اکثر جذب نور در برخی از مقاطع بازشو ها  -1-3

 داشته باشد.

 

 
 

 

 بعد عملکردی-2

ای که به عنوان عنصری که نقطه ای منحصر به فرد به منظور تفکیک فضایی به شمار می آید به گونه حیاط مرکزی: -2-1

 ون اینکه از سایر فضاها عبور کند.پس از ورود به حیاط کاربر بر حسب عملکرد مورد نیاز به فضای دلخواه خود ورود میکند بد

ان(گ)ماخذ: نگارند چگونگی قرارگیری نشیمن زمستانی و تابستانی-1جدول   

 )ماخذ: نگارندگان( پنجره خانه شهیدی -2شکل 

 

منتخبیخانه  خانه توفیقی داوودیخانه    
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فضایی در خانه هایی که فاقد حیاط مرکزی بوده اند که به عنوان پیش ورودی نقش مشابه تفکیکی  غالم گردش:-2-2

 امکان الحاق شدن آن به فضای اصلی وجود داشت .حیاط مرکزی را ایفا میکرد همچنین 

 

 
 

 

وجود داالن هایی که در انتها با زاویه نسبت به حیاط قرار دارند امکان محرمیت و عملکرد بخشیدن به این بخش را -2-3

)برای قشر مرفه(و در بخش جنوبی حیاط )برای قشر متوسط مهیا پس از احداث ساختمان جدید در پالک مجاور 

 مینمود.غالبا در صورت الحاق بخش جنوبی ،بخشی از داالن به مطبخ اختصاص می یافت که فضایی نیمه باز بود.

 فضای غالم گردش از داخل و خارج )ماخذ: نگارندگان( -3شكل 
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 ود.وجود هشتی که امکان دسترسی دو خانه پالک مجاور را به یکدیگر فراهم میساخت و گاها محل تجمع همسایه ها ب-2-4

 وجود مبلمان محدود به فرش و پشتی امکان استفاده چند منظوره از فضا را مهیا مینمود -2-5

 

 
 )ماخذ: نگارندگان( مبلمان -4شكل 

 

اتاق های زمستانی که در مرکز آنها فرورفتگی برای استقرار کرسی در فصول زمستانی وجود داشت،در سایر فصول به -2-6

 با درپوش چوبی پوشانده میشد.منظور استفاده جدید از فضا 

 دیوارهایی با گنجه ،طاقچه ،رف و رفچه امکان جای دادن ابزار زندگی را فراهم میساخت.-2-7

 امکان تجمیع اتاق ها و فضا های نشیمن با مفصل چهار دری و ارسی برای مقاصد گوناگون و مجالس.-2-8

 

  
 )ماخذ: نگارندگان( چهاردری -4شكل 

 

نسل در اتاق های مختلف یک خانه  که رفته رفته مبدل به الگوی احداث بنای جدید برای نسل های در  زندگی چند -2-9

پالک مجاور ، در طبقه دوم و یا در جببه جنوبی حیاط شد. به عنوان مثال در خانه شهیدی سه نسل به ترتیب در طبقه اول 

 تند..ی جبهه جنوبی سکونت داشبنای اصلی در جبهه شمالی ،طبقه دوم بنای اصلی و بنای الحاق
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گان()ماخذ: نگارند در خانه ها و سوم سکونت نسل دومچگونگی -2جدول   

 

 پالن استقرار نسل بعدی محل چگونگی دسته بندی خانه ها د.وره تاریخی

 گسترش نا متقارن حول حیاط مرکزی سنتی صفویه

خانه منتخبی 

 

 قاجار

 جبهه جنوبی حیاط سنتی

 خانه ضیایی

 مدرن
اختصاص یافتن اتاق یا اتاق هایی در طبقه 

 دوم به نسل دوم
 خانه خدیوی

 مدرن -سنتی
بخش الحاقی برای نسل  دوطبقه بنای اصلی+

 دوم
 خانه میرزایی

 پهلوی

 واحد مجاور مدرن
 خانه توفیقی وبهمنی

 مدرن-سنتی
طبقه دوم بنای اصلی برای نسل دوم و بخش 

 نسل سوم الحاقی جبهه جنوبی برای
 خانه شهیدی

 جبهه جنوبی حیاط سنتی

 خانه امیریان

 - منزل ستقل غیر مجاور مدرن

 امروزی

 مختص یک نسل منزل آپارتمانی
 خانه همافر

طبقه  3و2منزل 

 شخصی
 طبقه دوم و سوم برای سکونت نسل دوم

 خانه کریمی
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 مختص یک نسل منزل شخصی

 خانه احمد

 نتیجه گیری
تحقیق ساختار ها و عملکرد هایی تحت عنوان مولفه های انعطاف پذیری استخراج گردید و با نگاه به سیر تطور این در این 

عوامل در مقایسه ای بین مسکن بومی و مسکن امروزی زنجان شاهد کاهش و از بین رفتن این مولفه ها و پاسخگویی به 

رای مولفه ای واحد،انواعی از راهکار ها در نظر گرفته شده است لذا نیازهای متغیر کاربر هستیم. درمقابل در مسکن سنتی ب

با یک بررسی خردبه کالن درمی یابیم قابلیت انعطاف در مسکن سنتی زنجان به عواملی بستگی دارد که با تغییر ایت عوامل 

 .میزان تطبیق فضا با نیازهای کاربر تغییر میکند
گان()ماخذ: نگارند انعطاف پذیریارتباط مولفه های حاصل تحقیق با -3جدول  

 

 تغیییر پذیری تطبیق پذیری تنوع پذیری عملکرد فضایی زیر زمین

    وجود فضاهای مجزا مختص تابستان و زمستان

    مقاطع بازشو

    حیاط مرکزی

    غالم گردش

    داالن

    هشتی

    مبلمان محددود

    دیوارهایی با گنجه ،طاقچه ،رف و رفچه

    اتاق کرسی

    امکان تجمیع اتاقها با چهاردری و کرسی

    زندگی چند نسل در یک خانه

    اتاق با چند دسترسی
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سطططوح مختلططف  ما به ازا کالبدی توضیحات

 معماری

 

برخی از مراسم بزرگ خانه به مرکز محله 

در  گسترش مییافته است. مرکز محله همچنین

فصول و زمانهای مختلف سال عملکردهای 

 مختلفی را پاسخگو بوده است.

مرکططز محلططه بططرای عملکردهططای 

 جمعی

  عمومی

 سطح اول
 مقیاس محله

 کطه کطاربری دو یا و خانه دو اتصال برای ساباط

 کطار میرفتطه بطه داشتند قرار کوچه طرف در دو

 و تفکیطک(تغییرپطذیری به طریق این از و است

)تجمیع خانه   .است میکرده کمک 

 اسطتفاده از سططاباط بططرای ارتبططاط

 چند واحد

 

 

 نیمه عمومی

در ایططن الگططو عططالوه بططر ایجططاد سلسططله مراتططب 

یطک همسایگی در ارتباطات فطامیلی، امکطان تفک

یک خانه مستقل از مجموعطه خانطه نیطز ممکطن 

 است.

یالگو قیطراز  خانه چند ارتباط   

یهشت  دهلیز و 

نطی پدر مکانی برای اقشار مرفه شامل خرید زمی

ار درکنار قطعه تفکیکی مطی شطود و بطرای اقشط

 متوسط شامل واحدی کنار حیاط و یا طبقطه ی

 اضافه است .

دیداضافه کردن قطعه تفکیکی ج  

غالم گطردش فضطایی چنطدعملکردی اسطت کطه 

وزانه فعالیتهای رپذیرایی از مهمانها و بسیاری از 

 را پشتیبانی میکرده است.

  استفاده از غالم گردش

 عمومی
 

 

 

 

 

 سطح دوم

 قطعه تفکیکی

ری امکان تفکیک و تجمیطع اتطاق هطا انعطافپطذی

 خانه را ارتقاع میبخشد. 

ای قابلیت بزرگ شدن اتاق ها بطر

 مقاصد خاص )در و ارسی(

حیاط مرکزی، نطه تنهطا کطاربرد چنطدعملکردی 

بلکططه بططا پططذیرش مهمانهططا در مهمانیهططای  دارد،

بر  بزرگ از طریق امکان گسترش خانه به حیاط

 انعطافپذیری خانه می افزایند.

 حیاط مرکزی به عنوان عنصطری

 شکل دهنده به فضاها

ت و هشتی فضایی برای تعریف بهتطر ورودی اسط

.تقسیم فضاها از این بخش صورت می گیرد  

 هشتی ورودی

ای بهینه انرژی در صورت وجود فضبرای مصرف 

 کافی انرژی این ایده قابل اجراست

وجطططود نشطططیمن تابسطططتانی و 

 زمستانی

 نیمه  عمومی

ول این الگو امکان تغییر مکان ساکنان در فص

ند مختلف را فراهم میکند. این الگو همچنین چ

دگی فضای پر مستقل ایجاد میکند که برای زن

 فامیلی سه نسل مناسب است.

 گسترده پوشیده فضای

ونبطه ایوان به عنوان فضایی بطرای ارتبطاط بطا بیر

ه نطور عنوان فضایی نیمه باز می تواند می تواند ب

 رسانی فضای داخلی خانه کمک کند .

 ایوان بطه عنطوان فضطایی ارتبطاط

 دهنده

ما به ازای کالبدی عناصر انعطاف پذیری )ماخذ: نگارندگان(-4جدول  
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 مفصططل بططین اتاقهططا از طریططق امکططان تفکیططک و

خشد. میب تجمیع آنها انعطافپذیری خانه را ارتقاع

ی این فضا در میهمانیهای بزرگ، عملکرد خدمات

 داشته است و در روزهای عادی برای انبار اسباب

 زندگی روزمره بکار میرفته است.

  مفصل میانی اتاق ها

 خصوصی

اشطد نشیمن خصوصی فضایی برای خانواده می ب

سطیار که در تفکیک فضایی خانه ها برای افطراد ب

.مورد استفاده می باشد   

 وجود نشیمن خصوصی

 محوریت در سازمان فضایی خانه امکان تجمیطع

 اتاقها را تقویت میکند

 محوریت در سازمان فضایی

با توجه به سطنت ططبخ غطذای ایرانطی و عطادات 

 غذایی رایج و همچنین حفظ محرمیت وجود این

 فضا ضروری است . 

  مطبخ

 خدماتی

در در صورت وجود فضای کافی وجود سطرویس 

 کنار حیاط

 حمام و سرویس دور حیاط

 در برخی از خانه ها با متراژ باال ایطن فضطا بطرای

 قرار گیری حمام،انبار،نشیمن و محل نگطه داری

 مواد غذایی

 زیرزمین

یلبرای نگه داری برخی مواد غذایی و برخی وسا  انبار 

مبلمان مختصطری چطون فطرش و پشطتیها ایطن 

در  که فعالیتهای مختلطفامکان را فراهم میکند 

 یک اتاق اتفاق بیافتد.

  درونی مبلمان  سازگار با فضا

 سطح سوم

 عناصر معماری

ص محل کرسی فضایی فرو رفته با انطدازه مشطخ

می باشد که در فصطل گرمطا بطه مسطاحت اتطاق 

  اضافه می شود .

(1.5*  1.5محل کرسی )   

طاقچه، گنجه، رف و رفچه در دیوارهای ضطخیم 

روزانطه  خارجی بطا جطای دادن اسطباب زنطدگی

کنند.چندعملکردی بودن اتاقها را پشتیبانی می  

 بیرونی دیوار و سازه

ف ارتباط مستقیم یک اتطاق بطه فضطاهای مختلط

اتطاق و  چنطدعملکردی بطودن یطک خانه امکان

تجمیططع و تفکیططک فضططاها را در صططورت نیططاز 

 پشتیبانی میکند.

 اتاق با چند دسترسی
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