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Abstract
The subject of this article is examine and analyze the role of 
space integration in the social relations of traditional houses of 
Kashan, in order to use their specific pattern in contemporary 
houses. The relation between the space configuration and 
social relationship in contemporary houses to have desirable 
spatial qualities requires the recognition of specific pattern in 
integration of spaces in successful samples. The sample that 
has adaption in culture and behavior of citizen and can be 
used in today’s houses. In order to achieve this purpose, we 
must identify the factors that affecting the integration of 
spaces and structural patterns of Qajar houses of Kashan and 
do comparative analysis of these patterns in according to the 
needs and requirements of today’s housing. This study is based 
on the concept of space configurations. The integration of 
spaces indicated the degree of privacy and generality of them 
is one of the most important components in this theory. The 
method that used in this research is an interpretive-historical 
method with the technic of analysis content. To analyze the 
integration we used the space-syntax plug-in in grasshopper 
software and by using analyze of the graphic graphs of 19 
samples of traditional houses of Kashan that selected as 
targeted clusters. The results of this research indicate that 
the space of the Qajar houses had a good homogeneity.  
The result of analysis in two software’s, Space-Syntax and 
Depth map have the same result of integration and the 
separation of public and private spaces. By using these two 
software and analyze the traditional houses of Kashan the 
following results can be deduced: -All of the studied houses 
have the homogeneity number more than 5, so all of the 
traditional houses of Kashan that studied in this paper 
have an appropriate homogeneity and distribution and can 
considered as patterns for today’s home communications. 
-Houses that have four general arena, public, semipublic, 
semi private and private area and have appropriate depth 
and integration of these spaces are homogeneous and have a 
desirable distribution. –Any space that requires more privacy 
has more depth and less integrating. Public spaces and joints 
of houses have lower depth of other spaces and have more 
integration. – After the communicating spaces, between all 
kind of rooms in traditional houses, which include the hall, 
Panj dari, Se dari, Do dari and the room, the hall have the 
highest integration and then the Panj dari, Se dari, Do dari 
and the room are in the next rank of integration, so the hall 
and Panj dari in the most houses are the guest rooms and they 
are in semi-private arena and Se dari, Do dari and the room 
respectively are the most private spaces and it can be result 
that to have an appropriate integration and desirable social 
relationship the contemporary houses require all four arenas.
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چکیده
ــا  ــدی فضاه ــش هم پیون ــل نق ــی و تحلی ــه بررس ــوع مقال موض
در روابــط اجتماعــی خانه هــای ســنتی به منظــور اســتفاده از 
الگوهــای حاکــم بــر آنهــا در مســکن معاصــر می باشــد. در 
راســتای دســتیابی بــه ایــن هــدف، شــناخت عوامــل و مولفه هــای 
ــاختاری  ــای س ــا و الگوه ــدی فضاه ــزان همپیون ــر می ــر ب موث
ــا  ــن الگوه ــی ای ــل تطبیق خانه هــای دوره قاجــار کاشــان و تحلی
ــا نیازهــا و الزامــات مســکن امــروزی مــورد مطالعــه  متناســب ب
قــرار گرفتــه اســت. ایــن مطالعــه بــر اســاس نظریــه پیکره بنــدی 
فضــا  صــورت گرفته اســت. روش بــه کار رفتــه در ایــن پژوهــش، 
روش تفســیری- تاریخــی بــا تکنیــک تحلیــل محتــوا می باشــد. 
ــرای 19  ــی ب ــای توجیه ــل گراف ه ــهاپر و تحلی ــزار گرس نرم اف
ــه ای  ــورت خوش ــه به ص ــان ک ــنتی کاش ــای س ــه از خانه ه نمون
هدفمنــد انتخــاب شــده اند، اســتفاده شــده اســت.  نتایــج نشــان 
ــاری  ــا در معم ــی فضاه ــزان همگن ــه می ــت ک ــده این اس دهن
مســکونی قاجــار بســیار بــاال بــوده اســت. خانه هایــی کــه 
هــر چهــار عرصــه عمومــی، نیمه عمومــی، نیمه خصوصــی و 
ــدی  ــق و هم پیون ــای دارای عم ــته و ریزفضاه ــی را داش خصوص
مناســب ایــن حریم هــا باشــند، دارای همگنــی و توزیــع مناســب 

هســتند. 

ــا،  ــی، نحوفض ــط اجتماع ــدی، رواب ــدی: هم پیون واژگان کلی
ــان ــنتی کاش ــای س خانه ه

Yeganeh@modares.ac.ir :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09171340712؛ رايانامه.*



82

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management

شماره 52 پاییز 1397
No.52 Autumn 2018

مقدمه
که  است  فضاهايی  و  بافت ها  بر  توجه  و  تمرکز  امروزه 
در طراحی   فضا  نقش  و  گرفته  مدرنیسم شکل  مبنای  بر 
شد  کمرنگ تر  خاص  به طور  خانه  و  عام  به طور  مسکن 
که روند حذف فضا و عدم توجه به سازمان يابی خالق 
فضا در واحدهای مسکونی معاصر در ايران بسیار بارزتر 
بوده و تا جايی پیش رفته است که خانه ديگر مفهوم و 
مختلف  های  ساحت  در  مطالعه  ندارد.  را  خود  مصداق 
که  است  بوده  موضوع  اين  دهنده  نشان  ايران،  معماری 
اجتماعی  روابط  و   بر هنجارها  مبتنی  معماری  الگوهای 
به صورت  پذيرفته شده جامعه شکل گرفته و می توانند 
معاصرسازی شده در روند تداوم معماری مسکن ايرانی 
و  بافت ها  بازشناسی  بنابراين  گیرند.  قرار  استفاده  مورد 
از ضروريت های  تاريخی و سنتی يکی  بناهای مسکونی 
بازآفرينی  به  منجر  می تواند  که  می باشد  کشور  امروز 
الگوی شکل گیری چیدمان فضايی در خانه ها و طراحی 
و  فضا  نحو  روش  از  استفاده  با  شود.  امروز  مسکن 
نقش  مختلف  ابعاد  بازشناسی  فضا،  بندی  پیکره  نظريه 
امکان پذير است.  بر فضا  بر روابط حاکم  پیکره فضايی 
معیارهای  مهمترين  از  يکی  فضاها  همگنی  و  همپیوندی 
با  فضا  بندی  پیکره  و  هندسی  الگوهای  تطبیق  مطلوبیت 
پرداخته  آن  به  مقاله  اين  در  که  است،  اجتماعی  روابط 
نو  نگاهی  که  است  نظريه ای  فضا  نحو  شده است. روش 
به فضا و مکان در شهر و خانه ها دارد و برای توصیف 
درون  فرهنگی  و  اجتماعی  رفتارهای  انگیزش های 
تحلیل  از  و  می شود  برده  کار  به  خانه  فضاهای  و  شهر 
دست  فضايی  ارتباطات  مناسب  الگوی  به  می توان  آن 
ضريب  فضا  نحو  متغیرهای  و  نتايج  مهمترين  از  يافت. 
در  اين ضريب  مقدار  مقايسه  در  که  می باشد  هم پیوندی 
شناخت  فضاها  بودن  عمومی  و  خصوصی  به  فضا  هر 
و  تاريخی  تفسیری  روش  با  هدف  اين  می شود.  حاصل 
استفاده از تکنیک چیدمان فضا و بهره گیری از روش های 
در  فضايی  روابط  تحلیل  برای  مقداری  مطالعه ی  نوين 
شهر و فضای معماری و با تحلیل ضريب هم پیوندی در 
میان فضاهای 19 نمونه از خانه های سنتی دوره ی قاجار 
روابط  تحلیل  با  ارتباط  در  است.  شده  انجام  کاشان  در 
است.  گرفته  انجام  زيادی  مطالعات  معماری  در  فضايی 
مطالعه روابط فضايی در کاشان بر اساس نقش همپیوندی 
عمیق  و  موردی  به صورت  مقاله  اين  در  آن  در  فضاها 
ارائه راه حل برای  مورد بررسی قرار گرفته است. برای 

و  معاصر  در خانه  های  ارتباطی  و  رفع مشکالت فضايی 
برمبنا  بهینه تر فضاهای شکل گرفته  الگوهای  به  دستیابی 
بررسی  زير  فرعی  اهداف  اجتماعی  روابط  و  رفتارهای 

می شود.  
1. شناخت مؤلفه های تأثیرگذار بر همپیوندی فضاها

روابط  بر  تأثیرگذار  مؤلفه های  مهم ترين  شناخت   .2
اجتماعی فضا

3. تبیین رابطه همپیوندی فضا با روابط اجتماعی در 
مسکن سنتی کاشان

روابط  تحلیل  برای  مناسب  الگوهای  به  دستیابی   .4
اجتماعی در مسکن معاصر

به منظور دستیابی به اهداف تحقیق اين سؤاالت قابل 
طرح است:

1. مؤلفه های تأثیرگذار در همپیوندی فضاها چیست؟
روابط  مطلوبیت  بر  تاثیری  چه  فضاها  همپیوندی   .2

اجتماعی در فضاهای مسکونی دارد؟
3. چه الگوهايی از پیکره بندی فضاها منجر به روابط 

اجتماعی مطلوبتر در مسکن می شود؟
گزاره  يک  ارايه  و  نظری  تدوين چارچوب  به منظور 
نظری)فرضیه( برای پژوهش، به بررسی نظری چگونگی 
پرداخته  اجتماعی  روابط  با  فضاها  همپیوندی  رابطه 

می شود. 

روابط  براساس  معماری  فضاهای  تحلیل  مبانی 
اجتماعی

عبارت صرف و نحو فضای معماری به مجموعه ابزارها، 
تکنیک ها و نظريه هايی گفته می شود که به دنبال برقراری 
ارتباط میان چیدمان فضاها1 در يک بنا و روابط اجتماعی 
میان آن ها می باشند. اين روش به عنوان يک ابزار مفهومی 
قدرتمند برای تجزيه تحلیل محیط زندگی به کار می رود 
موضوع  ايـن  بیـانگـر  فضا  )Ostwald,2011:445(.نحو 

تأثیر  اجتمـاعي  از چـارچوب  معماري  فضاي  که  است 
 Wineman et al.,2006, Hillier et al., 1986,(ميگیرد
Hillier, 1996, Onder and Gigi, 2010, Hillier and Han�
 son, 1984, Pelin Dursun, 2007, Jeong and Ban,2011,

با  فضا  سازماندهی  بنابراين   )Dalton & Bafina, 2003

فرآيندی منطقی در ارتباط است، چرا که حداقل بايستی 
 Hillier and  Hanson(اهداف عملکردی را برطرف سازد

  .)1984, Stander,1990, Hillier, 2005, Hillier, 2008
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اولیه و اصلی در  نظريه  ی نحو فضا، هسته  اساس  بر 
چگونگی رخدادهای اجتماعی و فرهنگی، فضا می باشد؛ 
که  است  عقیده  اين  بر  هیلیر   .)Hillier& Hanson,1993(

تنگاتنگی  رابطه ی  چنان  از  اجتماعی  و  فضايی  فرم های 
می تواند  تنهايی  به  فضايی  پیکره بندی  که  می کنند  تبعیت 
پخشايش  الگوی  مانند  اجتماعی  الگوهای  از  بسیاری 
کاربری اراضی، حرکت، مکان يابی و غیره را تعريف کند 
روابط  و  فضا  شکل گیری  جوهر  واقع  )Hillier,2007(در 

بصری  و  حرکتی  ويژگی های  و  انسان  دو  هر  انسانی، 
اوست، لذا محوريت دادن به اين ويژگی های انسانی، در 
واقع به پیدايش مفهوم واحدی از فضای معماری و روابط 
اجتماعی منتهی می شود. )Vaghaun,2007( . هدف بنیادين  
نظريه نحو فضا، جستن راهی برای توصیف پیکره بندی 
فضاست تا بتواند منطق اجتماعی نهان در اليه های زيرين 
باشد  ثانوی  نظريه های  برای  مبنايی  و  کند  کشف  را  آن 
که وقايع اجتماعی و فرهنگی را پوشش می دهد)گروت، 

.)1384
گراف و نمودار توجیهی: مهمترين ابزار برای نحو فضا 
گراف ها می باشند که طريقه ارتباط هر فضا را با فضاهای 
ديگر خانه و عمق دسترسی آن ها نشان داده است.. گراف 

از  برای گذر  که  می گويد  ما  به  الگوی خطی  و  توجیهی 
هر فضا از يک فضای ديگر بايد گذشت. هر رده عمیق تر 
شدن به معنی افزايش درجه خصوصی شدن فضاهای در 
عمق است. اين نمودارها در قالب يک برنامه رايانه ای قابل 
ترسیم و درجات عمق فضاها نسبت به نقطه ی مبدأ قابل 

محاسبه می باشد )معماريان،1381(. 
پارامترهای تحلیل نمودار توجیهی: يک بنا به عنوان 
يک متن پیچیده ای است که با اين روش، ترجمانی ساده 
جمله  از   .)412 ص   ،1384 )معماريان،  می کند.  پیدا 
پارامترهای مهم بدست آمده ضريب هم پیوندی می باشد. 

باشد آن  بیشتر  هر چه میزان هم پیوندی در يک فضا 
فضا دارای انسجام بیشتری با ديگر فضاها دارد و فضا از 
دسترسی باالتری برخوردار است. فضاهای دارای بیشترين 
عرصه   عنوان  به  هم پیوندی  میزان  کمترين  يا  عمق  میزان 
پورجعفر،  و  )سیادتان  می کنند  عمل  خانه  در  خصوصی 

1393، ص 42(. 

فرضیه تحقیق 
خانه هايی که در آنها هر چهار عرصه عمومی، نیمه عمومی، 
نیمه خصوصی و خصوصی را وجود داشته و ريزفضاهای 

نمودار 1. مفاهیم پایه در تکنیک چیدمان فضا؛ ماخذ: نگارندگان.

نمودار 2. مراحل تحلیل فضای معماری در نحو فضا؛ ماخذ: نگارندگان.
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باشند،  حريم ها  اين  مناسب  هم پیوندی  و  عمق  دارای 
معاصر  مسکن  و  هستند  مناسب  توزيع  و  همگنی  دارای 
روابط  داشتن  نتیجه  در  و  مناسب  همپیوندی  ايجاد  برای 
نیازمند استفاده مطلوب مطلوب از اين  اجتماعی مطلوب 

چهار عرصه می باشد.  

روش  شناسی تحقیق
تکنیک  از   استفاده  و  تاريخی  تفسیری-  تحقیق  روش 
مورد  فضاهای خانه های  و  عناصر  محتوای  محتوا  تحلیل 
ابزارهای  از  استفاده  با  است.  تفسیری  رويکرد  با  مطالعه 
شبیه سازی و نرم افزاری، داده ها تولید و با روش استدالل 
منطقی تحلیل و طبقه بندی شده اند. روش انتخاب نمونه ها) 
19 نمونه( بصورت خوشه ای هدفمند است که با توجه به 
هدف  با  متناسب  کاشان،  در  موجود  خانه های  گونه های 

تحقیق انتخاب شده اند.   

در اين نرم افزار ابتدا ارتباطات ريزفضاها در هر خانه 
در محیط اسپیس سینتکس مدلسازی شده است و سپس 
آن  از  فضا  نحو  تحلیل  پارامترهای  برنامه نويسی  توسط 
فضا  نحو  الگوريتم  زير  شکل  در  است.  شده  استخراج 

به طور کلی مشاهده می شود.

معرفی نمونه ها
در شناخت تاريخ هنر معماری ايران، معماری دوران قاجار 
بناهای  معماری  میان  در  همچنین  دارد.  بسیاری  اهمیت 
با خالقیت ها  آشنايی  جهت  به  خانه ها  معماری  مختلف، 
دارد.  بارزی  ويژگی  گذشته  معماران  فضايی  ابداعات  و 

خانه های سنتی کاشان را بايد مجموعه ای نفیس از معماری 
دوران قاجار نامید. خانه های کاشان در عین هماهنگی و 
در  را  پردامنه ای  گونه گونی  و  تنوع  دارند،  که  وحدتی 
توانايی های  و  می گذارند  چشم  پیش  بنا  نوع  يک  طرح 
هنرمندانه ی معماران گذشته را در طراحی و خلق فضا به 
معنای دقیق خود آشکار می نمايند )گنج نامه، 1375(. برای 
رسیدن  به هدف اين پژوهش، 19 نمونه از خانه های سنتی 
زمان قاجاريه شهر کاشان انتخاب شده و برای تحلیل کمی 
و نحو فضای آن ها از نرم افزار گرسهاپر و پالگین اسپیس 

سینتکس استفاده شده است. 
برای درک ارتباطات بین فضاهای خانه ی سنتی کاشان 
ياسین،  آل  خانه ی   19 مقداری،  روش های  از  استفاده  با 
تهامی،  بنی کاظم،  بروجردی ها،  باکوچی،  اصفهانیان، 
سجادی،  حسینی،  رضا  دستمالچی،  خیريه،  جهان آرايی، 
عالقبند،  عطارها،  عباسیان،  طباطبايی ها،  صالح،  شريفیان، 
کارخانه چی و مرتضوی از اين دوره انتخاب شده است که 
ارتباطات بین فضاهای آن ها با استفاده از نرم افزار اسپیس 
سینتکس تحلیل شده تا با بررسی مقادير ضريب هم پیوندی 
در فضاهای آن ها به نحوه ی ارتباط فضاها و رفتار اجتماعی 
کاربران و اينکه کدام ارتباطات سبب همگنی بیشتر فضاها 
در خانه شده است. همچنین در مرحله ديگر علت تغییر 
در مقدار هم پیوندی هر خانه را با توجه به مقدار کلی آن 

تحلیل کرد.

یافته ها 
با بررسی خانه های درنظر گرفته شده و قرار دادن ارتباطات 
برای هر  اعداد هم پیوندی زير  به  نرم افزار  ريز قضاها در 
فضا در هر خانه رسیده ايم. اين اعداد در جدول 2 برای هر 

فضای خانه مشخص شده است.
همگنی  خانه ضريب  هر  برای  نرم افزار  اين  همچنین 
ارائه می دهد که میزان همبستگی فضاها را در خانه نشان 
نزديکتر  يک  به  ضريب  اين  چه  هر  واقع  در  و  می دهد 
گفت  می توان  و  است  بیشتر  انسجام  دارای  فضا  باشند 
روابط اجتماعی مناسبی در آن برقرار است. در جدول زير 
بعد  برای هر فضا و در جدول  میزان ضريب هم پیوندی 

میزان همگنی هر خانه را نشان می دهد. 

تصویر1: الگوریتم عمومی نحو فضا؛ ماخذ: نگارندگان.

تصویر2:  مراحل نحو فضا در نرم افزار اسپیس سینتکس؛ ماخذ: 
نگارندگان.
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به  مربوط  همگنی  میزان  بیشترين   ،2 جدول  طبق 
خانه ی اصفهانیان با رقم 0/87 و کمترين مقدار مربوط 
معنای  به  0/54 است که  با عدد   به خانه ی دستمالچی 

خانه ی  در  ريزفضاها  بیشتر  همگنی  و  هم پیوستگی 
می باشد.  اصفهانیان 

جدول 1. ویژگی ریزفضاهای خانه های بررسی شده در پژوهش؛ ماخذ: نگارندگان.

جدول 2. مقدار ضریب هم پیوندی خانه ی سنتی کاشان؛ ماخذ: نگارندگان.

جدول3. میزان ضریب همگنی خانه های سنتی کاشان؛ ماخذ: نگارندگان.
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تحلیل یافته ها
در جدول شماره ی 4 هر 19 خانه به همراه گراف توجیهی 
آن ها و میزان همپیوندی هر فضا آورده شده است و در پالن 
با مقدار  ارتباط آن ها  هر خانه فضاهايی که هم پیوندی و 
شده است.  داده  نشان  است  متفاوت  ريزفضاها  میانگین 
همچنین با توجه به متفاوت بودن ساختار هر خانه علت 
تغییرات ناگهانی  بوجود آمده در هر قسمت بررسی شده 
است، اينکه وجود يا عدم وجود يک فضا و يا نحوه ی ارتباط 
متفاوت بین فضاها باعث متفاوت بودن  میزان همپیوندی 
حیاط  دو  وجود  به دلیل  اصفهانیان  خانه ی  در  شده است. 
حیاط  دو  هر  سمت  دو  هر  از  سه دری ها  به  دسترسی  و 
دارای هم پیوندی  آن ها، سه دری ها  بودن  در دسترس تر  و 
می باشد.  ديگر  خانه های  سه دری  از  عمومی تر  و  بیشتر 
طبق ضرايب بدست آمده از خانه ی آل  ياسین کفش کن ها 
دارای هم پیوندی بیشتری نسبت به ايوان می باشند. به دلیل 
ارتباطی ندارند و کفش کن ها  با کفش کن ها  ايوان ها  اينکه 
خانه  شرقی  قسمت  در  ايوان  و  خانه  شمالی  قسمت  در 
واقع شده است و دسترسی به کفش کن ها از طريق ايوان ها 
فضاهای  به  خانه  اين  در  کفش کن ها  همچنین  نیست. 
متصل اند.  اطرافشان  در  حوضخانه  و  تاالر،صفه  سه دری، 
ضمن اينکه در اين خانه پنج دری دارای هم پیوندی کمتری 
نسبت به سه دری می باشد که دلیل آن وجود چند سه دری 
هستند،  مستقیم  به طور  ايوانچه  و  صفه  با  آن ها  اتصال  و 
بنابراين  اين سه دری ها در عمق کمتری واقع شده اند و 

دارای هم پیوندی بیشتر هستند. 
ارتباط  در  خلوت  حیاط  با  باکوچی  خانه  در  تاالر 
می باشد. در صورتی که در ساير خانه ها تاالرها معموالً در 
ارتباط با کفش کن و سپس حیاط می باشند، بنابراين در اين 
از  کمتری  مقدار  دارای  هم پیوندی  قسمت  در  تاالر  خانه 
ساير خانه ها می باشد، يعنی خصوصی تر است. فضای تاالر 
ساير  در  زيرا  می باشد  عمومی تر  بروجردی ها  خانه ی  در 
خانه ها تاالر دارای ارتباط زيادی با اطراف خود نیست اما 
در خانه ی بروجردی ها تاالر با فضاهای شاه نشین، فضای 
ارتباط می باشد،  ايوان در  سرپوشیده، هشتی خصوصی و 
بنابراين ضريب هم پیوندی بیش تر از بقیه ی خانه ها می باشد. 
در خانه  بنی کاظم حوضخانه  دوم دارای ارتباط مستقیم با 
حیاط می باشد، بنابراين دارای هم پیوندی بیشتری نسبت به 
ساير خانه ها می باشد. همچنین در اين خانه حیاط خلوت 
نسبت  و  است  گرفته  قرار  خانه  قسمت  انتهايی ترين  در 
به حیاط خلوت خانه های ديگر که مستقیمًا در ارتباط با 

حیاط هستند، دارای هم پیوندی کمتری می باشد.
هم پیوندی  دارای  پنج دری  فضای  تهامی  خانه   در   
به ساير خانه ها می باشد زيرا در خانه های  کمتری نسبت 
بررسی شده ديگر معموالً پنج دری با شاه نشین، کفش کن و 
انواع اتاق در ارتباطند، اما در اين خانه تنها به کفش کن ها 
متصل هستند.  ايوان نیز در خانه ی تهامی دارای هم پیوندی 
کمتر است زيرا در جبهه ی اصلی بنا نیست و تنها ارتباط 
آن با حیاط و دو اتاق می باشد. در خانه های ديگر ايوان ها 
به حیاط متصل هستند، اما در خانه ی جهان آرايی ايوان ها 
به فضای سرپوشیده متصل اند، بنابراين دارای عمق بیشتری 
هستند و هم پیوندی کمتری نسبت  به ساير خانه ها هستند. 
دسترسی به اتاق ها در اين خانه  پس از حیاط از ايوان می باشد 
بنابراين دسترسی راحتتر و عمق کمتر و دارای هم پیوندی 
دارای مقدار  بیشتری می باشند. دودری در خانه ی خیريه 
هم پیوندی بیشتری می باشد، زيرا برخالف ساير خانه ها که 
دودری فضايی خصوصی می باشد، در اين خانه دسترسی 
به آن ابتدا از حیاط و سپس کفش کن می باشد. ورودی در 
خانه ی دستمالچی هشتی ندارد و به طور مستقیم به حیاط 
متصل است، بنابراين هم پیوندی اين فضا بیشتر شده است. 
در خانه های بررسی شده دسترسی به کفش کن ها از طريق 
حیاط می باشد اما در خانه رضا حسینی از حیاط بايد وارد 
بنابراين  رسید  کفش کن  به  سپس  و  شد  ايوانچه  يا  ايوان 

هم پیوندی آن ها کمتر شده است. 
هشتی خانه سجادی در طبقه ی دوم طراحی شده است 
به  پايین  اتاق و در طبقه ی  و  به کفش کن  آن طبقه  و در 
خانه ها  ساير  به  نسبت  بنابراين  می شود،  متصل  حیاط 
دارای  می کند  متصل  به حیاط  را  ورودی  تنها  هشتی  که 
نسبت  بیشتر  هم پیوندی  نتیجه  در  و  بیشتری   دسترسی 
هم پیوندی  شريفیان  خانه ی  در  می باشد.  خانه ها  ساير  به 
ورودی دارای کم ترين مقدار است، زيرا با اتصال به هشتی 
و بعد از عبور از داالن به حیاط متصل می شود. در خانه ی 
هم پیوندی  مناسب  ترتیب  دارای  فضاها  همه ی  صالح 
می باشند اما به دلیل وجود سه ايوان در جبهه ی شرقی خانه 
که تنها به حیاط متصل اند به طور میانگین دارای هم پیوندی 
کمتری شده است. خانه ی طباطبايی ها به دلیل تشکیل شدن 
از دو بخش کاماًل مجزا که در واقع دو خانه ی جداست 
و در واقع به طور استثنايی مهتابی مفصل دو خانه به شمار 
می رود، ضرايب و رتبه بندی هم پیوندی مقداری از ديگر 
اجزای  هم پیوندی  قسمت  در  می باشد.  متفاوت  خانه ها 
خانه ی دوم دارای هم پیوندی کمتر و در واقع خصوصی تر 
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هستند. خانه ی عباسیان دارای سه تاالر است که دو تای 
آن ها دسترسی مستقیم به حیاط دارند، بنابراين هم پیوندی 
نیم طبقه ی  اين خانه در  مهتابی در  بیشتر شده است.  آن 
دوم قرار دارد و تنها ارتباط آن با پنج دری می باشد، به همین 
دلیل دارای هم پیوندی کمتر است. در اين خانه شاه نشین 
دارای هم پیوندی بیشتر می باشد، زيرا حوضخانه ی طبقه ی 
می باشد.  عمومی تر  نتیجه  در  و  شاه نشین  دارای  دوم 
به دلیل  دستمالچی  خانه ی  مانند  عطارها  خانه  ورودی 
ارتباط مستقیم ورودی با حیاط و عدم وجود هشتی دارای 
دو  بین  اينکه  به دلیل  نیز  تاالر  می باشد.  بیشتر  هم پیوندی 
دودری واقع شده است و دسترسی به آن از حیاط سپس 
کفش کن، دودری و بعد تاالر است، دارای هم پیوندی کمتر 
ارتباط  به دلیل  خانه  اين  در  مهتابی  است.  و خصوصی تر 
دارای  حیاط  به  مستقیم  ارتباط  و  اتاق  دو  کفش کن،  با 

هم پیوندی بیشتر نسبت به ساير خانه ها می باشد. 
نقشه وجود  انتهای  در خانه عالقبند سه دری در دو 
دارد و برخالف سه  دری های ساير خانه ها که از حیاط به 
اين  پیدا می کند، در  ارتباط  به سه دری  کفش کن و سپس 

خانه بعد از حیاط، به حیاط خلوت و سپس به کفش کن و 
دارای  بنابراين  می کند،  پیدا  ارتباط  به سه دری  آن  از  بعد 
کمی  شاه نشین  هم پیوندی  می باشد.  هم پیوندی  کمترين 
بیشتر شده است زيرا از دو طرف به حیاط خلوت ها نیز 
که هر سه  می باشد  مهتابی  دارای سه  اين خانه  دارد.  راه 
حیاط  بعداز  بنابراين  می باشند  متصل  حیاط  به  مستقیمًا 
ساير  در  ايوانچه  می باشند.  هم پیوندی  بیشترين  دارای  
اما چون  ارتباط بوده  با حیاط در  خانه ها به طور مستقیم 
هم پیوندی  است  شده  واقع  مهتابی  از  بعد  خانه  اين  در 
کمتری دارد. در خانه ی عطارها فضاها هم پیوندی مطابق 
هم پیوندی  دارای  اتاق  تنها  و  می باشد  میانگین  ترتیب  با 
بیشتری نسبت به سه دری می باشد. در ساير خانه ها ايوان 
همیشه متصل به حیاط می باشد اما در خانه ی مرتضوی بعد 
از گودال باغچه به حیاط و سپس به ايوان منتهی می شود. 
پس از بررسی خانه ها توسط نرم افزار اسپیس سینتکس 
گراف های  از  حاصل  نتايج  تطبیقی  تحلیل  منظور  به 
توجیهی پالن خانه ها در نرم افزار دپث مپ نیز مورد تحلیل 
هم پیوندی  از  حاصل  نتايج   5 جدول  در  که  گرفت  قرار 

جدول 4. نقشه، گراف توجیهی، جدول همپیوندی خانه های سنتی کاشان؛ ماخذ: نگارندگان.
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خانه ها در اين نرم افزار نشان داده شده است. در هر پالن 
فضاهای  و  هم پیوندی  بیشترين  نشان دهنده ی  قرمز  رنگ 
عمومی و رنگ آبی نشان از فضاهای خصوصی و کمترين 
نتايج  با  نتايج  اين  مقايسه ی  با  که  می باشد،  هم پیوندی 
که  می رسیم  نتیجه  اين  به  اسپیس سینتکس  از  حاصل  

ضرايب و نتايج هر دو باهم مطابق می باشد.

نتیجه گیری و جمعبندي
با بررسی خانه های سنتی کاشان با استفاده از دو نرم افزار 
استنتاج  قابل  زير  نتايج  به  دپث مپ  و  اسپیس سینتکس 
همگنی  دارای  شده  بررسی  خانه های  تمامی  است. 
مطلوب  همگنی  معنای  به  اين   که  هستند   0/5 از  باالتر 
نظر  در  سنتی  خانه های  همه ی  مناسب  پذيری  توزيع  و 
ارتباطات  برای  الگو  عنوان  به  که  می باشد   شده  گرفته 
هر  دارای  که  خانه هايی  هستند.  مناسب  امروز  خانه های 
و  نیمه خصوصی  عمومی،  نیمه  عمومی،  عرصه  چهار 
و  عمق  دارای  ريزفضاهای  دارای  و  هستند  خصوصی 
هم پیوندی مناسب اين حريم ها می باشند، دارای همگنی و 
توزيع مناسب ريزفضاها می باشند. هر فضايی که احتیاج به 
حريم خصوصی تری دارند در عمق بیشتری از خانه قرار 
دارند و دارای هم پیوندی کمتر است. فضاهای  عمومی و 

مفصل های خانه دارای عمق کمتر در خانه و هم پیوندی 
بیشتر می باشند. پس از فضاهای ارتباطی در بین فضاهای 
سه  پنج دری،  تاالر،  شامل  که  سنتی  خانه های  در  اتاق ها 
دری، دو دری و اتاق است، به  طور میانگین تاالر دارای 
بیشترين میزان هم پیوندی می باشد و پس از آن پنج دری، 
سه دری، دودری و اتاق در رتبه های بعدی قرار می گیرند 
بنابراين تاالر و پنج دری در اکثر خانه ها فضای میهمان و 
نیمه خصوصی و سه دری و دودری و اتاق خصوصی ترين 
دارای  خانه های  که  می شود  مشاهده  و  می باشند  فضاها 
نیز  اين  و  می باشند  تاالر  فضای  دارای  بیشتر  همگنی 
خصوصی  از  عرصه  چهار  هر  وجود  ضرورت  بر  اثباتی 
تا عمومی در خانه است. حیاط در همه ی خانه ها دارای 
بیشترين میزان هم پیوندی می باشد و در خانه هايی که تنها 
است  میزان  بیشترين  نیز  می باشند  باغچه  گودال  دارای 
فضاها  پیونددهنده ی  فضای  که  می باشد  معنی  اين  به  و 
حیاط  سنتی  خانه های  در  خانه  قسمت  عمومی ترين  و 
مرکزی ها و گودال باغچه ها می باشند. پس ازحیاط، رواق 
و ايوان دارای هم پیوندی بیشتر از ساير فضاها می باشند که 
بعد از حیاط در دسترس می باشند و ارتباط دهنده حیاط 
بعدی دسترسی وجود  به ساير فضاها هستند و در عمق 
به  که  کفش کن  فضای  خانه ها  اکثر  در  آن  از  پس  دارند. 

جدول 4. نقشه، گراف توجیهی، جدول همپیوندی خانه های سنتی کاشان؛ ماخذ: نگارندگان.
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عنوان فضای ارتباطی محسوب می شوند، دارای هم پیوندی 
بیشتر می باشد که باعث ارتباط میان حیاط، ايوان و رواق 
تاالرها و فضاهای عمیق تر خانه که می شود.  اتاق ها و  با 
از کفش کن خانه هايی که دارای فضای حوضخانه و  بعد 
بعدی  رتبه  در  فضا  دو  اين  می باشند  سرپوشیده  فضای 
ضريب هم پیوندی قرار می گیرند و در واقع فضای جمعی 
خانه های سنتی محسوب می شوند اما در مقايسه با حیاط 

مقايسه ی  در  است.  است خصوصی تر  جمعی  فضای  که 
میزان همگنی خانه های دارای حوضخانه به عنوان فضای 
دارای ضريب  فضا  اين  دارای  خانه های  نیمه خصوصی، 
همگنی بیشتری هستند و در واقع وجود همه ی عرصه ها 
و  خصوصی  نیمه  عمومی،  نیمه  عمومی،  عرصه  يعنی 
بیشتر  همگنی  و  مطلوبتر  پذيری  توزيع  باعث  خصوصی 
نتیجه ی تحلیل در دو  خانه های سنتی کاشان شده است. 

جدول 5. تحلیل هم پیوندی خانه های سنتی کاشان در نرم افزار دپث مپ؛ ماخذ: نگارندگان.
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نرم افزار اسپیس سینتکس و دپث مپ دارای نتايج يکسانی 
خصوصی  و  عمومی  فضاهای  تفکیک  و  هم پیوندی  از 

دارند.
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