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چکیده
نقــش حیــاط در ســاختار فضایــی معماری ایــران غیرقابل انــکار و گاهــی از ضروریات طراحــی معماری
بــه ســبب شــرایط اقلیمــی و جغرافیایــی اســت .ایــن عضــو اصلی بناهــای معمــاری ایران در ســاخت و
ســازهای امروزی به دلیل مشــکالت زمین و مسائل مربوط به ترا کم شــهری ،از پیکرهبندی بسیاری از
بناهــا بــه خصــوص کاربریهای جمعی مانند مســاجد حذف و یا به شــکل یک عنصر رها شــده تبدیل
شدهاســت .این در حالی اســت که نقش آن در تغییر بازده عملکردی بنا نادیده گرفته میشــود و این
امر هدف پژوهش حاضر را در راســتای بررســی نقش حیاط بر راندمان عملکردی مســاجد ســوق داده
است .بر همین اساس ،عاملی چون وجود یا عدم وجود حیاط در پیکرهبندی بنا ،موقعیت قرارگیری
و همچنین نوع هندســه آن به عنوان شــاخصهای مورد بررســی در پژوهش حاضر در نظر گرفته شد و
بر اســاس آن هفت مســجد با طر حهای ســنتی و معاصر به عنوان نمونههای موردی انتخاب گردید و
تحلیلهای مربوط به ســنجش "راندمان عملکردی" با اســتفاده از دو روش ترســیم گراف و همچنین
اســتفاده از نرمافــزار  Depthmapبــر روی آنها انجــام پذیرفت .در نهایت نتایج تحقیق نشــان داد وجود
حیــاط مرکــزی بــا هندســه مســتطیل در مرکز هندســی بنا ،بیشــترین مقــدار راندمــان عملکــردی را در
مساجد ایجاد میکند.
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*ایــن مقالــه بــر گرفته از رســاله دکتری نگارنده ســوم بــا عنوان« :تبیین تحــوالت کالبدی  -عملکــردی خانههای قاجاری در گذر زمــان با تکیه بر
مفهوم راندمان عملکردی (نمونهی موردی :تبریز)» است که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج در دست انجام میباشد.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09171455494 :نمابر.E-mail: Aliakbar_heidari@yu.ac.ir ،074-31009555 :

91

92
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۲شماره  ۳پاییز ۱۳۹۶

مقدمه
حیــاط در ســاختار فضایــی معمــاری ســنتی ایرانــی چــه در
کاربریهــای عمومــی ماننــد (مســجد ،مدرســه ،کاروانســرا و  )...و
چــه در کاربریهای غیرعمومی (مانند خانهها) ،از جایگاه ویژهای
برخــوردار بــوده و عالوه بر کاربردهــای اقلیمــی ،از منظر عملکردی
نیز حائز اهمیت فراوانی بوده اســت .بــه این ترتیب که با قرارگیری
آن در مرکز بنا و چینش ســایر فضاها در اطراف آن ،عالوه بر تامین
نور و منظر مناسب برای فضاهای اطراف خود ،کیفیات دسترسی
بــه آنهــا و همچنیــن نوع و میزان اســتفاده از آنها توســط کاربران را
نیــز تحتالشــعاع قــرار میداده که ایــن موضــوع در پژوهش حاضر
تحت عنوان راندمان عملکردی مورد بررســی قرار میگیرد .منظور
از راندمــان عملکــردی ،میــزان بهــرهوری فضا یــا به عبارتــی میزان
استفادهپذیری از فضا توسط کاربران است .به این معنی که زمانی
که فضایی در یک پیک رهبندی خاص به گونهای قرارگیرد که میزان
نفــوذ فعالیتهــای غیــر مرتبــط در آن کاهــش و در مقابــل امــکان
خدمات رســانی به فضاهای مجاور آن افزایش یابد ،میتواند بهتر
مــورد اســتفاده کاربــران قرار گیرد کــه در چنین حالتــی فضا کارآمد
تلقی شـ�ده و بـ�ه تعبیـ�ری دارای راندمان عملکردی باالتری اسـ�ت
(.)Mostafa & Hassan, 2013
در معمــاری ســنتی ایــران ،عنصــر حیــاط در ســاختار فضایــی
مســجد از اهمیــت خاصی برخوردار بوده اســت .به ایــن معنی که
در ســاخت بنــای مســجد ،در مــواردی کــه قصد ســاختن مســجد
حیاط دار در ذهن ســازندگان وجود داشــته است ،در ابتدا حیاط
ً
را با یک هندســه کامال منظم در پیکرهبندی بنا مکانیابی نموده
و ســپس ســایر عناصر از جمله شبســتانها ،ایوانهــا و  ...را حول
آن برپــا مینمودنــد (کیانــی19 -18 ،1385 ،؛ امی ـنزاده،1378 ،
 .)32-34با این حســاب چنین به نظر میرســد که حیاط مرکزی
نه تنها عنصر پایه در ســاختار هندســی و فضایی بنای مســجد مد
نظــر قرار داشــته ،بلکــه عاملی وحدت بخش و مکانــی برای حضور
و تعامــل مــردم بــه عنوان یک فضای شــهری نیز به شــمار میرفته
اســت و ایــن موضوع بر اهمیــت اجتماعی و فرهنگــی آن نیز صحه
میگــذارد .ایــن در حالــی اســت کــه در مســاجد امــروزی بــا توجــه

بــه ترا کــم ابنیــه و مشــکالت مربوط به زمیــن ،در بســیاری از موارد
حیــاط از کالبــد بنــا حــذف و یــا بــه لحــاظ پیکرهبندی ،مــکان آن
تغییر کرده اســت .به این معنی که در ســاخت مســجد ،آنچه پس
از ساخت بنا باقی میماند ،تحت عنوان حیاط مورد استفاده قرار
میگیــرد .لــذا بدیهی اســت کــه در چنیــن حالتی ،حیــاط دیگر آن
ماهیــت وحدتبخــش خود را نداشــته و تنها به محلــی برای عبور
تبدیل شــده است .بر همین اســاس پژوهش حاضر ضمن تحلیل
جایــگاه حیــاط در معماری گذشــته و معاصر مســاجد ،نقش آن بر
راندمــان عملکــردی بنــا را مــورد تحلیل قــرار میدهد و بــا توجه یه
شــاخصهایی چــون بــودن یــا نبــودن آن در ســاختار فضایــی بنا،
موقعیت آن در پیکرهبندی بنا و همچنین داشــتن هندسه منظم
و یــا نامنظــم آن ،بــه تحلیــل این مهــم میپــردازد .با ایــن توضیح
سواالت تحقیق در قالب موارد زیر قابل بررسی است:
ً
 آیا اساسا وجود حیاط در پیکرهبندی مساجد ضروری استیاخیر؟
 مکانیابــی مناســب حیــاط در راســتای ارتقــای راندمــانعملکردی مسجد چگونه است؟
 بــا توجــه بــه ضــرورت ایجــاد کیفیت دیــد مطلــوب در ارتقایراندمان عملکردی مساجد ،مناسبترین ساختار هندسی حیاط
که در آن دسترســی بصری کیفیت مطلوبی را داشته باشد ،به چه
شکل است؟
با توجه به سؤاالت فوق ،فرضیات تحقیق به این صورت قابل
ارائه میباشند:
 -1وجود حیاط در راســتای ارتقای راندمان عملکردی مسجد
ضروری است.
 -2بــه منظــور ارتقــای راندمــان عملکــردی مســجد ،موقعیــت
حیاط باید به گونهای در نظر گرفته شــود که بیشــترین ارتباط را با
فضای سرپوشــیده داشــته باشد .لذا قرارگیری آن در مرکز هندسی
بنا بیشترین میزان بهرهوری را برای فضا به همراه دارد.
 -3هندســه حیــاط بایــد به گونهای باشــد که فضــای محوری
مناسب در آن به وجود آید و فضای مقعر در آن به حداقل برسد.

 -1ادبیات تحقیق
در این بخش ،ابتدا به بررسی نقش حیاط (با تأ کید بر هندسه و
مکانیابی آن) در کاربریهای جمعی و شخصی پرداخته میشود.
سپس با توجه به موضوع پژوهش ،دیدگاه تئورسینهای نحوفضا
در ارتبــاط بــا راندمــان عملکــردی فضــا و عوامــل موثــر بــر آن مــورد
بررســی قــرار گرفتــه و در نهایــت بــه ارائــه چارچــوب نظــری در این
خصوص پرداخته میشود.
 -1 -1انواع الگوهای حیاط در پیکرهبندی مساجد ایران
آنگونــه کــه از شــواهد برمیآیــد ،حیــاط در مســجد از ابتدا یکی

از بخشهــای اصلــی پیکرهبنــدی فضایی به شــمار میرفته اســت
به نحوی که از نخســتین مســاجد اســام تا دوران معاصر ،فضای
بــاز یــا بــه تعبیری صحــن در مســاجد ،حضوری چشــمگیر داشــته
اســت .بــه عنــوان مثــال مســجد پیامبــر (ص) بنابــر اقوال مشــهور
محققین مستشــرق و علمای اســام ،بر مبنــای فضای باز محصور
ً
شکل گرفته است و اضافاتی که به آن عارض شده ،صرفا به صرف
ســایهاندازی بوده است (ســلمانی و همکاران .)35 ،1394 ،عالوه
بــر این بــا تعمیق در نمونههای تاریخی و احکام ســاخت مســجد،
ایــن موضوع برداشــت میشــود کــه فضای بــاز در مســجد ،چیزی
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ً
بیش از یک فضای تقسیم و یا صرفا تنوع معمارانه است و چه بسا
نتوان آن را تنها یک میراث معماری محلی به شمار آورد؛ چنانچه
اضافه نمودن حیاط به بسیاری از نیایشگاههای ماقبل اسالم که
بعد از ظهور اسالم تغییر کاربری یافته و به مسجد تبدیل شدهاند،
دلیلــی بــر این مدعا اســت (نقــرهکار .)1378 ،با این حال با بررســی
احکام فقهی این موضوع نمایان میشــود که از منظر دین اسالم،
برخــی از عبــادات باید حتمــا در فضای باز انجام گیــرد که از جمله
آنهــا میتــوان به نمازهــای اعیاد فطر و قربــان ،نماز استســقا (نماز
درخواست باران از خداوند) ،نماز روز عرفه ،نماز استغاثه و مواردی
از این دست اشاره نمود (قمی .)1380 ،این موضوع بر لزوم وجود
حیاط در ســاختار پیکرهبندی مســجد نیز صحه میگذارد .این در
حالــی اســت کــه در دوران معاصــر ،بنا بــه دالیل مختلــف از جمله
ارزش زمینهای شــهری ،بســیاری از مســاجد یا فاقد حیاط بوده
و یــا اینکــه بخــش کوچکــی از زمیــن کــه بــه صــورت غیرمســقف در
نظــر گرفتــه میشــود را به عنــوان حیاط در نظــر میگیرنــد .این در
ً
حالــی اســت کــه از این فضــا صرفا بــه منظور عبــور و مــرور از بیرون
بــه شبســتان و برعکس اســتفاده میشــود .بــا این حــال چنین به
نظــر میرســد که حــذف صحن از معماری مســجد و ایجــاد ارتباط
مســتقیم و بیواســطه بیــن بیــرون و درون مســجد در طر حهــای
معاصــر ،نظــم سلســله مراتبی گــذار مؤمــن از بیرون بــه درون را به
شــدت تحــت تاثیر قــرار داده و ضمن تقلیــل خصوصیت خلوت در
درون مسجد ،بر امکانات و تمهیدات مورد نیاز جهت حضور قلب
مومــن از جملــه آرامش ،تاثیر منفی دارد (امی ـنزاده.)34 ،1378 ،
چگونگــی تركیــب فضاهای سرپوشــیده با فضاهای بــاز ،یكی از
موضوعــات مهــم در طراحی و ســاخت فضاهــای مختلف معماری
اســت .در همیــن ارتباط ،عوامــل و پدیدههای گونا گونــی بر نحوه
شــكلگیری فضاهــای بــاز و چگونگی تركیب آنها با فضاهای بســته
نقــش دارنــد که از جمله آنها میتوان به نوع کارکرد آن در ســاختار
بنــای مــورد نظــر اشــاره نمــود (ســلطانزاده .)70،1390،حیــاط
در مســاجد ســنتی بیشــتر بــه شــکل مســتطیل و یــا مربع ســاخته
میشــده اســت کــه در قالــب الگوهای مختلــف چون چهــار طرف
محصــور ،ســه طــرف محصــور و در بعضی مــوارد دو طــرف محصور
نمود مییافته اسـ�ت (Meir, Pearlmutter & Etzion, 1995, 564-
 .)566این در حالی اســت که با گذشــت زمان و به واســطه عوامل
مختلفی چون محدودیت توپوگرافی ،ســایت ،جهت ســاختمان و
 ...اشــکال جدیدی چون  U، L، Tو یا حتی  Yشــکل نیز در طرح
هندسـ�ی حیاط ظاهر شـ�ده اسـ�ت ( .)Ibrahim et al., 2013,173با
ایــن توضیح در پژوهش حاضر ،به منظور تحلیل جایگاه حیاط در
پیکرهبنــدی مســاجد ،در بررســی نمونههای مــوردی از مدلهای
بــدون حیــاط و حیاطدار (گونههای مختلــف حیاطدار با توجه به
مدل چیدمان آن) ،در انواع پیکرهبندی مساجد معاصر و مساجد
سنتی استفاده میشود که در ادامه معرفی میگردد.
 -2 -1تعریف راندمان عملکردی
پژوهشهــای مختلــف نشــان دادهانــد کــه عواملــی چــون
تکنولــوژی ســاخت ،کیفیت مصالــح مصرفی ،راهکارهــای اقلیمی

و  ...نمیتواننــد بــه تنهایــی منجــر بــه ســاخت فضاهــای انســانی
شــوند (راپوپــورت .)1392 ،ایــن در حالــی اســت کــه نــوع رابطــه
انســان و یــک محیــط ،بســته به میــزان انتظاراتی اســت کــه فرد از
آن محیــط در ذهــن دارد و ایــن موضوع عملکرد محیــط مورد نظر
را تــا حد زیادی تحتالشــعاع قرار میدهــد .چنانچه محیط از نظر
عملکردی به گونهای باشــد که قابلیت اســتفادهپذیری آن توسط
افــراد افزایــش یابــد ،به این معنی اســت کــه توانایی رفــع نیازهای
مختلف اســتفادهکنندگان از آن را دارا اســت که این موضوع تحت
عنـ�وان راندمـ�ان عملکردی شـ�ناخته میشـ�ود (�Mostafa & Has
 .)san, 2013در چنیــن رویکــردی ،راندمان یا به عبارتی «بهرهوری
بــه معنــی به حداقل رســاندن میــزان نفــوذ گروههــای نامربوط به
یکدیگر و ســازماندهی مناســب فضاهای مرتبط در کنار هم اســت
به نحوی که کارایی آنها در گرو خدماترسانی مناسب به یکدیگر
باشــد .این نوع ســازماندهی فضایــی ،منجر به شــکلگیری روابط
کارآم��د اجتماع��ی در فض��ا نی��ز میش��ود» (.)Hillier, 2007, 229
یکــی از روشهایــی کــه کالبد فضــا را از منظر مطلوبیــت عملکردی
مورد بررســی قرار میدهد ،تکنیک نحوفضا اســت .این رویکرد که
بیش از هر چیز به بررســی ســاختار چیدمان فضا میپردازد ،میزان
راندمان یک ریز فضا در یک نظام پیکرهبندی فضایی را در میزان
اســتفاده پذیری آن توســط کاربران معرفی میکند .در این روش،
اطالعاتــی جهت توصیف پیکرهبندی فضــا و درک چگونگی روابط
فضایــی به پژوهشــگران ارائه میشــود که به وســیله آن ،نوع رفتار
انس��ان در محیط قاب��ل پیشبینی میش��ود ( .)Peponis, 2001در
ایــن ارتبــاط ،عواملی چــون موقعیت اســتقرار فضای مــورد نظر در
ساختار کلی بنا ،میزان همپیوندی و ارتباط آن با فضاهای مجاور
خــود ،میــزان دسترســی به فضــای مذکــور و مواردی از این دســت
در میــزان راندمان فضای مورد نظر تاثیرگذار هســتند که با تحلیل
ایــن مــوارد ،میتوان بــه چگونگی توزیــع فضایی ،الگــوی حرکت و
حضورپذیری در فضایی برد ( .)Hillier & Hanson, 1984در ادامه
بــه معرفی شــاخصهای نحوی جهت تحلیــل راندمان عملکردی
یک فضای بسته پرداخته میشود.
 -3-1بررسی شاخصهای راندمان عملکردی
همانگونــه کــه عنوان گردیــد ،در تکنیــک نحو فضــا ،ابزارهایی
بــرای ســنجش راندمان عملکردی مورد اســتفاده قــرار میگیرد که
در ذیل به معرفی این موارد پرداخته میشود.
 -1-3-1همپیونــدی :همپیونــدی یــا میزان ادغــام یک نقطه،
نشــانگر میزان پیوستگی یا جدا افتادگی یک نقطه از سیستم کلی
یا سیســتم پایینتر میباشــد (عبــاس زادگان .)68،1381 ،فضایی
دارای همپیوندی زیاد است که با فضاهای دیگر دارای یکپارچگی
باشــد .بــر همیــن اســاس این شــاخص بــا شــاخص ارتبــاط دارای
رابطــه خطی اســت به ایــن معنی که همپیوندی ،بیشــتر به معنی
ارتباط بیشتر با فضاهای مجاور است.
بــه منظــور بررســی میــزان راندمــان عملکــردی بــا اســتفاده از
شــاخص همپیونــدی ،از ابــزار روابــط ریاضــی نحــو فضــا اســتفاده
میشــود که از آن تحت عنوان " شــاخص ســاختار فضایی (نسبت
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فضــا  -پیونــد)" یــاد میشــود .در ایــن شــاخص ،نســبت فضــا -
پیوند )R(،از تقســیم تعداد کل همپیوندهــای موجود بین فضاها
( )Lبــه اضافــه یــک بــر تعــداد کل فضاهــای موجــود در بنــا ( )Kبه
دست میآید (رابطه .)Bellal, 2007, 7( )1
𝐿𝐿+1
)۱
=R
𝐾𝐾

در رابطــه فــوق ،مقادیــر  Rپیرامــون عــدد یک معانــی متفاوتی
دارد بــه ایــن معنــی کــه مقادیر بیشــتر از یــک نشــاندهنده درجه
باالیــی از "حلق ـهای بــودن" و "توزیع شــدگی" یک ســاختار فضایی
اســت که این موضوع نشــاندهنده افزایش میزان انعطافپذیری
در اســتفاده از فضــا و در نتیجــه افزایــش راندمــان عملکــردی فضا
اســت .ایــن در حالی اســت که مقادیــر کمتر از یک ،نشــاندهنده
جدا افتادگی بیشتر فضا است که با توجه به عمومی بودن کاربری
مســجد ،وجــود فضاهایــی اینچنین در پیکرهبندی بنــا کمتر مورد
اســتفاده عموم قرار میگیرد که این موضوع ،نشــان از پایین بودن
راندمان عملکردی آن دارد( .الزم به ذکر است که چنانچه فضایی
اینچنین در مســجد وجود داشــته باشــد ،با)2توجه بــه پایین بودن
)2
فضای اصلی همچون
راندمان عملکردی آن ،نمیتواند به عنوان))23
)23
به) کار گرفته شــود و لذا
شبســتان و یا حیاط برای اســتفاده عموم ))34
3
ـتر به عنــوان فضاهای
چنیــن فضاهایــی با ایــن خصوصیات ،بیشـ)4
خدماتی مانند انبارها و  ...مورد استفاده ))45
قرار میگیرند).
)45
معنـ))ـی رابطه بیــن فضاها
 -2-3-1ارتبــاط :شــاخص ارتبــاط بــه 5
)
است که در کاربریهای جمعی از اهمیت 5
خاصی برخوردار است .به
این معنی که وجود ارتباط میان فضاها ،به معنی قابلیت استفاده
از آن توســط اقشــار مختلف مردم است و هر چه مقدار این شاخص
بیشــتر باشــد ،به معنــی اســتفاده پذیری بیشــتر فضای مــورد نظر،
گــردش فضایــی مطلــوب ،میــزان نفوذپذیــری مناســب و در نتیجه
افزایـ�ش راندمان عملکردی آن میشـ�ود(Hillier, 2007, 202; Penn
 .)et al., 1999, 193-218بــه منظــور ســنجش این شــاخص در نحو
فضا نیز از روابط ریاضی استفاده میشود که از آن با عنوان "شاخص
نوع فضا " یا به تعبیری "درجه فضایی بودن" نیز یاد میشود.
تصویــر ،1انــواع فضاهــا از نظــر تعداد ارتبــاط را نشــان میدهد.
همانگونه که از این تصویر پیداســت ،فضای نوع  aفضایی اســت
کــه تنهــا بــا یــک فضــا و از یــک ناحیــه ارتبــاط دارد .فضــای نــوع b
فضایی است که با دو فضا ارتباط دارد در حالی که این سه فضا در
کنار هم یک مسیر خطی را شکل میدهند .فضای نوع  cزمانی به
وجــود میآید که یک حلقه شــکل گرفته باشــد و در نهایت فضای

تصویر  -1درجه فضایی بودن.
ماخذ)Manum, 2009:7( :

نوع  dنیز زمانی به وجود میآید که در محل تالقی دو یا چند حلقه
قرار گرفته باشد (.)Manum, 2009, 7
بــا توجــه بــه عمومــی بــودن کاربــری مســجد ،هــر چــه در طرح
کلــی بنــا ،فضاهایــی بــا طــرح  dافزایــش یابــد ،بــه معنــی افزایــش
اســتفادهپذیری از آن بــوده و در چنیــن حالتــی میــزان راندمــان
عملکــردی بنــا نیــز افزایــش مییابــد و بــه تبــع هرچــه در یــک
پیکرهبندی فضایی ،فضاهای نوع  aبیشتر شکل گرفته باشند ،در
ایــن حالت انزوای فضایی بیشــتر بوجود آمــده و در نتیجه قابلیت
اســتفادهپذیری آن توســط عموم کمتر میشــود؛ لذا در این حالت
میزان راندمان عملکردی فضا کاهش مییابد.
برای محاسبه درجه  aبودن طرح یک بنا ،تعداد فضاهای نوع
 aبر تعداد کل فضاها منهای یک تقســیم میشــود .درجه  bبودن
نیز با تقســیم تعداد فضاهای نوع  bبر تعداد کل فضاها منهای دو
محاســبه میشــود .درجه  cو  dبودن نیز با تقسیم تعداد فضاهای
نــوع  cیــا  dبر تعداد کل فضاها در طرح مربوطه محاســبه میشــود
(.)Guney, 2005, 626
𝑎𝑎
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 -3-3-1انتخاب :مفهوم انتخاب ،همتراز با واژه تعدد اســت،
بــه ایــن معنی که هر گاه حق انتخاب در ارتباط با یک پدیده برای
فــرد وجــود دارد ،بــدان معنــی اســت کــه بیــش از یــک روش بــرای
رس��یدن به هدف مورد نظر وجود دارد (.)Jun & John ,1998,153
در معمــاری و در ارتبــاط بــا کاربریهــای جمعــی ،هــر چــه میــزان
انتخــاب مســیر بــرای رســیدن بــه یک فضــا بیشــتر شــود ،تجمع و
تخلیه فضا آســانتر صــورت میگیرد .در چنین حالتی ،شناســایی
فضــا بهتــر صــورت گرفتــه و در نتیجه کاربــران به راحتــی میتوانند
از فضــای مورد نظر اســتفاده کننــد .بر این اســاس میتوان چنین
اذعان داشــت کــه در کاربریهای جمعی ،تعــدد انتخاب منجر به
افزایش راندمان عملکردی در فضا میشود.
زمانی که تعداد انتخابهای موجود در یک فضا زیاد باشد ،آن
فضا به یک فضای توزیعکننده تبدیل میشــود .نقشــی که حیاط
در معمــاری ســنتی دارد ،در ارتباط با ایــن موضوع صدق میکند.
بــه ایــن معنــی که بــا چینــش فضاها حول حیــاط مرکــزی ،گردش
فضایــی افزایــش یافتــه و در نتیجــه پیونــد میــان فضاهــا افزایــش
مییابــد .در چنیــن حالتــی ،راندمــان عملکــردی بنــا نیــز افزایــش
مییابد .در این پژوهش ،شــاخص انتخاب با اســتفاده از کروکی و
دادههای مستخرج از گرافها قابل بررسی میباشد.
 -4-3-1عمــق :در تئــوری نحــو فضــا ،عمــق بــه معنــی تعــداد
مراحلــی اســت که فرد برای رســیدن به یــک فضا باید طــی نماید؛
در نتیجــه در یک پیکرهبندی فضایی ،هرچه عمق فضایی بیشــتر
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ش��ود ،درج��ه خصوصی ب��ودن فضا نی��ز افزایش مییاب��د (Mostafa
 .)& Hassan, 2010,160عمــق زیــاد در یــک خانــه میتوانــد بــه
عنــوان یک خصوصیت مطلوب در جهت افزایش میزان محرمیت
قلمداد شــود ،این در حالی اســت که این موضوع در کاربریهای
عمومی مانند مســجد ،باعث کاهش دسترسی به فضا و در نتیجه
کاهــش حضورپذیری و در نتیجه کاهش اســتفاده از فضا میشــود
(تصاویر 2و  .)3لذا بنا به تعریف راندمان عملکردی ،افزایش عمق
در کاربریهــای عمومــی باعــث کاهــش دسترســی ،حضورپذیــری
و نفوذپذیــری بــه فضــا و در نتیجــه کاهــش راندمــان عملکــردی
در فضــای مــورد نظــر میشــود .در ایــن پژوهــش شــاخص عمق با
استفاده از نرمافزار  Depthmapمورد سنجش قرار میگیرد.
 -5-3-1تحــدب و تقعر فضا :تقعر و تحدب فضا ،خصوصیاتی
از فضا است که در ارتباط با نوع هندسه وکیفیت دسترسی بصری
فضــا تبییــن میشــود .در ایــن ارتباط ،فضــای محدب بــه فضایی
اطالق میشــود که از هر نقطهای از آن ،تمام نقاط آن قابل رویت
باشد .این در حالی است که فضای مقعر ،به واسطه تغییر زاویه و
پیچش در طرح هندســی آن ،مانعی ایجاد میشــود که به واسطه
آن ،بعضــی از نقاط نســبت به بعضی دیگــر پنهان میماند (تصاویر
 4و.)Hillier,1988, 68( )5
هــر کــدام از ایــن نوع فضاهــا (محــدب و مقعــر) ،محدودیتها و
فرصتهــای بالقــوهای را ایجــاد میکند که با ســنجش جانمایی هر
کدام از عناصر سازنده فضا در کنار هم ،میتوان بهترین گزینه را جهت
طراحی انتخاب نمود .با این حال در کاربریهای جمعی ،فضاهایی
که به منظور حضور و تجمع افراد مورد استفاده قرار میگیرند ،باید از
نظر شکل هندسی تحدب بیشتری داشته باشد تا عالوه بر جلوگیری
از به وجود آمدن فضاهای دنج و غیرقابل استفاده ،از منظر بصری نیز
برای بیینده ادرا کپذیر باشــد .لذا بنا به این تعبیر ،در کاربریهای
بتــر باشــد ،راندمــان عملکــردی آن نیز
عمومــی هــر چه فضــا محد 
افزایش مییابد .در این پژوهش ،این شاخص با استفاده از قابلیت
 Convex Mapدر نرمافــزار  Depthmapقابــل ســنجش میباشــد.

 -6-3-1فضــای محــوری :فضــای محــوری یــا خــط محــوری،
نشــاندهنده طوالنیترین خط دید در یک بنا اســت و این موضوع
بــه طــور محسوســی بــا جهــت حرکــت انســان در محیــط در ارتباط
اسـ�ت ( .)Van der Hoeven & Van Nes, 2014, 65در کاربریهــای
عمومی ،فضایی برای حضور و انجام فعالیت انســان مناســب است
که شــفافیت در آن به طور کامل محســوس باشد و کاربر بدون هیچ
مشــکلی بتواند از فضا اســتفاده کند .ا گر فضایی به هردلیلی دارای
دیــد محوری مســتقیم نباشــد ،در بخشهــای غیرقابل دیــد از فضا
احتمــال وقــوع اتفاقاتــی وجود دارد کــه به لحاظ عملکــردی انتظار
انجام آن در آن بخش از فضا وجود ندارد و این امر در نهایت منجر به
ایجــاد اختالالتی در عملکرد فضــا و در نتیجه کاهش حضور افراد در
آن میشود .بر این اساس ،چنین به نظر میرسد که در کاربریهای
تجمعــی ،بــه منظــور افزایــش بهــرهوری و یــا بــه عبارتــی راندمــان
عملکــردی فضا ،وجــود فضاهای محوری ضروری به نظر میرســد.
در همیــن ارتبــاط ،در نرمافــزار  Depthmapایــن موضــوع از طریــق
قابلیت  Isovistمورد تحلیل قرار میگیرد .باتوجه به ویژگیهایی که
این بخش از نرمافزار دارد ،میتوان ســطح فضای دیده شــده در هر
مرحله را مورد ارزیابی قرار داد و ســطوح شــفاف و دارای ابهام در هر
بخش از فضا (به طور مثال از فضا ورودی) را شناسایی نمود.
در جمعبندی مطالب یاد شــده و در راســتای تبیین چارچوب
نظری تحقیق ،میتوان چنین اذعان داشــت که بر اســاس تئوری
نحوفضــا ،راندمــان عملکــردی یــک پیکرهبنــدی فضایی بواســطه
شاخصهایی همچون همپیوندی ،ارتباط ،انتخاب و عمق ،تقعر
و تحــدب فضا و همچنیــن فضای محوری قابل اندازهگیری اســت
کــه ایــن شــاخصها خود بــا مفاهیــم معمــاری نظیــر نفوذپذیری،
میــزان توزیعشــدگی ،دسترســیهای فیزیکــی و بصــری ،کیفیــت
حضورپذیــری و میــزان جدا افتادگــی و یکپارچگــی فضایی متناظر
میباشــند .از ســویی دیگــر ،بــا توجه بــه اینکه در پژوهــش حاضر،
موضــوع عواملی چون مکانیابی و هندســه حیاط و تاثیر این دو بر
راندمان عملکردی مســجد مدنظر میباشــد ،لذا به منظور تحلیل

تصویر - 2فضای تو در تو و نمودار درختی آن؛ عدم وجود ارتباطات پیوســته و مناســب به
افزایش عمق فضایی و روابط عملکردی نامطلوب میانجامد.
ماخذ)Hillier, 2007, 80( :

تصویر -3یک فضای رابط در وســط ســری فضا ( مانند راهرو) و نمودار آن؛ ایجاد ارتباطات
فضایی مطلوب و پیوسته به کاهش عمق و در نتیجه عملکرد مناسب فضا میانجامد.
ماخذ)Ibid( :

تصویر -4فضای محدب  ،اتصال بدون مانع تمام نقاط در فضا.

تصویر  -5فضای مقعر ،عدم اتصال بدون مانع تمام نقاط در فضا.
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مکانیابــی حیــاط در پیکرهبنــدی مســاجد از شــاخصهای عمق
(بــه منظــور تحلیــل میــزان حضورپذیــری و نفوذپذیــری در فضــا)؛
همپیونــدی (بــه منظــور تحلیل میزان جــدا افتادگــی و یکپارچگی
فضــا)؛ انتخــاب (بــه منظور تحلیــل کیفیــت حضورپذیــری در کنار
شــاخص عمــق) و ارتباط ( بــه منظور تحلیل دسترســی فیزیکی به
فضا) اســتفاده شد .همچنین به منظور تحلیل هندسه حیاط نیز
از شــاخصهایی چون میزان تقعر و تحدب فضا (به منظور تحلیل
دسترســی بصــری نســبت بــه فضــا) و فضــای محــوری (بــه منظــور
تحلیــل بصــری فضــا) اســتفاده شــده اســت .در نهایــت از مجموع
نتایج بدســت آمده که از جنبههای گونا گون به بررســی هندســی
و مکانیابــی حیــاط پرداخته اســت ،به مســئله ضــرورت و یا عدم
ضــرورت وجــود حیاط پی برده میشــود .در نمونههــای مختلف،
ایــن شــاخصها مورد ســنجش قرار گرفتــه و در نتیجــه حاالتی که
بیشترین میزان راندمان شکل میگیرد ،استخراج میگردد.

استفاده مینماید .لذا به منظور بررسی شاخصهای "همپیوندی"
و "ارتباط" ،از اســتراتژی روابط ریاضی نحو فضا اســتفاده میشــود
که دادههای مورد نیاز در این خصوص از تحلیل گرافهای مربوط
بــه هــر کــدام از نمونههــای موردی اســتخراج شــد .شــاخصهای
"عمق"" ،میزان تقعر و تحدب فضا"و "فضای محوری" ،با اســتفاده
از نرمافــزار  Depthmapقابل اســتخراج اســت و در نهایت به منظور
بررســی شــاخص"انتخاب" ،از دیا گرامهای روابط فضایی استفاده
میشــود .با ایــن توصیــف ،روش تحقیق در پژوهــش حاضر از نوع
توصیفــی -تحلیلــی و همچنیــن اســتدالل منطقــی بــا اســتفاده از
قیــاس تطبیقــی اســت کــه در ایــن خصــوص از دو اســتراتژی کمی
و کیفــی بــه منظور اســتخراج و تحلیل یافتهها اســتفاده میشــود.
شــیوه گــردآوری اطالعــات نیــز بــه صــورت مطالعــات کتابخانــهای
و برداش ـتهای میدانــی انجــام گرفتــه اســت .در همیــن ارتبــاط،
در تصویــر ،6فراینــد مرحلــهای تحقیــق بــه نمایش درآمده اســت.

 -2روش تحقیق

 بررسی نمونههای موردیدر ادامــه فراینــد تحقیــق ،بــه منظــور بررســی نقــش حیــاط بــر
راندمــان عملکــردی بنــا ،هفــت نمونــه مســجد شــامل ســه نمونه
ســنتی و چهــار نمونــه معاصــر کــه از ایــن چهــار نمونــه ،دو نمونــه
دارای طــرح ســنتی و دو نمونــه دارای طراحــی نوآورانــه بودند ،به
عنــوان نمونههــای مــوردی تحقیــق انتخاب شــد .معیــار انتخاب
نمونههــای فــوق الذکر ،نقش حیاط در پیکرهبنــدی بنا بود که بنا

همانگونــه کــه پیش از این نیز عنوان شــد ،پژوهــش حاضر به
دنبال تحلیل دو شاخص "مکانیابی" و "طرح هندسی" حیاط در
مساجد و تاثیر آن بر میزان راندمان عملکردی آن است .در همین
ارتبــاط از شــاخصهای نحــوی همچــون همپیونــدی ،ارتبــاط،
انتخــاب و عمــق ،تقعــر و تحدب فضــا و همچنین فضــای محوری
گام اول

استفاده از روابط ریاضی نحو فضا
ریاضس نحو فضا

انتخاب

گام دوم

ارتباط

استفاده از دیاگرامهای فضایی
ریاضس نحو فضا

همپیوندی

استفاده از نرم افزار Depthmap

ترسیم گراف
گراف
ترسیم

گام دوم

عمق
فضای محدب
فضای محوری

گام سوم

اثبات فرضیهها

(فرضیه)3

تصویر -6نمودار فرایند تحقیق.

اثبات بوسیله شاخص های

ساختار هندسی با
تاکید بر دسترسی
بصری

اثبات بوسیله شاخص های

مکانیابی
(فرضیه)2

تصویر -6نمودار فرایند تحقیق.

 همپیوندی ارتباط انتخاب -عمق

 فضایمحوری -فضایمحدب

ضرورت
وجود حیاط
(فرضیه)1
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بررسی نقش حیاط در ارتقای راندمان عملکردی مساجد با استفاده از روش
چیدمان فضا

بــه ایــن توضیح ،ســه مورد فاقــد حیــاط ،دو مــورد دارای حیاط با
طرح هندسی منظم (مستطیل شکل واقع در مرکز بنا) ،یک مورد
حیــاط مســتطیل شــکل و خارج از محور مرکزی بنــا و در نهایت در
یک مورد نیز حیاط پیرامون بنا قرار گرفته است .در همین ارتباط
مســاجد شــیخ لطــف اهلل ،الغدیــر و الرســول بــه عنــوان نمونههای
فاقد حیاط انتخاب شــدند؛ مســاجد اشــترجان و امام حســین به

عنوان نمونههای حیاط مرکزی انتخاب شــدند؛ مسجد ا کبریه به
عنــوان نمونــهای که در آن حیــاط در بخش جلویی بنــا قرار گرفته
اســت و در نهایــت مســجد الجــواد به عنوان مســجدی کــه حیاط
آن پیرامــون شبســتان قــرار گرفته اســت ،به عنــوان نمونه موردی
انتخــاب گردیــد .در جــدول  ،1نمونههــای مــوردی معرفی شــده و
مکانیابی و ساختار هندسی آنها مورد بررسی قرارگرفته است.

جدول -1معرفی نمونههای موردی و بررسی مکانیابی و ساختار هندسی حیاط در آنها.

عنوان مسجد
مسجد شیخ لطف
اهلل .ماخذ :حاج
قاسمی .141،1383،ترسیم
مجدد :نگارندگان

پالن مسجد

مکانیابی حیاط

فاقد حیاط

هندسه حیاط

فاقد حیاط

مساجد سنتی

مسجد اشترجان .ماخذ:
حاج قاسمی.84،1383،
ترسیم مجدد :نگارندگان

مسجد ا کبریه .ماخذ :حاج
قاسمی .210،1383،ترسیم
مجدد :نگارندگان

مساجد معاصر با طرح سنتی

مسجد الرسول .ماخذ:
زمرشیدی.308،1374،
ترسیم مجدد :نگارندگان

فاقد حیاط

فاقد حیاط

مسجد امام حسین .ماخذ:
فالحت .38،1384،ترسیم
مجدد :نگارندگان

مساجد معاصر با طرح جدید

مسجد الغدیر .ماخذ:
زمرشیدی.235،1374،
ترسیم مجدد :نگارندگان

مسجد الجواد .ماخذ:
زمرشیدی.243،1374،
ترسیم مجدد :نگارندگان

فاقد حیاط

فاقد حیاط

98
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۲شماره  ۳پاییز ۱۳۹۶

 -3تجزیه و تحلیل دادهها و بحث
همانگونــه کــه پیــش از این نیــز عنوان شــد ،اســتفاده از روابط
ریاضی نحو فضا ،منوط به ترســیم نمودارهای توجیهی مربوط به
هر کدام از مساجد مورد نظر است .بر همین اساس در اولین گام،
گرافهای مربوط به هر مســجد نســبت به هر کدام از ورودیهای
آن ترسیم میگردد که در جدول  2ارائه شده است:

پــس از ترســیم نمودارهــای توجیهــی ،در گام دوم با اســتفاده از
روابط ریاضی که در بخش ادبیات توضیح داده شــد ،شــاخصهای
همپیوندی و ارتباط محاسبه میگردد که نتایج آن در جدول 3ارائه
شده است .دادههای این جدول به منظور تحلیل مکانیابی حیاط
مــورد اســتفاده قــرار میگیرد کــه در ادامه مــورد بحث قــرار میگیرد.
همچنین به منظور بررسی شاخص انتخاب از دیا گرامهای فضایی
و بــه منظور بررســی شــاخصهای عمق ،مکانیابــی ،تحدب و تقعر

جدول -2نمودارهای توجیهی مربوط به مساجد نمونه موردی بر اساس ورودیهای مختلف.

نمودار توجیهی مسجد
اشترجان ،ورودی 1

نمودار توجیهی مسجد
شیخ لطف اهلل

نمودار توجیهی مسجد
اشترجان ،ورودی 2

نمودار توجیهی مسجد
ا کبریه ،ورودی  1و 2

نمودار توجیهی مسجد امام نمودار توجیهی مسجد امام
حسین ،ورودی 2
حسین ،ورودی 1

نمودار توجیهی مسجد الجواد ،ورودی 1

نمودار توجیهی مسجد
الرسول ،ورودی 1

نمودار توجیهی مسجد
الرسول ،ورودی 2

نمودار توجیهی مسجد
الغدیر ،ورودی 1

نمودار توجیهی مسجد
الغدیر ،ورودی 2

نمودار توجیهی مسجد الجواد ،ورودی 3

نمودار توجیهی مسجد الجواد ،ورودی 2

جدول  -3بررسی الگوی حیاط در مساجد (شاخصهای همپیوندی و ارتباط).

بررسی با استفاده از روابط ریاضی نحو فضا

شاخص
نام مسجد

همپیوندی (مکانیابی)

ارتباط (مکانیابی)
*d

*c

*b

*a

شیخلطفاهلل (اصفهان)

R=1.۱

0

0.42

0

0.5

اشترجان (اصفهان)

R= ۱.۸

0.60

0.70

0.12

0.16

ا کبریه (الهیجان)

R=1

0

0

0.11

0.52

الرسول (تهران)

R=۱.۱۴

0.08

0.39

0.06

0.42

امام حسین (تهران)

R=1.۱

0

0.27

0.22

0.45

الغدیر (تهران)

R=1

0

0

0.22

0.6

الجواد (تهران)

R=1

0

0

0.55

0.45
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جدول  -4بررسی الگوی حیاط در مساجد (شاخصهای انتخاب ،عمق ،فضای محدب ،فضای محوری).
جدول  -4بررسی الگوی حیاط در مساجد (شاخصهای انتخاب ،عمق ،فضای محدب ،فضای محوری).
شاخص

ناممسجد

شیخلطفاهلل
(اصفهان)

اشترجان
(اصفهان)

اکبریه
(الهیجان)

الرسول
(تهران)

امام حسین
(تهران)

الغدیر
(تهران)

الجواد
(تهران)

بررسی با استفاده از کروکی
انتخاب (مکانیابی)

عمق (مکانیابی)
((Step depth

بررسی با استفاده از نرم افزار
فضای محدب (هندسه)
)(Convex map

فضای محوری(هندسه)
)(Isovist

100
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۲شماره  ۳پاییز ۱۳۹۶

فضا و فضای محوری ،از نرم افزار  Depthmapاستفاده شده است که
نتایج این بخش نیز در جدول  4ارائه شده است .در این ارتباط نیز
از شــاخصهای انتخــاب و عمق به منظور تحلیــل مکانیابی حیاط
و از شــاخصهای تحدب و تقعر و فضای هندســی به منظور تحلیل
هندسه حیاط استفاده میشود.
 تجزیه و تجلیل دادههابــا توجه نتایج مســتخرج از جــداول  3و ،4به تحلیــل راندمان
عملکــردی در انــواع الگوهــای مــورد بررســی پرداخته میشــود .در
همیــن ارتباط به منظــور اثبات فرضیه ( ،)1ابتــدا باید فرضیههای
( )2و( )3مورد بررسی قرارگیرند و از نتایج این دو ،فرضیه شماره ()1
حاصل شــود .فرضیه شــماره ( )1به ضرورت وجود حیاط و یا عدم
وجود آن در ارتقای راندمان عملکردی مساجد میپردازد؛ فرضیه
شــماره ( ،)2به نقش مکانیابی مناسب حیاط در ساختار فضایی
در جهت ارتقای راندمان عملکردی مساجد میپردازد و در فرضیه
شــماره( ،)3نقــش ســاختار هندســی حیــاط در ارتقــای راندمــان
عملکردی بنا مورد بررسی قرار میگیرد .همانگونه که پیش از این
نیز اشــاره شد ،به منظور بررسی نقش مکانیابی حیاط در ارتقای
راندمــان عملکــردی ،باید شــاخصهای "همپیونــدی"" ،ارتباط"،
"انتخاب" و "عمق" مورد بررســی قرار گیرند؛ همچنین در خصوص
بررســی نقــش ســاختار هندســی حیــاط بــر راندمــان عملکــردی
مســاجد ،از شــاخص "تحــدب و تقعــر فضــا" و"فضــای محــوری"
اســتفاده شــده اســت .این بررس ـیها به شــرح تصویر 7میباشــد.

 بررسی فرضیه شماره ()2 -1همپیوندی
همانگونه که پیش از این نیز مطرح شــد ،شاخص همپیوندی
بــا اســتفاده از روابــط ریاضــی نحوفضــا مــورد ارزیابــی قــرار میگیرد
کــه نتایــج آن در جــدول  3آورده شــده اســت .از تعریــف نظــری
شــاخص همپیونــدی و همچنیــن نتایــج جــدول پیداســت کــه
مســجد اشــترجان که بــه صورت حیــاط مرکــزی میباشــد ،دارای
باالتریــن میزان پیونــد( )R=1.8و در نتیجــه دارای باالترین میزان
راندمــان عملکــردی در رابطــه بــا شــاخص همپیونــدی در بیــن
مساجد ذکر شده است .پس از آن مساجد الرسول ،امام حسین و
شیخلطفاهلل از نظر شاخص فضا – پیوند ،در رتبههای بعدی قرار
دارند .وجود تشــابه در نتایج بدســت آمده از شاخص همپیوندی

اثبات بوسیله شاخصهای

ساختار هندسی
(فرضیه)3

اثبات بوسیله شاخصهای

مکانیابی
(فرضیه)2

 همپیوندی ارتباط انتخاب -عمق

فضای محوری -فضای محدب

تحقیق.
بررسی فرضیات تحقیق.
فرضیات -فرایند
تصویر  -7فرایند بررسی تصویر 7

ضرورت
وجود حیاط
(فرضیه)1

در مســاجد شــیخ لطفاهلل (مســجد بــدون حیاط) و مســجد امام
حســین (دارای حیــاط در وســط) ،مرتبــط بــا عامل عمــق فضایی
این دو مســجد اســت .مســجد شــیخ لطفاهلل ،به دلیل ارتباطات
فضایی مناسب و عمق کم حیاط ( 3مرحله عمق) ،دارای شرایط
همپیونــدی برابــری بــا مســجد امــام حســین (بــا  5مرحلــه عمــق)
میباشــد .لــذا چنیــن بــه نظــر میرســد کــه بــا وجــود عمق بیشــتر
فضاهای مســجد امام حســین به نسبت شــیخ لطفاهلل ،به دلیل
وجــود فضای حیاط که خود موجب یکپارچگی فضایی میشــود،
ً
نهایتا شاخص همپیوندی این دو مسجد با یکدیگر برابر میباشد.
ایــن در حالی اســت کــه ا گر فضای حیــاط در مرکز فضایی مســجد
ً
امــام حســین قرار نداشــت ،قطعا میــزان همپیونــدی آن ،به دلیل
عمق بیشــتر ،از مســجد شیخ لطف اهلل پیشــی میگرفت .از سویی
ً
دیگــر در مســجد الرســول ،وجــود کاربریهــای متعدد کــه بعضا با
کاربــری مســجد همخوانــی نــدارد (مثــل کافینــت و ،)...منجــر بــه
شــکلگیری درجاتی از همپیوندی شــده اســت که علیرغم افزایش
ً
نســبت فضا – پیونــد ،عمال در میــزان راندمان عملکردی مســجد
تاثیری نداشــته اســت .همچنین در مســجد امام حســین و شــیخ
لطفاهلل نیز بدون داشــتن ایــن فضاهای اضافی ،در عین حال که
میزان فضا  -پیوند در آن دارای وضعیتی مشابه با مسجد الرسول
اســت ،از نظــر راندمــان عملکــردی در وضعیــت بهتری قــرار دارند.
در رابطــه با ســه نمونهی دیگر (الجــواد و الغدیر و ا کبریه) که دارای
پایینترین میزان نســبت فضا – پیوند هســتند ،چنین اســتنباط
میشــود کــه در مســاجد الجــواد و ا کبریــه ،بــه دلیــل جانمایــی بد
حیــاط و در مســجد الغدیــر بــه دلیل عــدم وجود فضای بــاز میانی
ً
جهــت پیونــد مناســب بــا ســایر اجــزا در پیکرهبنــدی طــرح ،عمــا
همپیوندی مناسبی بین فضاها شکل نگرفته است و این موضوع
منجر به کاهش راندمان عملکردی در مساجد مذکور شده است.
 -2ارتباط
بــا توجــه به نتایــج جدول  ،3میــزان درجه  dبــودن  -به معنی
شــکلگیری بیشــترین تعــداد حلقــه و در نتیجــه بیشــترین میــزان
اســتفادهپذیری از فضــا -در مســجد اشــترجان در باالتریــن میزان
اســت و پس از آن درجه  cبودن نیز در این مســجد دارای باالترین
میــزان نســبت بــه ســایر نمونههای ذکر شــده اســت .لذا بــه دلیل
میــزان ارتباطــات بــاال و در نتیجــه گــردش فضایــی و نفوذپذیــری
مناســب ،از منظــر راندمــان عملکــردی در شــرایط مطلوبتــری
نســبت بــه ســایر نمونههــا قــرار دارد .پس از اشــترجان ،بــه ترتیب
مســاجد الرســول ،شــیخ لطفاهلل و امامحســین ،دارای بیشــترین
میــزان ارتبــاط هســتند .ذکر این نکتــه نیز ضروری به نظر میرســد
کــه در مســاجد ســنتی (و بــه طــور کلی فضاهــای ســنتی)" ،گردش
فضایی" از میزان باالیی برخوردار است و به دلیل میزان ارتباطات
فضایــی زیاد ،شــاخص ارتباط در ســطح باالتری حتی در مقایســه
بــا نمونههــای حیــاطدار معاصــر قــرار دارد .این در حالی اســت که
چنیــن فا کتــوری (گــردش فضایــی گســترده) در طراحــی فضاهای
معاصــر در اولویــت قــرار نــدارد .از ســویی دیگر ،شــاخص ارتباطات
فضایــی کــه به ایجــاد حلقههای فضایی گســترده منجر میشــود،
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گتــر از ســایر مســاجد معاصــر اســت .ایــن
در مسجدالرســول پررن 
درحالیســت کــه ارتباطات فضایی مسجدالرســول ،به دلیل پیوند
بــا فضاهایــی نظیر کافینت کــه در عملکرد خاص مســجد بیتأثیر
میباشــند ،بهوجــود آمــده که در صــورت حذف چنیــن فضاهایی
بــه دلیــل کاهش حلقههای ایجاد شــده ،از میــزان گردش فضایی
و حلقههــای آن کاســته میشــود .در کنــار چنیــن شــرایطی در
مسجدالرســول ،در مسجد شــیخلطفاهلل نیز شاهد همین گردش
و انتظــام فضایی هســتیم کــه به دلیل وجــود حلقههای فضایی و
البتــه کم بودن تعداد فضاهایی که با ســایر فضاهــا در ارتبط کمی
هســتند ،شــاهد میزان قابل توجهی از فضاهایی با درجه  cدر آن
هستیم .لذا عدم وجود حیاط در این مساجد ،شرایط عملکردی-
راندمانــی آنهــا را بــه نســبت مســاجد ســنتی حیــاط مرکــزی دارای
تفاوت چشمگیری کرده است و نه در رابطه با سایر مساجد معاصر
فضایی به صورت گسترده ،در آنها کمتر به
که اغلب فا کتور گردش
ِ
چشــم میخورد .در رابطه با سه نمونه دیگر یعنی مساجد ا کبریه،
الجواد و الغدیر ،درجه  dو cبودن صفر است که این موضوع نشان
از عدم شــکلگیری حلقه در نظام فضایی مسجد دارد .با توجه به
تاثیر این موضوع بر استفادهپذیری از فضاهای عمومی ،چنین به
نظــر میرســد که این عامــل ،راندمان عملکردی مســاجد مذکور را
نسبت به چهار نمونه اول بسیار کاهش داده است.
 -3انتخاب
همان گونه که پیش از این نیز مطرح گردید ،شاخص انتخاب
بــا اســتفاده از دیا گرامهــای فضایــی مورد بررســی قــرار میگیرد که
نتایــج مربــوط بــه آن در جــدول  4ارائــه شــده اســت .بــا توجــه بــه
تعریــف شــاخص انتخــاب و چگونگــی تاثیــر آن در افزایــش میــزان
راندمان عملکردی ،فضایی که بیشــترین میزان انتخاب (با توجه
بــه عملکــرد حیــاط بــه عنوان فضــای توزیــع کتــده) را دارد ،دارای
باالتریــن میــزان راندمان اســت و وجــود چنین فضایی در مســجد
نیــز منجر بــه افزایــش راندمان عملکردی آن میشــود .در مســجد
اشــترجان که فضای حیاط در مرکز آن واقع شــده اســت ،باالترین
میــزان انتخــاب بــرای ورود بــه تمامــی فضاهــا شــکل گرفته اســت
کــه این موضــوع تضمیــن کننــده جابهجاییهای مناســب در کل
مســجد و در نتیجــه افزایــش اســتفادهپذیری از کلیــه فضاهای آن
میشــود .این وضعیت به طور نســبی در مســجد ا کبریه 1و مسجد
امــام حســین نیــز وجــود دارد .ایــن در حالی اســت کــه در رابطه با
ً
مســجد الجواد ،با اســتقرار حیــاط پیرامون شبســتان ،عمال جنبه
توزیعکنندگــی آن از بیــن رفتــه اســت و لذا کارکــرد توزیعکنندگی به
شبستان که در مرکز فضا قرار دارد ،محول شده است .این موضوع
بــا عملکــرد شبســتان کــه باید مکانــی برای تمرکز و ســکون باشــد،
در تناقــض میباشــد و لــذا منجــر بــه کاهــش راندمــان عملکــردی
در آن میشــود .ایــن موضوع در رابطه با مســاجد الرســول ،الغدیر
و شــیخلطفاهلل کــه فاقــد حیــاط هســتند نیــز نمــود دارد .بــه این
معنــی که عدم وجود حیاط در این مســاجد ،باعــث انتقال کارکرد
توزیعکنندگی به شبســتان شــده اســت که این موضوع بر راندمان
عملکردی این مساجد از منظر شاخص انتخاب ،تاثیرگذار است.

 -4عمق
شــاخص عمــق با اســتفاده از نرمافــزار مورد بررســی قــرار گرفته
اســت و همانگونــه کــه از دادههــای جــدول  4پیداســت ،در همــه
مساجد مورد بررسی ،این شاخص از ورودیهای مختلف مساجد
مورد ســنجش قرار گرفته است .رنگهای آبی و سبز نشاندهنده
کمتریــن میــزان عمــق و رنگهــای زرد و قرمــز بــه معنی بیشــترین
انــدازه مرحله عمق اســت .نتایج به دســت آمــده در این خصوص
نشــان میدهند که در مســاجد حیاطدار اشترجان ،ا کبریه و امام
حسین ،مرحله عمق فضایی کمی وجود دارد .این در حالی است
که در مســاجد شــیخ لطفاهلل ،الرســول ،الغدیر و الجواد ،به ترتیب
کمترین تا بیشترین میزان عمق فضایی به دست آمده است و این
موضوع نشــان از کاهش راندمان عملکردی در مســاجد ذکر شــده
به ترتیب عنوان شــده دارد .با این حال چنین به نظر میرســد که
موقعیــت حیــاط نســبت بــه ورودی و شبســتان در این مســاجد و
تاثیــر این مهم بر شــکلگیری سلســلهمراتب فضایــی در آنها ،علت
ایــن پدیــده باشــد؛ بــه این ترتیــب که در مســاجدی کــه حیاط در
مرکــز بنــا قــرار گرفته اســت ،دسترســی بــه آن از طریق یک هشــتی
امکانپذیربــوده و از آنجــا امــکان دســتیابی بالفصــل به شبســتان
فراهم اســت .این در حالی اســت که در مساجدی که فاقد حیاط
هســتند ،بــه دلیــل عدم وجــود فضــای توزیعکننده ،دسترســی به
شبســتان بــه صــورت خطــی و در گــرو عبــور از راهروهــای مختلــف
امکانپذیر اســت که همین هندســه خطی در طرح پالن مســجد،
منجــر به افزایش عمــق آن و در نتیجه کاهــش راندمان عملکردی
در آن شــده اســت .از ســویی دیگــر ،مســجد الرســول در مجمــوع
کمتریــن مرحلــه عمــق فضایــی را دارد .چنیــن شــرایطی بــه دلیــل
وجــود فضاهــای متعدد در بدو ورود به فضا که هم موجب کاهش
عمق و هم موجب خلق حلقههای فضایی متعدد شدهاســت که
این موضوع به کاهش عمق کمک نموده است.

 بررسی فرضیه شماره ()3 -1تحدب و تقعر فضا
ایــن شــاخص نیــز بــا اســتفاده از نرمافــزار بررســی شــده اســت.
همانطور که از تحلیلهای تصویری موجود در جدول  4پیداست،
بیشــترین میزان فضای محدب در مســجد اشترجان شکل گرفته
اســت .پــس از آن مســاجد امام حســین و ا کبریه ،بــه ترتیب دارای
بیشــترین مقــدار فضای محدب اســت .پس از آنها مســاجد شــیخ
لطــف اهلل ،الرســول و الغدیــر بــه ترتیــب دارای بیشــترین میــزان
فضای محدب هستند .این در حالی است که از میان نمونههای
انتخابشده ،مسجد الجواد دارای کمترین میزان فضای محدب
(بــه تعبیــری بیشــترین فضــای مقعــر) اســت .علــت ایــن موضــوع
در ارتبــاط بــا طــرح هندســی حیــاط ایــن مســجد میباشــد؛ بــه
ایــن معنــی کــه در این مســجد ،به علــت چرخش حیــاط پیرامون
فضــای شبســتان ،فضا از حالت تحدب خار جشــده و نقــاط کور از
نظــر بصــری در آن زیــاد پیش میآیــد و این امر در کاهــش راندمان
عملکردی در این مسجد موثر است.
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 -2فضای محوری
ارزیابــی شــاخص فضــای محــوری در نمونههــای مــوردی بــا
استفاده از نرمافزار انجام گرفته است .در این ارتباط ،زاویه دید افراد
در نمونههــای مــوردی ،یــک بار از نقطــه ورودی و یک بــار از حیاط
(بــرای نمونههــای دارای حیــاط) مــورد ارزیابی قرار گرفته اســت .با
توجــه بــه دادههــای جــدول  ،4مشــاهده میشــود کــه در مســاجد
حیاطدار اشــترجان ،ا کبریه و امامحســین ،به دلیل هندسه منظم
و مســتطیل شــکل حیــاط ،بیشــترین میزان دیــد به اطــراف فضا از
ناحیــه حیــاط وجــود دارد .در ایــن مســاجد ،حیاط به عنــوان یک
بخش مســتقل در ســاختار بنا شــناخته میشود و با اســتقرار آن در
بخــش مرکــزی بنــا ،در شــفافیت فضایی ،نقــش بســزایی دارد (این
حالــت بــرای مســجد اشــترجان وضــوح بیشــتری دارد) .در واقع در
مســاجدی بــا ســاختار حیــاط مرکــزی ،نقــش حیــاط در بــاال بردن
میزان وضوح و شــفافیت فضا بسیار پررنگ است که این موضوع بر
راندمان عملکردی آن تاثیر بسزایی دارد .همچنین در رابطه با دید
محوری از فضای ورودی ،در بین مســاجد حیــاطدار ،ا کبریه دارای
شــرایط بهتری اســت که این موضوع به واســطه نزدیکــی حیاط به
محل ورودی اتفاق افتاده است .این در حالی است که این موضوع
در رابطــه بــا مســاجد بــدون حیاط بــه گون ـهای دیگر اســت .همان
طور که در تصاویر تحلیلی پیداســت ،در مســجد الغدیر ،محورهای
ً
دیــد ،زوایای بســیار محدودی دارند و تقریبــا این محورها هیچگونه
تداخلــی بــا یکدیگر ندارند .اما در رابطه با مســاجد شــیخ لطفاهلل و
الرســول ،شرایط کمی متفاوت اســت و زاویههای دید و تداخل آنها
میزان مســاحت بیشــتری را در بر گرفتهاســت .البته این میزان دید
ً
صرفا به شبســتان اصلی مســجد است و متناسب با عملکرد فضای
شبســتان نیســت .در رابطه با مســجد الجواد نیز به دلیل هندســه
نامناســب حیاط ،دید محوری مناســبی وجود نــدارد و خود حیاط
به جای ایجاد وضوح و شفافیت فضایی ،به واسطه پیچشی که در
طرح هندسی آن وجود دارد ،به فضایی ابهامآور تبدیل شده است.
لذا چنین به نظر میرســد که در این مســجد ،وجــود حیاط نه تنها
به افزایش راندمان عملکردی کمکی نکرده اســت ،بلکه به واســطه
هندســه پیچشی آن ،فضایی غیرشــفاف و ناخوانا را در پیکرهبندی
مسجد به وجود آورده است.
 -4بحث
با توجه به ســنجش راندمان عملکــردی در نمونههای موردی
و اســتفاده از شــاخصهای نحــوی در ایــن خصــوص ،جمعبندی
یافتهها در جهت اثبات فرضیههای تحقیق به شرح زیر میباشد:
فرضیــه" :1وجود حیاط در راســتای ارتقای راندمان عملکردی
مسجد ضروری است ".از یافتههای تحقیق پیرامون شاخصهای
مختلــف مــورد بررســی پیداســت کــه مســاجدی کــه دارای حیاط
هستند (مانند مساجد اشترجان ،امام حسین و ا کبریه) ،نسبت به
مســاجدی که فاقد حیاط هستند (مانند مساجد شیخ لطفاهلل،
الغدیر و الرســول) ،دارای راندمان عملکردی بهتری هســتند .این
موضــوع ،فرضیــه اول پژوهــش مبنی بر وجود حیاط در مســاجد و
تاثیر آن بر ارتقای راندمان عملکردی آن را تایید مینماید .این در

حالی است که دادههای به دست آمده در ارتباط با مسجدالجواد
کــه دارای حیاط میباشــد ،ایــن موضوع را تاییــد نمیکند .به این
معنــی کــه دادههای واصله حا کی از آن اســت که در این مســجد،
علیرغــم وجــود حیاط ،راندمــان عملکردی بســیار پاییــن ارزیابی
شده است .لذا چنین به نظر میرسد که موقعیت قرارگیری حیاط
نسبت به بنا و نوع هندسه آن ،میتواند در راندمان عملکردی بنا
تاثیر گذار باشد و همین امر ،لزوم پرداختن به این دو متغیر و تاثیر آن
بر راندمان عملکردی را در قالب فرضیات  2و  3ضروری مینماید.
فرضیــه" :2بــه منظــور ارتقــای راندمــان عملکــردی مســجد،
موقعیــت حیــاط باید به گونهای در نظر گرفته شــود که بیشــترین
ارتبــاط را بــا فضــای سرپوشــیده داشــته باشــد".همانگونه کــه
پیداســت ،در این فرضیه موضوع جانمایی حیاط در پیکرهبندی
کلی بنا و تاثیر آن بر راندمان عملکردی بنا مورد بررســی قرار گرفته
اســت .یافتههــای تحقیق در ایــن خصوص نشــان داد که بهترین
نــوع جانمایی بــرای حصــول حدا کثر میــزان راندمــان عملکردی،
اســتفاده از الگوی حیاط مرکزی اســت (مســاجد اشــترجان و امام
حسین) .چرا که در این حالت ،بیشترین میزان ارتباط و دسترسی
با فضای سرپوشیده فراهم آمده و در نتیجه حدا کثر میزان گردش
فضایی در کل مجموعه به وجود میآید .این موارد در یک فضای
عمومی مانند مسجد ،از ویژگیهای مطلوب فضایی به شمار رفته
و نشاندهنده راندمان عملکردی باال در بنای مورد نظر است.
در نمونههــای موردی در این پژوهش ،مســجد ا کبریه علیرغم
داشــتن حیــاط ،از نظــر راندمــان عملکــردی در ســطح پایینتــری
نســبت بــه دو مســجد اشــترجان و امام حســین قــرار دارد .در این
مســجد ،حیــاط به گونهای قرار گرفته اســت که تنهــا با یک جبهه
از بنــا در ارتبــاط بــوده و همیــن امــر باعــث کاهــش نفوذپذیــری به
بنــا نســبت بــه نمونههــای حیــاط مرکــزی (کــه از چهــار جهــت بــا
بنــای سرپوشــیده در ارتباط میباشــد) شــده اســت .ایــن موضوع
باعــث کاهــش عملکــرد توزیعپذیــری و دسترســی متناســب بــا
کارکــرد فضــا و در نتیجــه کاهــش راندمــان عملکــردی آن نســبت
بــه دو نمونــه مذکــور شــده اســت .در مســجد الجــواد نیز بــه دلیل
اســتقرار حیــاط در بخــش پیرامونی شبســتان ،تاثیــر قابل توجهی
ً
بــر ارتباطــات فضایــی میان فضای باز و بســته نداشــته و عمال تنها
بــه فضایــی بــرای عبــور از بیرون بــه داخل شبســتان تبدیل شــده
و ایــن امــر باعــث کاهــش راندمــان عملکــردی ایــن نمونه نســبت
بــه نمونههــای حیــاطدار شــده اســت .بــر این اســاس بــا توجه به
یافتههــای فــوق در مجمــوع میتــوان چنیــن اذعــان داشــت کــه
ً
وجود حیاط ،صرفا به ارتقای راندمان عملکردی فضا نمیانجامد
بلکــه مکانیابــی آن در ایجــاد و ارتقــای راندمــان عملکــردی
نیــز مؤثــر اســت .بــه بیانــی دیگــر ،وجــود حیــاط در پیکرهبنــدی
مســجد ،زمانــی میتوانــد موجــب ارتقــای راندمــان عملکــردی آن
شــود کــه در مرکــز بنــا قرار گرفته باشــد ،بــه نحوی کــه ریزفضاهای
موجــود در ســاختار مســجد پیرامــون آن مســتقر شــده باشــند.
فرضیــه" :3بــه منظــور ارتقــای راندمــان عملکــردی مســاجد،
هندســه حیــاط باید بــه گونهای باشــد که فضای محوری مناســب
در آن بــه وجــود آمــده و فضاهای مقعــر در آن به حداقل برســد" .در
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اثبــات ایــن فرضیــه نیــز با توجــه بــه تحلیلهــای نرمافــزاری مربوط
بــه شــاخصهای تقعــر و تحــدب فضــا و همچنین فضــای محوری،
مشــاهده شد که در الگوی مسجد ،حیاط مرکزی با شکل هندسی
مســتطیل ،کمتریــن میــزان فضای مقعر و بیشــترین میــزان فضای
محوری وجود دارد .این موضوع باعث افزایش خوانایی و در نتیجه
مســیریابی بهتــر در فضــا میشــود ضمــن اینکــه اســتفاده از فضــای
محــدب بــرای حیــاط بــه عنــوان یــک مــکان تجمــع عمومــی ،از به
وجــود آمدن گوشــههای دنــج و خارج از دید عمــوم جلوگیری کرده
کــه مجموعــه این عوامل باعــث افزایش اســتفادهپذیری از فضا و در
نتیجــه افزایــش راندمان عملکردی در فضا میشــود .ایــن در حالی
است که در مسجد الجواد ،علیرغم وجود حیاط ،به دلیل هندسه

مقعــر آن ،امــکان درک تمامیــت فضــا بــرای کاربــر مهیا نبــوده و این
موضوع عالوه بر ایجاد ابهام ،دسترسی به فضاهای سرویسدهنده
را نیــز مختــل میکند .لذا همین امر باعث نــزول راندمان عملکردی
مسجد مورد نظر از باب هندسه حیاط شده است .در عین حال ذکر
این نکته نیز ضروری به نظر میرسد که در مساجد فاقد حیاط ،به
ً
دلیل هندســه کامال ُپر (عدم وجود فضــای خالی حیاط) ،فضاهای
محدب و محوری کمی به نســبت مساجد حیاطدار به وجود آمده
است که این مساله نیز در ایجاد فضاهایی که از دسترس عموم دور
میباشد ،مؤثر بوده و در نتیجه عالوه بر کاهش مراتب فضا (سلسله
مراتب فضایی) ،میزان اســتفادهپذیری از فضاهایی که در بخشها
محدب و محوری قرار ندارند را نیز تحتالشعاع قرار داده است.

نتیجه
مطابــق بــا توضیحات فوق در جمعبندی کلــی میتوان چنین
اذعان داشــت که حیاط در معماری مســجد ،عالوه بر کاربردهای
آن در تعامــل بــا ســایر فضاهــا ،بــه عنــوان یــک فضــای تجمعــی و
خدماتدهنده به ســایر فضاها ،نقشــی اساســی بر عهــده دارد که
وجــود آن در پیکرهبنــدی بنــا ،تأثیــر بســزایی در عملکــرد مطلــوب
مســجد بــه عنوان یک کاربــری عمومــی دارد .عالوه بــر این ،نقش
وحــدت بخــش حیــاط در معمــاری مســجد ،عــاوه بــر جنبههای
کارکــردی ،از منظــر ادرا کــی نیــز حائز اهمیت اســت و با اســتقرار آن
در مرکــز بنــا ،بــه عنوان یــک فضــای خالــی در تعامل با تــوده فضا،
ضمن ایجاد گشــایش فضایی و افزایش نورگیری آن ،امکان ادرا ک
کلیــت فضــا را برای کاربر فراهــم آورده و این موضوع ،دسترســی به
بخشهــای مختلــف بنــا و اســتفادهپذیری بیشــتر از آن را فراهــم
م ـیآورد که مجموع این عوامل باعــث افزایش راندمان عملکردی
در مســاجد حیــاطدار نســبت بــه مســاجد فاقــد حیاط و یــا دارای
حیاطهایی با طر حهای غیرهندسی و غیر مرکزی میشود.
در انتها ذکر این نکته ضروری اســت که پژوهش حاضر این ادعا
را ندارد که استقرار حیاط در مرکز هندسی بنا در هر صورت و همواره
بهتریــن مقادیــر را در ارتباط با شــاخصهای همپیونــدی ،ارتباط و

انتخاب ایجاد میکند .این در حالی است که بجز موقعیت قرارگیری
حیــاط در پیکرهبنــدی کلی بنا ،متغیرهای دیگری نیــز وجود دارند
کــه بــر شــاخصهای مذکــور تاثیرگــذار بــوده و مقادیــر آنهــا را تغییــر
میدهنــد؛ کما اینکه در میان مســاجدی با حیاط مرکزی (اســتقرار
حیاط در مرکز هندســی بنا) ،همواره مســاجدی وجود دارند که بنا
به عوامل مختلف ،مقادیر متفاوتی برای شــاخصهای فوق در آنها
شــکل میگیــرد که از جملــه این عوامل میتوان بــه تعداد فضاهای
مســتقر در اطــراف حیاط ،تعداد بازشــوها از این فضاهــا به حیاط و
همچنین میزان عمومی یا خصوصی بودن کاربری آن فضاها اشاره
نمــود .بــا این حــال همانگونــه که در متــن مقاله (به طــور اخص در
تبیین فرضیه شــماره  )2اشــاره شده است ،از مقادیر به دست آمده
ً
از این شــاخصها صرفا به منظور مقایســه مســاجدی که حیاط در
مرکز هندســی آنها واقع شــده اســت و مســاجدی که حیاط در یک
جبهه و توده فضا در یک جبهه دیگر مســتقر شــد ه اســت ،استفاده
شده است و در نهایت این موضوع اثبات شده است که مساجدی
که حیاط در مرکز آنها قرار گرفته اســت در مقایســه با مســاجدی که
حیاط در یک ضلع و توده بنا در ضلع دیگر واقع شده است ،از منظر
شاخصهای راندمانی در وضعیت مناسبتری قرار دارند.
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T

he role of “yard” in Iranian architectural spaces is undeniable and sometimes is necessary due to climatic conditions and geographical
architectural design. Yard, whether in public applications, such as (mosque and school in Caravanserai, etc.) and non-public (such as houses)
are usually not removed from the body design.
The members of Iran in the construction of today
architecture, Because of the difficult terrain and
urban density many private mass configuration
of buildings such as mosques has been deleted.
While its role in the functional efficiency of the
building has been neglected. The aim of this study
is to evaluate different role that the yard is guarantee or increase functional efficiency is based on a
create or upgrade. Proof of this process the role
of the mosque yard using two methods: draw a
graph and use that data to mathematical syntaxspace as well as software Depthmap. Proof the
Functional efficiency, first, define the spatial efficiency Based on this definition, then six indicators of functional efficiency will be introduced and
explained. Indicators linked by mathematical relations as space and prove to be justified, the selection criteria will be shown cabriolet. As well as
indicators of depth, axial space and convex space
using software Depthmap and analysis prove to
be its output. And the the clear role of the yard in
the mosque courtyard will be changes in operational efficiency in a variety of patterns. The results show a rectangular geometry design central
courtyard with its highest operational efficiency in
comparison to other models.With regard to this issue in the context of the following research questions can be studied: Are there basically configured in the mosque courtyard is necessary or not?
What is the proper positioning of the yard in order

to improve function efficiency? What is the most
appropriate geometric structure for the yard? The
hypothesis of the study is available as follows: 1The existence of the mosque courtyard is necessary in order to improve of functional efficiency. To
achieve this, it seems that the layout of the yard in
the mosque should be built in the center (central
courtyard) of the complex as well as the geometry is also desirable. 2- To enhance Functional
efficiency in the courtyard of the mosque position
should be considered to be the most relevant to
indoor space. 3- The geometry is such that the
yards should be a central space where there is
adequate space in which to minimize convex. The
findings suggests that the essential of functional
efficiency of the yard looks and mosques are having a yard, compared to the mosques that do not
have a yard, efficiency better. but this improve
functional depends on having appropriate layout
and geometry yard the rectangular courtyards
in the center of the mosque (such as Oshtorjan
Mosque) in increasing the functional efficiency is
more effective than other examples. If the yard
doesn’t have the conditions (in terms of geometry
and layout isn’t optimal level is not good) is ineffective in increasing the functional efficiency.
Keywords: Courtyard, Mosque, Functional Effeciency, Space Syntex, Graph.
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