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چکیده
خانههای حیاطدار کالسیک شهر پکن از یک سبک طراحی خاص بهعنوان مبنای طراحی استفاده میکنند ،که برای غنی
و فقیر اصول اصلی طراحی خانه یکسان است .این سبک طراحی با نام تخصصی سیهیوآن نامبرده میشود .خانههای
حیاطدار کالسیک پکن بهعنوان یک نوع سبک طراحی ،اقامتگاهسنتی و نمادی از هویت ،مورد توجه اقشار مختلف مردم

انرژی که اساس طراحی این سبک از خانهها هستند مورد تحلیل قرا ر گیرد .این خانهها بهدلیل طراحی خاصی که دارند

میتوانند الگوی مناسبی برای مسکن سبز باشند ،در طراحی این خانهها توجه ویژهای به استفاده از مصالح بومآورد،
ارتباط داخل و خارج محیط خانه ،مصرف انرژی ،ارتباط با طبیعت شده ،که از مؤلفههای مسکن سبز است .نویسندگان
ک شده از ویژگیهای عینی و ذهنی خانههای حیاطدار کالسیک پکن همراه با مدلی مفهومی از تطبیق
در پایان مدلی تفکی 

بررسی جریان انرژی چی و روابط فضایی ارائه کردهاند که میتواند تاثیر بسزایی در شناخت هر چه بیشتر معماری

کالسیک شهر پکن داشته باشد .این چارچوب بهعنوان هویت شکلگیری و نشاندهندهی رابطهی جریان انرژی چی و
زندگی کاربران در محیط خانههای حیاط دار کالسیکپکن است.

ط فضایی ،ارتباط بصری ،مسکن سبز.
ی چی ،رواب 
طدار ،خانه کالسیک پکن ،انرژ 
کلید واژگان :خانههای حیا 

 .1دانشیار ،گروه معماری منظر ،دانشکدهی معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران( .نویسندهی مسئول)،
پست الکترونیکیmkhakzand@iust.ac.ir:
 .2کارشناسیارشد ،رشتهی معماری منظر ،دانشکدهی هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
پست الکترونیکیgmail.com@kamyabkiyani1390 :

تحلیل تطبیقی روابط فضایی و جریان انرژی چی در خانههای حیاطدار کالسیک پکن

پکن قرار گرفتهاند .در این پژوهش سعی شده روابط  فضایی موجود در خانههای حیاطدار کالسیک پکن با جریانهای

|7

 -1مقدمه

همواره یکی از مهمترین دغدغههای بشر ،محل سکونت و زندگی است ،سرپناهی که بتوان برای استراحت ،کار ،تفریح و...
از آن بهره برد .خانه همواره در هر فرهنگی هویتساز زندگی بشر است ،هویتی که نمود عینی باورها ،رفتارها ،احساسات و
تمایالت بشر است .خانه همواره فضایی امن برای آرامش خاطر بشر است ،مردم کشور چین و شهر پکن نیز از این قاعده
مستثنا نبودهاند .در طراحی یکخانه که برای اقامت ،استراحت ،کار ،زندگی و ...یک فرد است ،میتوان کلیهی تفکرات ،باورها
و هویت آن فرد و جامعهای که در آن زندگی میکند را مشاهده نمود .یکی از سبکهای مورد استفاده مردم پکن که نمایانگر
تفکر وجودى آنها از سکونت و زندگی است ،خانههای حیاطدار کالسیک پکن است (.)Malcom, 2020
خانههای حیاطدار کالسیک پکن با تبعیت از سبک طراحی سیهیوآن بدون شک آینهی فرهنگ مردم چین هستند ،خانههایی
که بر پایه تفکر فنگشویی که از اصول و پایههای اصلی تشکیلدهندهی زندگی پادشاهان ،اشراف ،بزرگان ،حاکمان و حتی
مردم عادی پکن بوده است ( .)Ma, 1999 aاین تفکر در کلیهی جنبههای زندگی مردم پکن وارد شده ،از قرارگیری یک
درخت در حیاط ،سبک چیدمان وسایل اتاقها ،جهتگیری خانهها ،چیدمان فضاها و حتی باالتر از همهی اینها طریقهی
ساخت خود خانههای حیاطدار کالسیک پکن نیز بر اساس اصول فنگشویی و جریانهای انرژی چی است (Knapp, 2005
.);a & Liang, 1998 Ma, 1999 b

فضاهای خانه و چیدمان آنها بخشی مهم و از ویژگیهای حیاتی خانه هستند (بهعنوانمثال دروازه ،آشپزخانه ،اجاقگاز و،)...
خانههای کالسیک پکن نیز از این قاعده مستثنا نیست .خانههایی که در هر قسمت از طراحی ،چیدمان و عناصر آن میتوان
رد پای آیین و اصول کهن مردم چین را مشاهده کرد ،که شکلدهندهی تفکر هویتی این خانهها است ( .)Zhang, 2015این
خانهها با کمک فرمول آیینی باگوآ چیژنگ ،بر اساس مفهوم تشدید کیهانی که ستارگان آسمانی را با خانههای خاکی پیوند
میدهد تا خوشیمن یا بدیمن بودن هر فضا را پیشبینی کند (اصول فنگشویی و حرکت انرژی چی) شکل گرفتهاند ،بنابراین
نوع جهتگیری خانه و چیدمان آن بر اساس هفت مرحلهی آیینی شکل میگیرد:
فصلنامه | تابستان  | 1400شماره دو | هنر مدیریت سبز

 زمین خانه را به نه مربع تقسیم کرده (مضارب سه در فنگشویی خوشیمن هستند) و جهتگیری آنها را مشخصمیکردند؛
 یک محور مرکزی بر اساس سال تولد مالک (بر اساس اصول فنگشویی) ایجاد میکردند؛ هال اصلی را بهصورت کشیده و قطع کنندهی حیاط کشیده جنوبی-شمالی در انتهای شمالی شهر ممنوعه قرار میدادند؛ بر اساس اصول یینگ و یانگ ،فنگشویی و ستارگان ،خوشیمن یا بدیمن بودن موقعیت ،قرارگیری هر فضا را تعیینمیکنند؛
 اندازهی اتاقها ،ارتفاع یا تعداد طبقات را با توجه اصول سلسلهمراتبی فضاها تعیین میکردند؛ مسیر تخلیه آب باران حتما باید از شرق به غرب باشد ،در غیر این صورت «جهت حرکت آب روی شکوفه هلو» را نقضمیکند ،که باید بهشدت از آن اجتناب شود (طبق اصول فنگشویی).
 الزم است از خطکش لوباچی برای اندازهگیری و برش مواد برای ساختوساز استفاده شود .در اندازهگیری درها،پنجرهها ،میزها و تختها باید دقت ویژهای داشت تا اطمینان حاصل شود که ابعاد آنها در محدودهی مطلوب قرار دارند
و ازاینرو سرنوشت خوبی برای ساکنین خواهد داشت (بر اساس اصول فنگشویی) (Knapp, 1999, 49; 2005, 114-

.)117; Ma, 1999 a, 40 & Wang, 1999, 57, 90-93

جدول  -1معرفی خانههای حیاطدار کالسیک پکن
نام بنا
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تصویر  -۱انواع خانههای حیاطدار کالسیک پکن

تحلیل تطبیقی روابط فضایی و جریان انرژی چی در خانههای حیاطدار کالسیک پکن

 -1-1پیشینه پژوهش
خانههای حیاطدار کالسیک پکن -سیهیوآن -از ویژگیهای مردم چین و بدون شک آینهی فرهنگ و نشاندهندهی هویت
مردم چین است .سیستم سلسلهمراتبی سختگیرانه دوران کهن پکن را توضیح میدهد و بر اصول فنگشویی تأکید میکند.
ساختار کل این خانهها متقارن و از چهار طرف محصور است و دارای یک در برای رفتوآمد است که بر اساس اصول جریان
انرژی چی (انرژی کیهانی بیان شده در فنگشویی) شکل گرفته است .میتوان شخصیت مردم کهن پکن را که معموال
درونگرا بودند و به شیوهای آرام زندگی را پیش میگرفتهاند از طراحی خانههای آنها نیز متوجه شد (.)Zhang, 2015
برنامهریزان ،طراحان و متفکران شهر سخت تالش میکنند تا از خانههای حیاطدار کالسیک پکن ،که جزئی از عناصر مهم
میراث فرهنگی چین است ،محافظت کنند ( .)Chan, 2005این خانهها در طول تاریخ دچار تحوالت گوناگونی شدهاند ،ازجمله
شکل و فضای خانه و حیاط آنها که بر اساس تغییرات جامعه ،اقتصاد ،دورههای حکومتی ،سبک زندگی و فرهنگ ساکنان
تغییر کرده است ( .)Zhang, 2012حیاطها نور ،هوا و چشمانداز را تأمین میکنند و همچنین بهعنوان فضایی برای فعالیتهای
خانوادگی عمل میکردهاند .یک سیهیوآن چینی معمو ًال سه یا چهار نسل از خانوادههای بزرگ چینی را در خود جایداده است
( .)Fu, 2002 ; Knapp, 1991خانههای کالسیک حیاطدار پکن از چهار رکن ،توجه به رابطه با طبیعت ،اقتصادی بودن،
نمایانگر بودن جایگاه اجتماعی و افزایش نشاط ساکنین تشکیلشده است (.)Zhang, 2015
فنگشویی یک عمل چینی باستانی است که هنر و علم را ترکیب میکند .هزاران سال است و توسط مردم چین مورد استفاده قرار
میگیرد .فنگشویی متکی به قوانین آسمان و زمین است تا به مردم کمک کند انرژی چی خود را در فضا متعادل کنند ،تا بتوانند
بهسالمتی و ثروت برسند .پادشاهان ،حاکمان و نجیبزادگان بهدلیل طالع آسمانیای که دارند میتوانند انرژی چی بیشتری دریافت
کنند ،ولی افراد عادی نمیتوانند این مقدار انرژی را تحمل کنند ،بنابراین در سبک زندگی و طراحی خانهها تفاوتهایی برای این دو
قشر وجود دارد .کلمهی «فنگ» به معنی «باد» و «شویی» به معنی «آب» است ،بنابراین فنگشویی به معنای «آب و باد» است.
فنگشویی این تفکر را در برمیگیرد که حرکت انرژی چی در محیط باید بهنحوی باشد که موجب سعادت و خوشیمنی شود .انرژی
چی در باور چینیان باستان شامل یک انرژی کیهانی و زمینی است ،که اگر در تعادل و استفاده درست باشد موجب تعالی و خوشیمنی
میشود؛ بنابراین در طراحی محیطهای زندگی خود نیز به جریان این انرژی چی توجه ویژهای داشتهاند (.)Malcom, 2020
خانههای حیاطدار کالسیک ،دارای چهار ویژگی اساسی هستند :درونگرایی ،محوریت مرکزی ،تقارن و ساختار سلسلهمراتبی
( .)Alexander et al., 2003; Bai, 2007; Knapp, 2005 b; Ma, 1999 b; Knapp, 2000 & Liang, 1998پنج نوع
اساسی سیهیوآن در پکن کهن وجود داشته که از الگوی یک حیاط برای مردم عادی تا الگوی پنج حیاط برای امپراطور گسترش
پیداکرده ،که الگوی پنج حیاط تنها در کاخ امپراطور در شهر ممنوعه پکن استفاد ه شده است .یکی از مهمترین نکات در ساخت
ک خانه شکل کلی آن بوده که اگر شکل خانه متقارن نبوده و توسط دیوارها محصور نباشد این خانه خوشیمن نیست و باید
ی 
تخریب شود (.)Zhang, 2011; Zhang, 2015
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الگوهای سبک طراحی سیهیوآن در شهر پکن بر اساس تعداد حیاطها بهصورت سلسلهمراتبی بزرگ میشوند .الگوی پنج حیاط
که در قسمت ورودی شهر ممنوعه مورد استفاده قرار گرفته است ،بهدلیل خاص بودن و ملحق شدن اجزای کاخ امپراطوری به
آن دارای جزئیات بسیار بیشتری است .الگوی سه حیاط که عامترین مدل طراحی خانه در شهر پکن بوده و بسیاری از خانهها
بر اساس این الگو شکلگرفتهاند ( ،)Ma, 1999 bاساس تحلیل در این پژوهش است.
اساس
طراحی

درونگرایی  -محوریت مرکزی  -تقارن  -ساختار سلسه مراتبی

فنگشوئی (جریان انرژی چی)
فرهنگ مردم چین

موقعیت و سلسه مراتب
خانههای حیاطدار کالسیک پکن

جدول  -2پیشینهی پژوهش
نویسندگان
شویی شان یو

()Shuishan Yu

دنیا ژانگ

()Donia Zhang
فصلنامه | تابستان  | 1400شماره دو | هنر مدیریت سبز

دنیا ژانگ

()Donia Zhang

باربارا موین
(Barbara
)Muench

ماء بی

()Ma, B

تصویر  -2اساس طراحی خانههای حیاطدار کالسیک چینی

سال(میالدی)

عنوان

هدف پژوهش

جنبههای نوآورانه

دلیل اینکه در دورهی معاصر چین به چه علت روند
انحطاط خانههای سنتی تکاملی خانههای کالسیک پکن متوقف شده است
چینی بعد از انقالب چین مورد تحلیل قرار گرفته و ساختاری در جهت بازیابی این
خانهها مورد پیشنهاد قرار گرفته است.

2017

تحوالت سیهیوآن
(خانههای حیاطدار) در
طول تاریخ

2015

نمایش ساختارهای هویتی و مبناهای اصلی شکلگیری
بررسی ویژگی خانههای خانههای حیاطدار کالسیک پکن و بروز رسانی آنها بر
خانههای حیاطدار
کالسیک پکن :معماری حیاطدار کالسیک پکن و اساس باورهای جهان مدرن که موجب ایجاد مبانیای
نوین در طراحی خانههای حیاطدار کالسیک پکن شده
بهعنوان یک اثر فرهنگی مدرن سازی آن
است

2006

خانههای حیاطدار جدید
پکن :جهت توسعه
مسکن در آینده

تحلیل خانههای حیاطدار مدرنی که امروز در شهر پکن
جایگاه و ویژگی خانههای
ساخته میشوند و بهدست آوردن مبانی آنها.
حیاطدار مدرن پکن در
ارائه ساختاری نوین در جهت اصالح ساختارها و مبانی
زندگی مردم
که بدون توجه به ارزشهای سنتی شکل گرفتهاند.

2004

خانههای حیاطدار سنتی
پکن :ارزیابی عملکرد
محیطی حیاطها در
تحوالت تاریخی

بررسی پایداری در
خانههای حیاطدار
کالسیک پکن

بررسی خانههای حیاطدار کالسیک پکن بر اساس مبانی
ساختاریای همچون طراحی ،مصالح ،اتصاالت ،چیدمان،
جهتگیری و بنا و ...تا به ساختارهایی که مبنای هویت
شکلگیری این خانهها هستند دست یابند.

1999

معماری چهارضلعی
 1999در پکن

بررسی کلیهی ویژگیها
خانههای کالسیک پکن

دیدگاه و تحلیلی نوین از سبک طراحی چهار ضلعی
خانههای پکن در این پژوهش بیان شده است.

پژوهشهای گوناگونی در جهت شناخت خانههای حیاطدار کالسیک پکن صورت گرفته که در جدول ( )۲تعدادی از مهمتری 
ن
آنها قرار گرفته است .در این پژوهشها سعی شده ،اجزای خانه ،روندهای تاریخی و ...مورد تحلیل قرار گیرد .این پژوهشها
پیشزمینهای قوی برای پژوهشهای آینده ایجاد کرد ه و مبنای قدرتمندی برای این پژوهش نیز بودهاند .بهطورکلی میتوان
دستاوردها و جنبههای نوآورانهی این پژوهشها را به سه دستهی کلی طبقهبندی کرد ،پژوهشهایی در راستای معاصرسازی
و مدرن سازی خانههای حیاطدار کالسیک پکن بر اساس نیازها و باورهای انسان مدرن ،شناخت هویتهای پنهان و اساس
طراحی خانههای حیاطدار کالسیک پکن و عدم تکامل و انحطاط خانههای حیاطدار کالسیک پکن در دورههایی از تاریخ چین
که این پژوهشها بر اساس این سه دستهی کلی صورت پذیرفته است .در پژوهش کنونی نیز به جنبهی شناخت هویتهای
پنهان خانههای حیاطدار کالسیک پکن توجه شده و این هویت پنهان رابطهی جریان انرژی چی که اساس طراحی این خانهها
ل گرفته ،است.
و روابط فضاییای که بر اساس این سبک طراحی شک 
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روابط فضایی ،اصطالحی است که در دههی  1970ظهور کرده است .روابط فضایی برای توصیف نظریهها و فنآوریهای
مربوط به فضا و روابط اجتماعیای که در آنها صورت میپذیرد ،استفاده میشود (.)Dalton et al., 2012 & Zhang, 2018
تجزیهوتحلیل فضا از مفهوم «نظریهی گرافها» برای بیان فضا استفاده میکند ،در واقع تعامل بین انسان و محیط ،تحت تأثیر
ساختار سازمان فضایی شکل میگیرد« .تئوری گرافها» با مفاهیم «فضا» و «منطق» با ساختاری تحلیلی متشکل از «نقاط»
و «خطوط» بیان میشوند .درک کلی از فضا شامل سیستمهای تجزیهوتحلیل زیر است که میتوان این تحلیلها را به کمک
نرمافزار دپس مپ بهدست آورد (:)Hillier, 2004
 تجزیهو تحلیل فضایی :فضای واقعی ساختمان را میتوان به سیستمی متشکل از فضاهای کوچکتر تجزیه کرد ومورد تحلیل قرار داد.
 تجزی ه و تحلیل خط محوری :در این سیستم ،عناصری که بهصورت خطی هستند ،همانند طول فضا مورد مطالعه قرارمیگیرند
 تجزیهو تحلیل بر اساس نمودارهای مقایسهای :شامل تحلیل دو متغیر نسبت به یکدیگر.از روشهای مورد استفاده برای تحلیل ساختار ارتباط فضایی ،نرمافزار دپس مپ است .این نرمافزار که توسط ترنر و همکارانش
در آکادمی علوم لندن تهیه شده ،این امکان را در اختیار محققان قرار میدهد که با دقت بسیار باال و با شاخصهایی متنوع ،فضا
را در همهی مقیاسهای خرد و کالن تحلیل کنند .ویژگیهای رفتاری افراد در هر فضا با روابط فضایی آن محیط ،رابطهی
مستقیمی دارد .این مفهوم با شاخص ارتباط فضایی نیز دارای رابطهی مستقیم و خطی است؛ به این معنی که هر چه تعداد
ارتباط با ک فضا از جانب فضاهای مجاورش بیشتر باشد ،آن فضا از روابط فضایی بیشتری برخوردار است .از تحلیل دو شاخص
اتصال و روابط فضایی ،مقدار خوانایی مجموعه مورد سنجش قرار میگیرد ،که این موضوع نشاندهندهی میزان پیچیدگی و یا
سهولت روابط فضایی است (حیدری و همکاران.)1396 ،
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 -2مبانی نظری
 -1-2مسکن سبز
ساخت ،بهرهبرداری و تخریب ساختمانها سهم عمدهای در مصرف جهانی انرژی و آلودگی محیطزیست دارد و در نتیجه باعث افزایش
توجه به مسکن سبز شده است ( .)Zuo & Zhao, 2014استانداردهای مختلفی برای ساختمانهای سبز در سراسر جهان گسترش
یافته که دارای سه رکن مشترک و اصلی هستند :استفادهی کارآمد از انرژی و منابع ،بهبود کیفیت محیط داخلی و به حداقل رساندن
تأثیرات منفی بر محیط ( .)Sedlacek & Maier, 2012; Zhang et al., 2018دولتهای سراسر جهان نیز سیاستهای مختلفی را
برای تشویق چنین شیوههای ساختمانیای اتخاذ کردهاند (.)Shi et al., 2014; Simcoe & Toffel, 2014 & Kuo et al., 2016
توسعهی ساختمان سبز در چین بهدلیل رونق گسترده ساختوساز در شهرسازی ،پیامدهای جهانی زیادی دارد (Cai et
 .)al., 2009; Zhang et al., 2017شیوهی ساختمانهای سبز در بخش مسکونی از اهمیت ویژهای برخوردار است ،زیرا
ساختمانهای مسکونی در حال حاضر حدود  %70از ساختمانها را در چین تشکیل میدهد .واحدهای مسکونی در چین همواره
بالفاصله پس از تکمیل به خانوارها فروخته میشوند ،یا حتی ممکن است قبل از اتمام پیشفروش شوند ،این امر باعث میشود
تنها پرداخت خریداران مسکن فرصتی برای توسعهدهندگان باشد تا از سرمایههای سبز سود ببرند (.)Zhang et al., 2017
ازآنجاکه اکثر ساکنان از مهارت جمعآوری اطالعات و انجام محاسبات چرخهی زندگی برخوردار نیستند ،ممکن است مزایای
آیندهی مسکن سبز بهطور کامل در قیمتهای معامالت سرمایهگذاری نشود ( .)Allcott & Taubinsky, 2013خانههای
حیاطدار کالسیک پکن بهدلیل الگوی طراحی خاصی که توجه ویژهای به رابطهی اجزای درونی و بیرونی ،مصالح استفادهشده،
کیفیت محیط داخلی خانه و مصرف انرژی شده و میتواند الگوی مناسبی در جهت گسترش ساختمانهای سبز در چین باشد
(.)Ma, 1999 a; Knapp, 2005 c & Zhang, 2012

 -2-2رابطهی عناصر کالبدی خانههای حیاطدار کالسیک پکن و فنگشویی
فضاهای مختلف را میتوان بر اساس رابطهای میان اجزای آنها تحلیل کرد .خانههای حیاطدار کالسیک پکن نیز از این رابطه
مستثنا نیست ،خانههایی که عناصر کالبدی آنها بر اساس کارایی و سودمندی ،زیباییشناختی ،باورهای آیینی و فرهنگی در
کنار یکدیگر مجموعهای واحد را شکل دادهاند .نحوهی عملکرد هر فضا برای استفادهکنندگان از آن صرف ًا محدود به خود فضا
نیست ،بلکه رابطهی بین تمام فضاهایی است که یک مجموعه را تشکیل میدهند ( .)Jin & Hiller, 2015بهطورکلی میتوان
عناصر کالبدی خانههای حیاطدار کالسیک پکن را به سه دستهی کلی زیر تقسیم کرد (: )Ma, 1999 a
 عناصر خارجی :عناصری که تشکیلدهندهی ساختارهای خارجی مجموعه هستند ،این عناصر شامل ورودی اصلی بنا،دیوارهای خارجی بنا و بام میشود ،در واقع این عناصر ارتباطدهندهی جهان بیرونی و خانههای حیاط دار کالسیک پکن هستند.
شهر پکن ،از دیرباز جزء شهرهای اصلی چین بوده ،ازاینرو خاندانهای سلطنتی و اشراف بسیاری در این شهر میزیستند.
طبق باورهای مردم کهن چین طراحی خانههای مردم معمولی و اشرافزادگان دارای تفاوتهایی است ،از جملهی این تفاوتها
میتوان به رنگها ،نوع چیدمان و تزیینات اشاره کرد.

دیوارهای خارجی ،بهعنوان محصورکنندهی خانههای حیاط دار کالسیک پکن استفاده میشدهاند .در واقع باور مردم پکن بر
اساس اصول فنگشویی بر این بوده است که دیوار خارجی ،محدودکنندهی انرژی چی در فضای خانه و محافظتکننده از
خانه در برابر نامالیمات خارجی است ( .)Knapp, 2005 aدیوار خارجی تنها در نمای جنوبی خانه دارای پنجرههایی مشبک
(با الگوهای ارگانیک یا هندسی) است که دیدی محدود به فضای خارجی را ایجاد میکند ،به طرقی که افراد داخل خانه
میتوانستند نیمنگاهی به فضای خارجی خانه داشته باشند .این پنجرهها کمک میکنند تا ارتباطی نسبی با فضای خارجیای
که بهوسیله دیوارهای دور خانه محدود شده است برقرار شود ( .)Yu, 2007دیوارهای خارجی در خانههای مردم عادی به رنگ
خاکستری و برای اشراف به رنگ قرمز همراه با در سبز رنگ هستند (.)Ma, 1999 a
ورودی خانههای حیاطدار کالسیک پکن ،مهمترین عنصر در جهت ایجاد جریان انرژیچی است .ورودی اصلی تنها مسیر
ارتباطدهنده داخل و خارج مجموعه است ،این ورودی در کنار یک مسیر اصلی قرار دارد تا بتواند انرژی چی را جذب کرده
و به داخل خانه هدایت کند .محل قرارگیری ورودی در هدایت جریان چی که بر طبق باور مردم چین اگر این جریان انرژی
بهدرستی هدایت شود ،موجب سالمت و سعادت ساکنین میشود ،بسیار مهم است .ورودی برای مردم عادی در گوشهی جنوب
شرقی و برای اشرافزادگان در میانهی دیوار جنوبی قرار دارد ،زیرا که جریان انرژی چی جنوب به شمال در میان خانه به
بیشترین حد خود میرسد و افراد عادی نمیتوانند این مقدار از انرژی را تحمل کنند ( .)Ma, 1999 bورودی خانههای اشراف
دارای تزئینات بسیاری بوده و گاهی نیز بهعنوان صحنهای موقت برای اجراهای هنری (بهعنوانمثال اپرای پکن ،شکلی از
تئاتر سنتی چین که ترکیبی از موسیقی ،اجرای آوازی ،رقص و آکروباتیک است) استفاده میشده است (Bai, 2007; Ho,
.)2003 & Ma, 1999 b

عناصر خاریپجی خانههای حیاط دار
کالسیک پکن

مردم عادی

امپراطور و اشرافزادگان

دیوارهای خارجی

دارای رنگ خاکستری

دارای رنگ قرمز

ورودی اصلی

قرارگیری در جنوب شرقی بنا

قرارگیری در میانه دیوار جنوبی
استفاده بهعنوان صحنهی نمایش

بام

دارای رنگ خاکستری یا سیاه

دارای رنگ سبز یا زرد
دارای تزئینات بسیار

 عناصر داخلی :همانطورکه در چیدمان و طراحی خارجی خانههای حیاطدار کالسیک پکن توجه بسیاری شده ،درچیدمان و ارتباط عناصر داخلی مجموعه نیز توجهی دوچندان صورت گرفته است .این عناصر شامل مبلمان داخلی ،تابلوهای
نقاشی ،خطاطی و خوشنویسی ،تخت خواب و پنجرههای داخلی مجموعه میشود.
ب شده است .همواره مردم کهن چین
نمادگرایی دارای مفاهیم نمادین غنی است که روح معماری کالسیک چینی حسا 
عالقهمند به استفاده از عناصری بودهاند که هم موجب خوشیمنی شده (طبق اصول بیان شده در فنگشویی) و هم
زیباییبخش خانههایشان باشند ،از جمله این عناصر میتوان به تابلوهای نقاشی ،خوشنویسی ،کندهکاری و شعر اشاره کرد
که دارای مفاهیم غنیای از جمله سعادت و خوشیمنی هستند .معمو ًال اشعار استفادهشده دارای مفاهیمی از جمله صداقت،
مهربانی ،بخشش بودهاند مانند این متن «صداقت و مهربانی میتواند موجب دوام خانواده شود ،همانطورکه شعر و کتاب
میتوانند دوام بیاورند و بهطور گسترده گسترش یابد» که مفاهیمی آموزنده را نمایش میدهد (.)Knapp, 2005 b

تحلیل تطبیقی روابط فضایی و جریان انرژی چی در خانههای حیاطدار کالسیک پکن

بام در خانههای حیاطدار کالسیک پکن ،از بارزترین ویژگیهای تزئینات خارجی مجموعه است ،که با مصالح گوناگون از جمله
ترکیبات گل ،کاهگل ،کاشیهای سفالی ،چوب ،سنگ و ...ساخته میشده است ( .)Liu, 1989بام نهتنها زیبایی بخش این خانهها
است ،بلکه دارای دو نقش عملکردی و معنایی نیز بوده است ،لبههای بزرگ بام باعث محافظت از ساختار چوبی مجموعه در برابر
نفوذ باران میشوند .همچنین از منظر معنایی پیشآمدگی بزرگ و گسترده بام ارتباطدهنده آسمان و زمین است (بر اساس اصول
فنگشویی) .سقف این خانهها بهطور میانگین بین  45تا  60درجه است .خانههای افراد معمولی دارای سقفی خاکستری یا سیاهرنگ
است ولی سقف خانههای اشراف به رنگ سبز و مجموعههای سلطنتی و محل اقامت امپراطور به رنگ زرد است (.)Liu, 2002
جدول  - 4تفاوت عناصر خارجی در خانههای مردم عادی و اشرافزادگان
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مبلمان داخلی فضاها ،جنس ،چیدمان و کاربرد مهمی بهخصوص در خانههای حیاطدار کالسیک پکن داشتهاند .از جملهی این
مبلمان میتوان به یک میز بزرگ در مقابل ورودی هال اصلی اشاره کرد که برای نگهداری الواح اجداد ،تصاویر و مجسمههای
خدایان ،یادداشتهای خانوادگی و وسایل تزئینی بوده است ،همچنین مبلمان برای پذیرایی از مهمانان بهطور متقارن و در امتداد
دیوارهها قرار میگرفتند ( .)Knapp, 2005 cجنس میز اصلی و مبلمان از چوب و معمو ًال با رنگ قرمز بوده و مبلمانی سنگی
در حیاط و فضاهای باز استفاده میشده است .تقارن و ترتیب چیدمان مبلمانها در فضای خانهبر اساس اصول مفهومیای
همچون تعادل و هماهنگی در یینگ و یانگ و اصول فنگشویی بوده است ( .)Lo, 2005عنصر دیگری که تنها در خانههای
اشراف و بزرگان قرار داشته که برای استراحت از آن استفاده میکردهاند تخت خواب است ،که بر روی پایههایی سنگی با نمایی
یک طبقه ،پوشیده شده توسط پردههایی تزئینی ،با جنسی از چوب ساخت ه شده است (.)Knapp, 2005 a
پنجره در طراحی داخلی مجموعهها نقش عنصری واسط را دارند که موجب ورود نور خورشید به فضای داخلی میشوند .هال
اصلی که در شمال خانه قرار دارد که هم بتواند بیشترین نور جنوب را بگیرد و هم در محور اصلی جنوب به شمال خانه باشد
تا بتواند موجب ورود بیشترین انرژی چی به فضای هال اصلی شود .در جهت پشت خانه و دیوارهای جانبی پنجرهای وجود
ندارد و کلیه پنجرههای مجموعه رو به حیاط دوم قرار دارند ( .)Ma, 1999 bدر زمستان با قرار دادن الیهی دوم کاغذ در میان
پنجرهها و پوشاندن شکافهای بین پنجرهها میتوان از اتالف گرما جلوگیری کرد (.)Barbara, 2004
عناصر میانی :یکی از اصلیترین نمادهای هویتی خانههای حیاطدار کالسیک پکن پیوستگی عناصر تشکیلدهندهی اینمجموعه است .عناصر میانی نیز از این قاعده مستثنا نیستند ،این عناصر شامل هالها ،سالنها ،حیاطها ،راهروها و عناصر
تزئینی محوطه میشود .سلسلهمراتب چیدمان فضا (بر اساس اصول فنگشویی) در خانههای حیاطدار کالسیک پکن از
مهمترین مسائل است ،این چیدمان باید بر اساس دو اصل زیر باشد (:)Liang, 1998; Ma, 1999 b
 تاالر مرکزی> تاالرهای بال> اتاقهای کناری تاالر مرکزی> اتاقهای کناری تاالرهای دو بال خانه («>»نشاندهندهی بزرگتر از) است.
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 تاالر مرکزی ^ تاالرهای بال ^ اتاقهای کناری تاالر مرکزی ^ اتاقهای کناری تاالرهای دو بال خانه («^» نشانگرباالتر از) است.
طراحی و چیدمان عناصر میانی خانههای حیاطدار کالسیک پکن ،همواره بر اصل تقارن تاکید داشتهاند .بر باور مردم چین و
بر اساس فنگشویی نمای بیرونی خانه تنهی درخت و فضای داخلی و چیدمان فضایی آن شاخهی درخت است ،اگر این عناصر
بهدرستی در کنار یکدیگر قرار نگیرند موجب میشوند که فرم کلی مجموعه ناخوشایند شود؛ بنابراین توجه به شکل بیرونی و
چیدمان درونی در خانههای حیاطدار کالسیک پکن بسیار مهم است (.)Ma, 1999 a; Xu, 1998
این خانهها را در الگویی ساده ،حیاط با محوطهای چهار طرفه نیز میگویند ( .)Shuishan, 2008این سیستم چیدمانی که
موجب کشیدگی از محور جنوب به شمال است ،بر اساس سیستم نظم فضایی شهر ممنوعه است ( .)Ma & Bai, 1999شهر
ممنوعه در قلب پکن ،یک ستون فقرات جنوب به شمال دارد که بهوسیلهی آن با دیگر عناصر سلطنتی و شهری ترکیبشده
و تشکیلدهندهی ساختار اصلی شهر است ( .)Jianfei, 2004فرم تشکیلدهندهی ساختار خانههای حیاطدار کالسیک پکن،
نمایشدهندهی ساختاری کوچک از نظم شهری است ( .)Madeleine, 2003هماهنگی ساختاری کلی شهر و خانههای آن
در جهت تقویت انرژی چی در یک ساختار بههمپیوسته است (.)Shuishan, 2017
هال اصلی در خانههای حیاطدار کالسیک پکن ،محل اقامت رئیس خانواده است .برای جذب نهایت انرژی چی ،این مکان
در انتهای محور جنوبی-شمالی مجموعه است .هال شرقی محل اقامت پسر بزرگ خانواده و هال غربی برای باقی اعضای
خانواده است .همچنین ضلع جنوبی محل اقامت خدمه ،در شرایطی خاص همچون زن مطلقه یا عروس بیوهای که پسری ندارد
نیز باید در این خانه زندگی کند .کلیهی چیدمانها و سلسلهمراتب بر اساس باورهای فنگشویی است (& Knapp, 2005 b
.);Liang, 1998 Ma, 1999 b
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حیاطها ،نقش مهمی را در طراحی خانههای حیاطدار کالسیک پکن ایفا میکنند .حیاطها به جهت دریافت بیشترین نور
خورشید ،در این خانهها در راستای جنوب به شمال قرار گرفته است (Alexander et al., 2003; Knapp, 2000; Knapp,
 .)2005 b; Knapp, 2005 c; Ma, 1999 aدرصورتیکه نسبت ارتفاع ساختمانهای اطراف حیاط به خود حیاط بهدرستی
در نظر گرفته شود میتواند موجب آسایش ساکنین شود ،بهترین نسبت ارتفاع به عرض و طول حیاط  4 :3 :1یا  5 :3 :1است

( .)Zhang, 1994; 2006, 2011اولین حیاط ،یک حیاط باریک بین ورودی اصلی و ورودی دوم (دروازهی گلهای آویزان)
به نام چیهوآمن است که در واقع همچون مفصلی میان دیوارهی جداکننده و حیاط (جداکنندهی فضای عمومی و خصوصی)
است .درحالیکه دروازهی اصلی سیاهرنگ ،محکم و سنگین است ،دروازهی داخلی سبک ،رنگارنگ و بسیار تزئین شده است
( .)Ma, 1999 a; Bai, 1999حیاط بهعنوان «سالن فضای باز» اغلب برای کارهای داخلی با آجر فرش میشد .در تابستان یا
هنگام مراسم عروسی ،با نصب سایبان اغلب در حیاط ،از حیاط بهعنوان تاالر مرکزی برای پذیرایی از میهمانان بیشتر استفاده
میشده است (.)Wang, 1999, 118
ک خانه همراه با باغ
باغها بخش جداییناپذیر خانههای حیاطدار کالسیک ،اشراف ،دانشمندان و امپراطور است .مفهوم چینی ی 
در چین باستان یو آنژی ،به معنای باغ کوچک است ( .)Knapp, 2005 aاین خانهها بهعنوان باغ خانه نیز یاد میشوند ،که
ارتباط صمیمی بین اعضای خانه و باغ را منعکس میکند ( .)Wang, 2005بیشتر این باغهای کوچک از ترکیب سنگ ،آب
و گیاهان هستند ،برخی از عمارتهای پکن با استفاده از باغهای چینی نفیسی به خانه باغ تبدیلشدهاند تا تضاد و ترکیبی از
شکل هندسی یکخانه حیاطدار با شکل ارگانیک یک باغ چینی ایجاد کند تا مفهوم تعادل یینگ و یانگ را منعکس نماید
( .)Bai, 2007; Ma, 1993; Ma, 1999 & Sun, 2002عالوه بر اینها ،قرارگیری یک درخت در حیاط یا باغ بر اساس
اصول فنگشویی خوشیمن نیست ،باید از استفاده از تکدرخت جداً اجتناب شود؛ زیرا یک چوب ( )木در داخل یک فضای
بسته ( )口در حروفچینی (به معنی «نگهداشتن») است که خوشیمن نیست (بر اساس اصول فنگشویی) (;Bai, 2007
.)Ma, 1993; Ma, 1999 & Sun, 2002

 -3روش پژوهش

تحلیل تطبیقی روابط فضایی و جریان انرژی چی در خانههای حیاطدار کالسیک پکن

آشپزخانه عموم ًا در یك اتاق گوشهای در شرق خانه قرار دارد .گرمایش زمستانی معمو ًال با سوختن ذغال در کوره فراهم میشد.
توالت معمو ًال در گوشهی جنوب غربی یا شمال شرقی که کمتر خوشیمن است قرار دارد و یک کارگر «حفار» آن را هفتگی
تخلیه میکند (.)Bai, 2007; Geisler, 2000
مصالح عمدهی مورد استفاده برای ساخت فضاهای خانه ،چوب است .مادهای که بهآسانی در دسترس بوده ،و با روشهایی
ماهرانه آن را در مقابل رطوبت ،پوسیدگی و حشرات مقاوم میکردهاند (Knapp, 2005 b; Liang, 1998; Liu, 2002; Lo,
 .)2005; Qiao, 2002 & Steinhardt, 2002مهمترین ضعف چوب در مقابل آتشسوزی است ،همچنین موجب جنگلزدایی
و قرارگیری شهر پکن در برابر باد شدید شده است .عالوه بر چوب از مصالحی همچون ،آجر ،بامبو و سنگ نیز برای ساخت خانه
استفاده میکردند( .)Knapp, 2005 a; Liang, 1998; Liu, 2002 & Qiao, 2002روش ساخت معماری و مبلمان کالسیک
چینی از سیستم نجاری چوبی مورتیس و تنون است که بدون استفاده از چسب یا اتصالدهندهها است ،از اتصال شکاف و
درزها استفاده میکند .این ساختارها ،اگر بهدرستی ساخته شوند در برابر زلزله مقاومت دارند؛ اما در برابر آتش آسیبپذیر هستند
( .)Knapp, 2005 c; Liu, 2002; Lo, 2005; Pheng, 2001 ;Qiao, 2002 & Steinhardt, 2002خانههای کالسیک
پکن بهطور معمول یک طبقه هستند ،بعضی از خانههای بزرگ در انتهای شمالی محوطه دارای ساختمانهای دو طبقه نیز
هستند ( .)Ma, 1999 aاگرچه ساختمانهای چند طبقه از اوایل هجوم کشورهای متخاصم ( 221-475قبل از میالد) در چین
به وجود آمدند ( ،)Pheng, 2001, 271اما آنها فقط در جنوب چین که طبقهی همکف آنها اغلب مرطوب است ،بهطور
گستردهای گسترش یافتند ( .)Knapp, 2005 bبرای ساکنان گذشتهی پکن ،آب آشامیدنی از چاه گرفته میشد و هر خانه
چاه مخصوص به خود را داشت که غالب ًا به مرکز تعامل اجتماعی زنان تبدیل میشده است ( .)Bai, 2007, 9مهمترین تغییر
در طول سلسله چینگ ( )1644-1911در خانههای حیاطدار کالسیک پکن ،ترکیب مغازهها با فضای مسکونی جلوی خانهها
است (.)Sun, 2002; Yu, 2007
این پژوهش از نوع ترکیبی است که به کمک تحلیل محتوا و بررسی نمونههای موردی بهصورت توصیفی و تحلیلی صورت
پذیرفته است ،که درصدد توسعهی شناخت خانههای حیاطدار کالسیک پکن است .دادههای مورد نیاز با استفاده از روش
ی شده و با استفاده از استدالل منطقی و تحلیلهای نرمافزاری (در بخش
کتابخانهای و مراجعه به منابع اسنادی مختلف جمعآور 
شبیهسازی) ارزشهای خانههای حیاطدار کالسیک پکن مورد بررسی قرا ر گرفته که واحد تحلیل در این پژوهش خانههای
حیاطدار کالسیک پکن است.
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در روند پژوهش ابتدا مسئلهی پژوهش و اهمیت و ضرورت آنکه رابطهی ارتباط فضایی و جریان انرژی چی است ،بررس 
ی
شده و در قالب پرسشها و اهداف ساختار کلی موضوع ارائه شده است .بهمنظور بررسی پیشینهی نظری و تجربی موضوع،
ادبیات نظری خانههای کالسیک پکن مورد بررسی و تحلیل محتوایی قرار گرفته است .همچنین کیفیت روابط فضایی و ارتباط
سمپ مورد سنجش و تحلیل قرار گرفته و در ادامه سنجههای مربوط به خانههای
بصری در این خانهها بهوسیلهی نرمافزار دپ 
کالسیک حیاطدار پکن تدوینشده است .کلیهی مفاهیم بهصورت تحلیلی و تطبیقی ،ارتباط فضایی را با رویکرد انرژی چی
در این خانهها بررسیشده است .از بررسیهای صورت گرفته میتوان به نتیجهگیری کلی و ساختاری جدید از ارتباط ،یک
باور فرهنگی و ذهنی مردم چین و نمود عینی آنکه روابط فضایی در خانههای حیاطدار کالسیک پکن است دست پیدا کرد.
بهطورکلی ،تکنیک چیدمان فضا و نرمافزار دپس مپ ،یک ابزار قدرتمند تحت سیستمهای معمول رایانهای است که با ورود
نقشههای معماری و شهری بـه فضای آن ،قابلیت انجام فرآیندهایی نظیر آنچه مطلوب تحقیق حاضر است را دارا بوده و با استفاده
از جداول ،نمودارها و تصاویر که از جمله خروجیهای آن محسوب میشود ،طراح یا محقق میتواند انواع طرحوارههای ذهنی خود
را بررسی و گزینهی مناسب را پیش از اجرا ،اتخاذ نماید (حیدری و همکاران .)۱۳۹۵ ،دپس مپ یک نرمافزار تجزی ه و تحلیل است
که با دو تفکر همراه است .تحلیل ایزوویستی ( )Benedikt, 1979و نحو فضا ( .)Hillier & Hanson, 1984در دپس مپ ،از دید
بهعنوان یکی از متغیرهای مستقل اندازهگیری شده استفاده میشود و تجزی ه و تحلیل باقی متغیر با استفاده از آن مشتق شده است.
اولین متغیر اتصال ارتباطپذیری است که بهعنوان اتصال مستقیم گرهها به هر گرهی دیگر بهصورت جداگانه در پالن ارتباطپذیری
خود را نمایان میکند .یکپارچگی بصری و طول فضا متغیرهای دیگر میباشند که بهعنوان یک متغیر بهوسیلهی یک گره از یک
سیستم بهعنوان یک کل یا جزء و اتصاالت آن با دیگر اجزا پالنهای یکپارچگی بصری و طول فضا را نمایش میدهد.

فصلنامه | تابستان  | 1400شماره دو | هنر مدیریت سبز
| 16

 -4تحلیل دادهها
 -1-4تحلیل رابطهی جریان انرژی و ارتباط فضایی در خانههای حیاطدار کالسیک پکن
خانههای حیاطدار کالسیک پکن که بر اساس اصول فنگشویی و جریان انرژی چی شکل گرفتهاند ،برای شناخت روابط
فضایی که بر این اساس شکلگرفته ،سه نوع تحلیل ساختاری-روابطی بر روی مدل عمومی خانههای حیاطدار کالسیک
پکن صورت گرفته است .تحلیل ارتباط فضایی که از مهمترین این تحلیلها است ،ارتباط اجزای این مجموعه را با یکدیگر
نمایش میدهد و موجب به ایجاد یک ساختار کلی میشود .تحلیل یکپارچگی بصری و طول فضا به ترتیب نمایشدهندهی
دید و عمق بصری فضا و رابطهی ارتباط فضایی با کشیدگیهای فضا هستند .همانطور که در پالنهای شکل تصویر ()5
نشان داد ه شده ،غایت نهایی انرژی چی که باید در مقابل هال اصلی قرار داشته باشد ،بهوسیلهی پالن ارتباط فضایی نمایش
میدهد .پالن ارتباط فضایی نشان میدهد ،که نهایت ارتباط فضایی در مقابل هال اصلی در فضای حیاط شمالی صورت گرفته
است .پالن یکپارچگی بصری میتواند نشان دهد که هر چه به هال اصلی نزدیکتر شویم این ارتباط بیشتر شده و به نهایت
خود رسیده است .پالن طول فضا نشاندهندهی این است ،که طبق باور ذهنی طراحی این خانهها که میانهی این خانهها ستون
فقرات و اصل جریان انرژی است اصلیترین محور تشکیلدهندهی این خانهها در میانهی آن قرار دارد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ  - 5ﭘﻼﻥﻫﺎﻱ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
تصویر  - 5پالنهای تحلیلی
ﺟﺪﻭﻝ  -5ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺷﺮﺍﻑﺯﺍﺩﮔﺎﻥ
ﻓﻀﺎﻫﺎ

ﻭﺭﻭﺩﻱ

ﺣﻴﺎﻁ ﺍﻭﻝ

ﺣﻴﺎﻁ ﺩﻭﻡ  /ﺍﺻﻠﻲ
ﺣﻴﺎﻁ ﺳﻮﻡ

ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻧﺮژﻱ

ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﭘﺬﻳﺮﻱ

.

ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻲ ﺑﺼﺮﻱ

ﻃﻮﻝ ﻓﻀﺎ

جدول  -5تفاوت عناصر خارجی در خانههای مردم عادی و اشرافزادگان
فضاها

جریان انرژی

ارتباط پذیری

یکپارچگی بصری

طول فضا

ورودی
حیاط اول
حیاط دوم  /اصلی
حیاط سوم
هال اصلی
فضاهای ارتباطی
سایر سالن و هالها
محور اصلی

تصویر  - 6نحو فضایی خانههای حیاطدار کالسیک پکن

تحلیل تطبیقی روابط فضایی و جریان انرژی چی در خانههای حیاطدار کالسیک پکن

قسمتهای مختلف خانههای حیاطدار کالسیک پکن دارای ویژگیهای مختلفی هستند .با افزایش نفوذ به عمق فضایی و
رسیدن به حیاط اصلی ارتباط فضایی و جریان انرژی بهصورت فزایندهای رو به افزایش هستند و این ارتباط تا هال اصلی نیز
ادامه پیدا میکند و بر باور طراحی این مجموعهها که بر اساس رسیدن نهایت انرژی به محل اقامت بزرگ خانه و یا حاکم
است داللت دارد .به همین ترتیب نیز یکپارچگی بصری در محور اصلی و حیاط دوم به حداکثر خود میرسد .محور اصلی با
داشتن حداکثر طول ،مسیری قوی برای ارتباط پذیری ،یکپارچگی بصری و جریان انرژی چی ایجاد کرده است .پالن نحو
فضایی (ایزوویست) نشان میدهد که مرکز طراحی در این خانهها ،حیاط اصلی است که اتصال و ارتباطدهندهی اجزای مختلف
مجموعه است .همچنین در قسمت ورودی نیز میتوان مشاهده نمود که با وارد شدن به فضا بهدلیل مواجهشدن با یک دیوار
دسترسی محدود شده و فرد وارد شده نمیتواند بهراحتی به فضاهای مختلف دسترسی داشته باشد.
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 -5یافتهها و بحث
از طریق تجزیهوتحلیل نرمافزاری سه رکن اصلی خانههای حیاطدار پکن که شامل روابط فضایی ،طول فضاها و ارتباط بصری
هستند ،نسبتهای مقایسهای آنها که در شکل تصاویر ( )6 ،5نشان داد ه شده است ،ویژگیهای زیر بهدستآمده است:
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ی انکارناپذیر میان ارتباط پذیری فضا و جریان انرژی چی در خانههای حیاطدار کالسیک پکن است؛
 هماهنگ  نهایت میزان ارتباط فضایی در مرکز اصلی بنا یعنی حیاط دوم اصلی که در واقع هستهی اصلی مجموعه را شکل میدهد؛ مفصل ارتباطدهندهی فضای خصوصی و عمومی (دروازهی دوم مسیر گلهای آویزان) دومین نقطهی قوی مجموعهاز نظر ارتباط فضایی در مجموعه است؛
 پالن طول فضاها نشاندهندهی و تأکید کننده بر آکس اصلی و ستون فقرات بنا است که باقی مجموعه بهصورتفضاهایی با طولهای کوتاهتر که به این محور اصلی متصل شدهاند؛
 تقریب ًا در قسمتهای میانی و ابتدایی بنا یکپارچگی بصری قویای وجود دارد و تنها در ساختمان پشتی بنا که در انتهایشمالی قرار دارد ،کمترین میزان ارتباط بصری وجود دارد؛
 طبق نمودارهای نسبت ارتباط فضایی به طول فضا و به ارتباط بصری ،هر چه به عمق فضا و میانه فضا وارد میشویم،ارتباط فضایی قویتر و همینطور ارتباط بصری نیز قویتر میشود که در واقع از نوع طراحی بنا سرچشمه میگیرد که
هال اصلی باید بر کل بنا احاطه داشته باشد؛
 ورودی و راهرو اقامتگاهها از اتصال و ادغام باالیی برخوردار است ،به این معنی که هر چه وارد عمق مجموعه میشویمبهتدریج به حریم خصوصی خانواده افزوده میشود؛
 در اتاقخوابهای مسکونی سنتی ،شاخص اتصال و یکپارچهسازی بسیار کم است ،درحالیکه مقادیر عمق زیاد است.در خانههای سنتی ،کل فضا خصوصی است ،زیرا فضای میانی (راهرو) حیاط و فضای داخلی را از هم جدا میکند تا از
قرار گرفتن مستقیم فضای خصوصی در معرض فضاهای دیگر جلوگیری کند؛
 با افزایش میزان ارتباط فضایی و ورود به نقاط خصوصیتر خانه به طول فضاها و کشیدگیشان افزود ه شده و میزانیکپارچگی بصری به نهایت خود میرسد.
جدول  -6عناصر عینی و ذهنی خانههای حیاطدار کالسیک پکن
عناصر
اصلی

عناصر خارجی
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عناصر
فرعی

بعد عینی

بعد ذهنی

ورودی اصلی

ورودی
اصلی جهت
وارد شدن
به بنا

واردکنندهی جریان
انرژی چی به داخل
خانه که برای
اشراف بهدلیل طالع
بلند و توان تحمل
انرژی چی بیشتر
در میانهی دیوار
جنوبی قرار دارد
ولی برای مردم
عادی در ضلع
جنوب شرقی خانه.

پنجرههای
نمای جنوبی

ایجاد ارتباط
بصری
محدود با
خارج خانه

در کمال
درونگرایی همواره
باید از جهان
بیرونی بهطور کامل
جدا نشد ،و توجه به
آن داشت.

بام

حفاظت
از عناصر
چوبی و
جلوگیری
کننده از
نفوذ باران

پیونددهندهی
آسمان و زمین،
بر اساس باور به
اصول فنگشویی
است .برای اشراف
اصلی پر جزییات تر
و زیباتر بوده است.

جایگاه عناصر در طراحی،
جریان انرژی و ارتباط
فضایی
عناصر خارجی خانههای حیاط دار
کالسیک پکن درواقع ساختار دهندهی
فرمی کلی مجموعه از دید خارجیان
هستند .مهمترین این عناصر ورودی
است که هم دعوتکننده و هم آغاز
ورود جریان انرژی به مجموعه است.
همانطور که در پالن ارتباط پذیری
مشاهده شد ورودی دارای ارتباط
پذیری متوسطی است که هر چه
به عمق فضا پیش برویم این ارتباط
پذیری افزایش مییابد که درواقع
ورودی شروعکنندهی این ارتباط
است .بام مجموعه نیز همچون یک
پوشش یکپارچه زیبایی بخش و
هماهنگکنندهی بخشهای مختلف
مجموعه است ،درواقع بام در این
خانهها فراتر از یک عنصر تزئینی
بوده و یکپارچه کنندهی فضای
ساخته شده مجموعه است .عنصری
همچون پنجرههای نمای جنوبی نیز
نشاندهندهی این است که این خانهها
سعی در برقراری رابطهی حتی محدود
با فضای بیرونی دارند.

تصاویر

)(https://free3d.com

)(https://www.zhuzhai.com

)(https://free3d.com

عناصر
اصلی

عناصر داخلی

مبلمان داخلی

جهت تزئین
فضای
داخلی و
هماهنگی
آن با کل
بنا همچنین
ایجاد
فضایی برای
عبادت ،کار
و پذیرائی
است.

هماهنگی اجزا و
مصالح آنها با
کل بنا و طراحی
آن طبق نظریهی
فنگشویی است.

نقاشی،
خطاطی یا
خوشنویسی

برای
تزئینات
فضای
اتاقها مورد
استفاده قرار
میگرفتند.

طبق اصول
فنگشویی مطابق
با طالع فرد ساکن
در آن اتاق انتخاب
شده و موجب
خوشیمنی بوده
است.

تخت خواب

برای ایجاد
فضایی
خصوصی
جهت
استراحت
است.

برای ایجاد نمونهی
کوچکی از حیاط
سرپوشیده در اتاقی
کوچک است.

پنجرههای
داخلی

برای ایجاد
دید به
حیاطهای
داخلی
و تزیین
کنندهی
جداره اتاق
است.

-

ورودی فرعی
(ورودی
کوچک)

ورودیای
که برای
ایجاد
شکست
دقیقا بعد
از ورودی
اصلی قرار
دارد تا
محرمیت
ایجاد کرده،
و دیدی
به فضا را
محدود کند.

-

ورودی دوم
(مسیر
گلهای
آویزان)

اولین
ورودی برای
وارد شدن
به فضای
خصوصی
خانه

(https://fangwuhome.
)wordpress.com
عناصر داخلی تشکیلدهندهی
خانههای حیاط دار کالسیک پکن،
درواقع اجزای تحکیم کنندهی ارتباط
پذیری فضایی داخلی خانه هستند
که بعضی از این اجزا با باورهای
فرهنگیای که پشتوانه آنها هستند
موجب تقویت جریانهای انرژی و
روابط فضایی در این خانهها شدهاند.
این هماهنگی در چیدمان مبلمان
داخلی و هماهنگی آنها از منظر
جنس مصالح و سبک قرارگیری
آنها که تکمیلکنندهی اجزای دیگر
خانه همچون دیوارهها است بسیار
جلبتوجه میکند.

(https://www.invaluable.
)com

)(http://www.china.org.cn

Source: Zhang, 2015

همچون گذر از
مسیری بهشتی
برای ورود به
فضای خصوصی
خانه است.

ورودیهای داخلی مجموعه همچون
یک فیلتر عمل میکنند که هر
شخصی نتواند به فضاهای خصوصی
خانه ورد پیدا کند .این ورودیها با
طراحی خاص خود که الهام گرفته از
فرمهایی همچون دایره شکل (فرم
ماه شکل) نمایانگر مفاهیم عمیقی
نیز میباشند و همچون مفصلی
اتصالدهندهی حیاطهای مختلف
مجموعه هستند.

)(https://free3d.com

(https://www.gujianchina.
)cn/news/show-9757.html
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عناصر
فرعی

بعد عینی

بعد ذهنی
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عناصر
اصلی
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حیاط اول

حیاطی
کوچک،
برای انتظار
افراد خارج
از خانه
که نتوانند
فضای
محرم اصلی
خانه را
ببیند.

حیاط دوم

حیاط اصلی
و نقطه
عطف خانه
است

حیاط سوم

حیاط پشتی
خانه و
خصوصترین
حیاط

محور اصلی

محوری
مستقیم
که سه
حیاط را به
هم متصل
میکند که
همچون
ستون
فقرات خانه
میماند

نمونهی کوچکی از
محور اصلی شهر
ممنوعه است ،طبق
اصول فنگشویی
این محور برای
افراد معمولی کمی
باید خارج از جهت
شمالی جنوبی
باشد.

درختان

برای
تزئینات
حیاطها
است.

حتم ًا باید بیش از
یک عدد باشد چون
طبق فنگشویی
تکدرخت
خوشیمن نیست.

لوح ارواح

دقیق ًا در
هنگام ورود
از در اصلی
قابلمشاهده
است و
جهت
تزئینات نیز
بوده است.

جهت جلوگیری از
ورود ارواح خبیث
به داخل خانه است.

عناصر میانی
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عناصر
فرعی

بعد عینی

بعد ذهنی

سلسله مراتبی که
جهت محرمیت
مورد استفاده قرار
میگیرد ،حیاط
او برای انتظار
مهمانان ،حیاط دوم
برای استفادهی
ساکنین خانه و
حیاط سوم برای
قرار دادن وسایل
و مایحتاج خانه.
با جهتی شمالی
جنوبی در مرکز
خانه قرار دارد تا
بتواند بیشترین
جریان انرژی چی
را عبور دهد.

جایگاه عناصر در طراحی،
جریان انرژی و ارتباط
فضایی

حیاطها در طراحی خانههای حیاط دار
کالسیک پکن نقش مهم و اساسیای
را ایفا میکنند .این حیاطها همچون
گرههایی هستند که ساختار اصلی
این خانهها را شکل دادهاند .در پکن
کهن کلیهی خانهها چه برای افراد
فقیر و چه برای افراد غنی دارای
حیاط بوده است که درواقع این حیاط
است که عنصر اولیهی شکلگیری
مجموعه بوده و دیگر عناصر به آن
اضاف ه شدهاند .حیاطها در ارتباط
فضایی مجموعه محلهای جمع و
پخشکنندهی استفادهکنندگان در
فضا هستند و بااتصال محوری قویای
که دارند ارتباط فضایی قویای ایجاد
کردهاند که مطابق با باور جهتگیری
و شکلگیری خانههای حیاط دار
کالسیک پکن هستند .این خانهها
با جهتگیری جنوب به شمال که
در راستای نهایت حرکت انرژی چی
است نشاندهندهی .این امر هستند که
ساختار ارتباط پذیری فضا دقیقا مطابق
با جریان انرژی شکل گرفته است.
ساختار ارتباط پذیری فضا درواقع نمود
عینی ارتباط پذیری فضا است.

تصاویر

)(https://free3d.com

)(http://www.sfrooftile.com

)(https://free3d.com

)(https://free3d.com
درختان جز عناصر زیبایی بخش حیاط
خانههای کالسیک پکن هستند و
بهعنوان ساختاری در طراحی این
خانهها مورد استفاده قرار میگیرند.
عنصری طبیعی که در حریم خانه وارد
شده و موجب رابطهی .متقابل انسان و
طبیعت در این خانهها میشود.

عنصری تزئینی که بر اساس باورهای
فرهنگی مردم پکن شکل گرفته است
و در طراحی بهعنوان خط حریمی برای
شکست دید به داخل خانه نیز است.

)(http://en.chinaculture.org

(https://www.chinadaily.
)com.cn

عناصر
اصلی

عناصر
فرعی

بعد عینی

بعد ذهنی

هال اصلی

در قسمت
شمالی خانه
قرار دارد

طبق نظریه
فنگشویی
این اتاق باید
بزرگترین اتاق و
تزئیناتیترین باشد
و برای باالترین
فرد خانه است.

هال غربی

عناصر میانی

هال شرقی

اتاقهایی
کوچکتر
بعد از حال
اصلی

محل اقامت خدمه
یا عروسی که
فرزند پسر ندارد
طبق باورهای مردم
کهن پکن.
محل اقامت
بزرگترین پسر
طبق باورهای مردم
کهن پکن

راهروها

مفصلی
جهت ارتباط
فضاهای
مختلف

-

سالن شمالی

باالترین
سالن خانه
که در
پشت حیاط
شمالی قرار
دارد.

-

-6نتیجهگیری

)(https://free3d.com

هالها و سالنها جزو عناصر الحاقی
به حیاطهای خانههای کالسیک پکن
میباشند که درواقع تکمیلکنندهی
خانه هستند .این عناصر در ارتباط با
حیاطهای مختلف خانه با کاراییهای
مختلفی که دارند ساختاری یکپارچه
بهعنوان سیهیوآن را شکل دادهاند.

)(https://free3d.com

خانههای حیاطدار کالسیک پکن که همچون یک طرح مدوالر ،تنها با تغییر در تعداد حیاط در سرتاسر شهر پکن گسترش
پیداکردهاند ،نمایانگر این مفهوم واحد هستند که سبک طراحی سیهیوآن در واقع یک هنر شهری است که ارتباط تنگاتنگی با
طبیعت و وارد کردن آن به محیط زندگی دارد .هنر شهریای که جزءبهجزء عناصر آن دارای مفاهیم عمیق عینی و ذهنی است
و با تاروپود زندگی و فرهنگ مردم چین درهمآمیخته شده است .این خانهها باور قرارگیری در مسیر جریان چی و هدف اینکه
ی شده و از تحلیلهای نرمافزاری صورت
باید نهایت این جریان انرژی به هال اصلی و محل اقامت بزرگ خانه برسد طراح 
پذیرفته نیز میتوان این حقیقت ذهنی را بهصورت عینی مشاهده نمود .خانههای حیاطدار کالسیک پکن با طراحیای که منطق
بر نیازهای جامعه است و توجه به اصول و فرهنگ ،رابطهی درهمتنیدهی اجزاء ،ارتباط با طبیعت و استفاده از مصالح بومی و
قابل بازیافت موجب ایجاد یک مسکن سبز پایدار شده است .طراحیای که میتوان الگوی طراحی بسیاری از بناهای مدرن نیز
باشد .توجه ویژه به رابطه با طبیعت ،ارتباط فضای باز و بسته در خانه و کاشت گیاهان و درختان در حریم خانه از شاخصههای
این مجموعه بهعنوان یک مسکن سبز است.
این مقاله به بررسی فرم و فضای خانههای حیاطدار کالسیک پکن پرداخته است .عنصر اصلی حیاط است که نور طبیعی،
هوا و مناظر (درختان ،گیاهان ،گلها ،آب ،سنگها و )...و همچنین فضای فعالیت خانوادگی را فراهم میکند .جنبه دیگر این
معماری ،سازمان سلسلهمراتبی فضا بود که منشأ آن فنگشویی است .هویت تشکیلدهندهی این خانهها سلسله روابطی است
که بر پایهی باورهای فرهنگی شکلگرفته و اساس این باورها فنگشویی و مسیرهای جریان انرژی چی است .هر چه در

تحلیل تطبیقی روابط فضایی و جریان انرژی چی در خانههای حیاطدار کالسیک پکن

بالهای غربی
و شرقی

فضاهای
جانبی حال
اصلی

-

جایگاه عناصر در طراحی،
جریان انرژی و ارتباط
فضایی
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متن طراحی خانههای کالسیک حیاطدار پکن وارد بررسی شود ،به باور هماهنگی مسیرهای جریان انرژی چی و رفتار افراد
در محیط بیشتر پی برده میشود .در واقع باور ذهنی مردم نمود عینی خود را در روابط فضایی و سلسلهمراتبی که در خانههای
حیاطدار کالسیک پکن است خود را نمایش داده است.
این مطالعه مفاهیم و کاربردهای تحلیل فضایی و همچنین رابطهی بین صفات نحوی ساختمانها در یک منطقهی خاص و
فرهنگ و زندگی مردم آن منطقه را شرح میدهد .بدون درک فرهنگ پشت هر بنا ،نمیتوان بهطور کامل آن را درک کرد .به
همین ترتیب ،مطالعهی فضایی ناقص است ،به این معنی که مطالعهای که با فرهنگ و زندگی مردم ارتباط نداشته باشد ،هویت
اصلی طراحی بناها را نشان نمیدهد .سازمان فضایی و همبستگی فرم و محیطی بنا تابعی از شکل همبستگی اجتماعی است
و اشکال مختلف همبستگی اجتماعی بر اساس جامعه بهعنوان یک سیستم فضایی است که در پکن این همبستگی اجتماعی
بر پایه تفکر فنگشویی شکل گرفته است .از طریق این مطالعه ،نتایج زیر قابل جمعبندی است:
 سیهیوآن پیش از اینکه یک سبک طراحی باشد ،یک اعتقاد و باور است و این باور را میتوان با تحلیلهای مختلفصورت پذیرفته در این پژوهش با نهایت رابطهی باور و عمل همچون ایده و طرح اجرا شدهی معماری مشاهده نمود.
سیهیوآن ن ه تنها یک اصل طراحی در پکن است ،بلکه همچون ریتمی دلنشین سراسر زندگی ،شهر ،تفکر و ...مردم
شهر پکن را در برگرفته است .برای پی بردن به این ریتم ،تحلیلهایی بر روی روابط فضایی ،یکپارچگی بصری و طول
ن دهندهی این امر است که طراحی معماری توانسته پاسخگوی نیاز جریان دهی انرژی
فضاها صورت پذیرفت که نشا 
چی در مجموعه باشد؛

 خانههای حیاطدار کالسیک پکن بهدلیل استفاده از مصالح بومآورد ،همبستگی فضای داخلی ،میانی و خارجی ،استفاده ازمفاهیم فرهنگی و هویتی مردم چین ،استفاده از پوششهای گیاهی در حریم خانه و ...ساختاری مناسب و بهینه و الگویی
منحصربهفرد برای استفاده بهعنوان مسکن سبز است؛

فصلنامه | تابستان  | 1400شماره دو | هنر مدیریت سبز
| 22

 مقاله جریانهای ذهنی هر فضا را در سیهیوآن از طریق روش مطالعاتی تحلیلی و شبیهسازی بیان میکند .سپسرابطهی بین ویژگیهای توزیع مقدار روابط فضایی و تأثیر فرهنگ سنتی بر طراحی را تحلیل میکند .تجزی ه و تحلیل
شبیهسازی نشان میدهد که چیدمان فضایی به فرهنگ مرتبط است و ترتیب مکانی هر منطقه خاص بخشی از فرهنگ،
ت آمده از
هویت و آداب و رسوم این منطقه است که در واقع این چیدمان رابطهای تنگاتنگ با روابط فضایی بهدس 
شبیهسازی را دارد ،روابط فضایی بهدستآمده از شبیهسازی بیانگر این امر است که ابعاد معنایی از جمله جریان انرژی
چی که یک اصل ذهنی است از طریق ایجاد فضایی هویتی بهعنوان خانههای حیاطدار کالسیک پکن به یک عنصر
عینی تبدیلشده و خود را از طریق روابط فضایی موجود در فضا به بهترین نحو نمایش میدهد .به نظر میرسد مطالعات
قبلی ارتباط فضایی سیهیوآن را با عملکردهای داخل حیاطها ،مفاهیم فرهنگی و فعالیتهای انسانی ارتباط ندادهاند که در
این پژوهش بسیار سعی شده که این نقاط قوت نمایش داده شوند؛

ل دهندهی سیهیوآن از منظر ارزش ارتباط فضایی ،تأثیر جنبههای اجتماعی و
 عالوه بر مطالعهی فرهنگ سنتی شک فرهنگی ،مانند زمینهی تاریخی ،زبان ،عقاید مردمی ،دین،ارزشها ،هنجارها ،آدابو رسوم ،ایدئولوژی ،نمادها و حتی
شیوهی زندگی روزمره در سازمان فضایی سیهیوآن ،مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته که کلیهی این مطالب متکی بر تفکر
فنگشویی و جریانهای انرژی است که در این پژوهش با رویکردی تطبیقی سعی شده که نمود عینی این جریانهای
انرژی را از طریق روابط فضایی موجود اثبات کند .در تحلیل تطبیقی صورت گرفته در این پژوهش نهتنها فرم کلی و
ل شدهاند ،بلکه هر جزء تشکیلدهنده این ساختار نیز مورد بررسی و
ساختار اصلی خانههای حیاطدار کالسیک پکن تحلی 
تجزیهو تحلیل قرار گرفته است؛ با تحلیل تطبیقی صورت گرفته بر روابط فضایی و انرژی چی میتوان بهطور شفاف بیان
نمود که این دو از جهاتی بسیار بر هم منطبق بوده و ساختاری مشابه دارند .در قسمت اصلی طراحی این مجموعهها که
حیاط است ،نمایش اصلی رابطهی جریان انرژی و روابط فضایی است که بر اساس تحلیلها این نقطه بیشترین انرژی و
روابط فضایی را دارد .همچنین هال اصلی نیز که از قسمتهای مهم طراحی این مجموعهها است نیز دارای این ویژگی
است .اما در قسمتهای انتهایی مجموعه با اینکه روابط فضایی ،کمی کاهش مییابد ولی بر اساس اصول فنگشویی
جریان انرژی هر چه به سمت شمال حرکت شود ،بیشتر میشود .در نتیجه رابطهی جریان انرژی و ارتباط فضایی در این

 بهطورکلی میتوان نتیجهگیری کرد که به رابطهای نسبی و حتی در قسمتهای ورودی تا دو سوم.نقطه کاهش مییابد
ً انتهایی مجموعه رابطهای کام
.ال منطبق میان روابط فضایی و انرژی چی وجود دارد
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