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چکیده
در خانههای حیاط مرکزی ،حیاط قلب خانه و عنصررر اصررلی سررازماندهنده آن به حسررا

میآید .از طرف دیگر در نوع

سکونت امروزی ،حیاط به عنوان عنصر اصلی سازماندهنده فضاها کمتر مورد توجه واقع شدهاست؛ شناخت حیاط از الگوهای
گذشته معماری به عنوان نمونههای اصیل معماری و جستجوی مفهوم ذهنی سکونت در حیاط به عنوان شکل عینی این مفهوم،
عالوه بر اینکه میتواند در ر سیدن به مفهوم سکونت کمکر سان با شد ،ارائهدهندهی راهکارهایی برای نزدیک کردن شرایط
زندگی در خانههای امروزی بهشرایط مطلو

زندگی خواهد بود .هدف این مقاله این است که با مطالعه حیاط خانههای ایرانی

در نمونههای دوران قاجار شررهر کاشرران و به طور خا

حیاط خانههای طباطباییها ،بروجردیها و صررال  ،به عنوان نزدیک

ترین نمونههای ا صیل معماری به ما ،از لحاظ تاریخی و شناخت شرایط زندگی در این حیاطها ،در ابتدا به تعریفی از مفهوم
سکونت به عنوان شرایط مطلو

زندگی ر سید؛ سپس بتوان راهکارهایی برای ایجاد این شرایط مطلو

در همه زمانها ارائه

داد.
کلمات کلیدی :سکونت ،خانه ،حیاط ،درونگرایی ،کاشان

 *1دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران.

Ehssanhanif@gmail.com
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✓ ح یاط به عنوان یک هواکش مصرررنوعی برای

مقدمه
حیاط ،اصلیترین فضای باز خانه به حسا

میآید.

به غیر از ح یاط ،در خانه های ایرانی طیف متنوعی
از ف ضاهای قابل شنا سایی ه ستند .ف ضاهای باز این
خانهها از سط حیاط شروع می شوند و به سمت
آسررمان در سررطو مختلف شررکل میگیرند .کمی
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گذرجریان بادهای مناسب
✓ ح یاط عنصرررری مهم در جهت سرررازماندهی
فضاهای مختلف
✓ حی راط برره عنوان حر ی می امن و آرام برای
آسایش خانواده(معماریان)15-14 :1375 ،

باالتر از حیاط ،صفه قرار دارد که به آن بهار خوا

پس شررناخت حیاط اولین گام در شررناخت مفهوم

هم میگویند ،کمی باالتر از صفه ،شارمی که پیاده

خانه و رسرریدن به معنای سررکونت اسررت .در این

رو سر ،بازی ا ست برای تأمین د ستر سی ف ضاهای

مقاله خانههای قاجاری کاشررران از این جهت مورد

واقع در باالخانه قرار دارد.کمی باالتر از شرررارمی،

برر سی قرار میگیرند که کا شان پس از زلزله سال

ونخانه واقع شده ا ست (حائری  .)120 :1388 ،اما

 ،1192تقریباً دوباره سرراخته شررد و به همین خاطر

حیاط در مرکز و قلب همه ساختارهای فضایی قرار

بافت مسکونی آن الگوهای جدیدتری میتواند ارائه

میگیرد .ح یاط مرکزی در گو نه های مسرررکونی

دهد که به شرایط امروز نزدیکتر است.

بزرگتر به دو ح یاط ا ندرونی و بیرونی ت بد یل

سرراکنان این خانهها افرادی بودهاند که اسررالم را به

میشرررد و با توجه به کارکردهای خانه چهار حیاط

عنوان روش زندگی پذیرفته بودند پس برای یافتن

دیگر(حیاط ا صطبل ،خدمه ،خواجگان ،نارنج ستان)

مع نای سرررکو نت در نظر آ نان اب تدا با ید مفهوم

نیز به آن اضررافه میشررده اسررت (قبادیان:1389 ،

سکونت را در اسالم یافت؛ این مقاله پس از مطالعه

 .)134-135ا ضافه شدن حیاط به این دلیل بوده که

مفهوم سکونت و انطباق آن با نوع سکونت در این

در واقع حیاط مرکز هر اتفاقی بوده اسررت ،از طرف

خانه ها به یک مفهوم میرسرررد و در این رفت و

دیگر معماری ایران ،معماری مقاطع و شررربکه های

برگشرررت بین مفهوم و صرررورت به نتیجهای برای

فضررایی اسررت (حائری )138 :1388 ،و در نواحی

سکونت و زندگی مطابق با شرایط روز میرسد.

گرم و خ شک حیاط در مرکز این شبکهها و مقاطع

هدف از سکونت ان سان همواره ر سیدن به آ سایش

فضرررایی قرار میگیرد .و شررر کل ده نده به ه مه

بوده اسررت پس برای رسرریدن به مفهوم سررکونت

سررراخ تار ها خوا هد بود .به طورکلی از ح یاط در

میتوان اب تدا تعریف آسرررایش را یا فت؛انسررران

خانههای ایرانی به شکلهای مختلف ا ستفاده شده

موجودی با دو جنبه جسمانی و روحانی است و از

است .بعضی از این موارد به اختصار چنین است:

طرفی سررراختن محیط در طول تاریخ ،از اشرررکال

✓ حیاط به عنوان نشانه حریم تملک

اصرررلی ب یان فرهنگی بوده که همزمان راه حل های

✓ حیاط وحدت دهنده به چند عنصر خانه

فنی شکل سرپناه ،حساسیتهای هنری ،ارزشهای

✓ حیاط ارتباط دهنده چند فضا

زی باشرررناختی و باورهای دینی را منعکس میکند

✓ حیاط برای ایجاد محیطی سرسبز و با نشاط

(یون سکو .)76:1376 ،پس سکونت و آ سایش هم
برای او هر دو جنبه را شررامل میشررود .آسررایش
جسمانی انسانها مربوط به شرایط مطلو

زی ستی
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با توجه به شرررایط روانشررناسرری یک محیط که با

نوشررته شرردهاند نگاه بیشررتری به مسررائل اقلیمی

تعریف هر فرد ممکن اسررت متفاوت باشررد تعریف

دا شتهاند و یا از دیدگاه ن شانه شنا سی یکی از اجزا

میشررود .اگرچه نمیتوان دو بعد جسررمی و روحی

حیاط را مورد بررسی قرار دادهاند؛"ارزیابی معماری

بودن

هم ساز با اقلیم در خانههای کا شان؛ یو سف گرجی

شررررایط د مای یک محیط بر روح یه افراد تاثیر

مهلبانی ودیگران ،آرمان شهر"؛ همچنین "باز شنا سی

میگذارد؛ اما جهت روشن شدن موضوع این دو به

نقش آ

در حیاط خانههای سرررنتی ایران :سرررحر

تفکیک برر سی می شوند؛ در اینجا بعد ج سمی را

طوفان ،باغ نظر" از این دست هستند .البته در پایان

بدست آمده طی آزمایشهای

نامه کار شنا سی ار شد شراره قناویزچیان با عنوان:

انسرررانی" و بعد روحانی را با توجه به مسرررلمان و

"ارتباط متقابل ساختار کالبدی و شیوه سکونت در

ایرانی بودن افراد سررراکن در خا نه ها" با شررررایط

بافتهای سنتی ایران( با دو رویکرد چیدمان فضا و

زندگی از نگاه اسرررالم به همراه تجرب یات

پدیدار شررناسرری ،نمونه موردی خانههای یزد)" به

"کلیه شرایط مطلو

مطلو

تاریخی افراد" تعریف میکنیم.

این موضرروع در مورد خانههای یزد پرداخته شررده

پیشینه و روش تحقیق

است ،اما در این مقاله ضمن بررسی مفهوم سکونت
مفهوم

طریق مصرررداق های ح یاط ایرانی و تعریف دوباره

سررکونت" به سرروی معماری تمثیلی" از کریسررتین

مفهوم سکونت ،میبا شد ،روش تحقیق تو صیفی-

نوربرگ شررولتز به فارسرری ترجمه شررده اسررت؛

تحلیلی و مطالعه منابع کتابخانهای در کنار مطالعه

همچن ین بهزاد وثوق و آزاده پشررروتنی زاده در

میدانی مورد بررسی خواهد بود.

م قا لهای با عنوان" م فاهیم سرررکو نت در آ یات و

مفهوم سکونت

روایات ا سالمی" چاپ شده در ن شریه م سکن و

سکونت روحانی

در مورد مفهوم سرررکو نت به طور خا
فار سی کمتر صحبت شده ا ست .تنها کتا

محیط روسررتا و بیشررتر در مقیاس شررهر به مسررهله
پرداختهاند .در مورد خانه های ایرانی هم تحقی قات

درابتدا با ید به دنبال مفهوم سرررکونت که در ذهن

متعددی انجام شده ا ست که مهمترین آنها تو سط

ساکنان خانههای مورد بررسی شکل گرفته گشت و

عبدالکریم پیرنیا و به تقریر غالمحسرررین معماریان

بدلیل مسررلمان بودن سرراکنین به طور طبیعی منابع

انجام شده است که در آنها حیاط به اختصار و در

اسرررالمی بهترین کمک خواهند بود .چرا که مکان

زیر عنوانی از خانه بررسرری شررده اسررت .ولی تنها

کیفی (بعد معنوی مکان) در اثر حضور ذات قدسی

مورد مطالعه قرار

محدود و مقید شده ،اما جهات و خ صو صیات آن

داده اسررت کتا " حیات در حیاط" فرشررته نایبی

یکسرران نیسررت .این مکان در نقاطی ویژه از زمین

اسررت که آن هم ویژگیهای محیطی و طبیعی موثر

قابل یت بروز می یابد که این نقاط مرتبط با وظایف

در سرراختار حیاط را بررس ری کرده اسررت .همچنین

و

اثری که ح یاط را به طور خا

دینی بوده و پهنه وسرریعی از خانه خدا تا محرا

باغ را شررامل میشررود .به طور کلی اماکن به عنوان
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سرراحتهای مادی مادام که حرمت آن نگاه داشررته

است(طباطبایی ،جلد )492 :4و این آرامش بین پدر

شرررود ،چرره طب ی عی و چرره مصرررنوعی را دربر

و مادر ،آرامش درون خا نه را بوجود میآورد و

میگیرد(نصر398 :1380،و )400و معماری وساخت

آرامش درون خا نه سررر بب آرامش فرز ندان نیز

ابن یه نیز با این هدف که مکان خاکی را به مکانی

میشررود؛ همچنین سررکوت و سررکونت را سرربب

فرازمینی ارتقا دهد در تمامی سرراختهای مسررکن

آرامش میداند و این آرامش ،آرامش ج سمانی پس

دخالت کرده و با هندسررره ،تزئی نات ،اسرررتعاره و

از آرامش روحی است به نحوی که"خوابیدن باعث

و خ شت با ا شاره به

آرامررش و تررجرردیررد قرروای برردنرری مرری-

پرتوهای الهی و تجلیهای قدسرری ،سررعی دارد تا

شررود(طباطبایی،جلد .)690 :20دومین ویژگی که از

جلوهگاه علمی قد سی را در پیش چ شم ناظرین به

قرآن میتوان یافت امن یت اسرررت؛ قرآن امنترین

نمایش گذارد(پاشایی کمالی.)117-107 :1380 ،

جاها را خانه خدا معرفی میکند .امنیت خود بخشی

در اسررالم اولین ومعتبرترین منبع در هر موضرروعی

از آرامش را به همراه دارد و به طور کلی ن یاز به

قرآن است .پس به دنبال یافتن مفهوم سکونت ابتدا

احسررراس امنیت و آرامش بود که فرهنگ محرمیت

با ید به قرآن مراج عه کرد .سرررکونتگاه در قرآن با

را شکل داد ،به تفسیری دیگر"انس به هر چیز و به

ع باراتی مان ند ب یت ،د یار ،دار ،مسرررکن ،بن یان

سوی هرچیز به معنای الفت گرفتن به آن و آرامش

(طباطبایی ،جلد )505 :15قصررر ،العماد،

یافتن قلب به آن اسرررت واسرررتیال به معنای عملی

ع مارت( تو به،19/روم ،)9/عروش ،ب نا(ن حل،26/

مان ند یااهلل گفتن اسرررت که به این منظور ان جام

صررررا فات )97/مدی نه(اعراف )123/و قر یه یاد

میگیرد (طباطبایی،جلد .)151 :15همچنین علی(ع)

میشرررود(وثیق و پشررروتنی زاده ،مسرررکن و محیط

در نامهای این ویژگی را اینگونه تو صیه میکند "که

روسرررتا )1388 ،و مفهوم مسرررکن در قرآن داراری

هرگاه به آبادی رسررر یدی ،در کنار آ

فرود آی و

ابعراد معنوی و مرادی بوده کره خود معیرارهرا و

وارد خانه کسرری نشررو ،سررپس با آرامش و وقار به

مؤلفههایی را برای سرراخت ،نگهداری و معنایی که

سررروی آنان حرکت کن"(ترجمه دشرررتی ،نامه:25

در لوای آن وجود دارد ،تبیین مینمررای رد(وثیق و

 )359قرآن کریم هم به دفعات مو ضوع محرمیت را

پ شوتنی زاده،م سکن و محیط رو ستا )1388 ،قرآن

به مسررلمانان یادآور شررده اسررت و به خصررو

هدف از آفرینش انسررران را پرسرررتش خدا معرفی

محرمیت را در خانههای مسررکونی در نظر میآورد

میکنرد .همچنین در بسررریراری موارد طبی عت و

و این ویژگی را وابسته به انسان میشمرد.

جانداران را از نشانههای خدا میداند که برای تدبیر

عالوه بر این مسررائل ،توص ریههای جزئیتر دیگر بر

ان سانها آفریده شدهاند .پس نخ ستین ویژگی برای

مفهوم شررکل گرفته از سررکونت و نوع زندگی در

سکونت انسان از دیدگاه اسالم باید حضور طبیعتی

خا نه ها تاثیر گذار بودها ند؛ به طور م ثال در

دانست که یادآور پرستش خدا شود.

نهجالبال غه میخوانیم که"در آ غاز سرررر ما خود را

از قرآن ویژگی هایی دیگر برای سرررکونت میتوان

بپوشرررانید و در پایانش آن را دریابید زیرا با بدنها

یافت .اولین آن آرامش ا ست؛ در خانواده زن برای

ه مان میک ند که با برگ درخ تان خوا هد کرد؛

مرد و مرد برای زن مررایره سرررکونررت و آرامش

آغازش میسررروزاند و پا یانش میرو یاند(".ترجمه

نمادپردازی در نور ،سایه ،آ
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رفتار توصررر یه هایی در برخورد با طبی عت و نحوه

جذ

هرچه بیشتر حرارت خورشیدی مانند پرتوی

زندگی بیان میکند همچنین تصاویری که از بهشت

خورشیدی که از پنجرههای جنوبی میتابد در فصل

تو سط قرآن برای م سلمانان تر سیم شده ا ست در

تابستان(فصل گرم) که سرمایش مورد نیاز است این

نوع عناصرررر و ویژگیها در خانه و به خصرررو

اهررداف عکس میگردنررد؛ یعنی مقرراوت در برابر

حیاط خانه¬ها که در واقع باغی کوچک است تاثیر

حرارت تابش خورشیدی با ایجاد سایه و اتالف هر

گذاشررته اسررت .مانند توضرریحاتی که از درختان و

چه بیشرررتر حرارت دا خل سررراخت مان مورد نظر

کاخ ها و نهر های جاری در پای آن ها به م یان

میباشد(واتسون و لبز)1389 ،

میآورد.

با توجه به شرایط دما و رطوبت نسبی و جریان هوا

سکونت و آ سایش ج سمانی در واقع حا صل کلیه

بیوکلیماتیک ساختمانی این نتایج حا صل می شود

شدن شرایط

که در ماههای ژانویه ،فوریه و دسامبر نیاز به استفاده

طبیعی دما ،رطوبت ،کوران و گرما و تابش خورشید

از وسرررا یل گرمازای مکانیکی اسرررت .در ماه های

میشود .به بیان دیگر کلیه تمهیدات اقلیمی در مورد

مارس و نوامبر نیازی به استفاده از وسایل گرمازای

خانه که موجب نزدیک شرردن به شرررایط آسررایش

مکانیکی نی ست .در ماههای آوریل و اکتبر شخص

می-شوند تعریف کننده آرامش جسمانی هستند.

در حال ن ش سته ،اح ساس آرامش و راحتی میکند.

حیاط به عنوان یک ارگانیسرررم و اکوسررریسرررتم از

در ماه ژوئن و سپتامبر برای ایجاد شرایط آ سایش

اجزائی تشکیل شده که میتوان آنها را به دو دسته،

حرارتی مطلو

در داخل سررراختمان ها میتوان از

اجزاء طبیعی شررامل خاک ،آسررمان ،آ  ،گیاهان و

کوران و تهو یه اسرررتفاده کرد .در ماه جوالی ایجاد

ان سان؛ و اجزاء ساخته ب شر شامل قا ها ،م صال

احساس راحتی و آسایش مستلزم تزریق رطویت به

معماری و دیگر سررراختههای بشرررر که به یکدیگر

دا خل سررراخت مان می باشرررد .در ماه آگوسرررت

مر ت بط هسررر تنررد تقسررر یم کرد(سررر فال یی و

سرراختمانهایی که با مصررال مناسررب و همسرراز با

شرررکوهیان .)2007،بین تمام این اجزاء انسررران به

اقلیم طراحی شرردهاند شرررایط مطلوبی برای زندگی

عنوان مهمترین جزء محور اصرررلی شرررکل دهی به

دارند .همچنین با توجه به شرررایط بیوکلیمای شررهر

بین

کاشرران در ماههای گرم سررال مانند ژانویه که دمای

بر انسررران را ایجاد کند.

هوا باال میبا شد جریان هوا میتوان به صورت باد

تمه یدات اقلیمی سرررراز ما ندهی ه مه اجزاء یک

گرم عمل نموده و باعث رکود شررررایط بیوکلیمایی

مجموعه و در اینجا ح یاط اسرررت به نحوی که به

گردد .ب نابراین در این ماه ها جلوگیری از نفوذ هوا

بهترین شرایط زیستی برای انسان نزدیک شود.

به داخل سررراختمانها ضرررروری میباشرررد(گرجی

اقلیم مع ماری دارای دو هدف ع مده اسرررت که

مهلبانی و دیگران.)1390،

عبارتاند از :در فصرررل زمسرررتان مقاومت در برابر

به طورکلی در خانههای سنتی کا شان به دلیل پایین

سررایر اجزاء اسررت به نحوی که رابطه مطلو
سرررایر اجزاء تاثیر مطلو

بودن رطوبت ن سبی هوا به خ صو

در ف صل گرم
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در شرررهر کاشررران و شررررایط مطلو

رویدادهایی ا ست که موجب مطلو

در نمودار

دو فصلنامۀ علمی – پژوهشی ،اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة چهارم

دشرررتی،حکمت  )467 :128که ضرررمن اعتدال در

اتالف و خروج حرارت به بیرون از سررراختمان و

مفهوم سکونت و تاثیر آن بر حیاط خانههای ایرانی :مطالعه موردی خانههای کاشان دوره قاجار

ساختمانی

هر زمان_مکان با شرررماسرررت( .وثیق و پشررروتنی

سنگین در بخشی از فصل گرم سال شرایط حرارتی

زاده،مسرررکن و محیط روسرررتا )1388 ،این جهت

فضاهای داخلی را کنترل نمود اما شدت گرمای هوا

گیری پتانسیل اقلیمی مناسبی برای طراحی فضاهای

در گرم ترین ماه های سرررال در حدی اسرررت که

بیولوژیکی خلق کرده اسرررت تا جان مایی منطقی

سرمایش مکانیکی را ضروری میکند(همان) .پس

فضاهای تابستاننشین و زمستاننشین صورت گیرد.

تمهیدات کلی الزم برای ر سیدن به شرایط آ سایش

جهتگیری مناسررب عالوه بر محافظت از سرراکنین

در خانههای سرررنتی کاشررران عبارتاند از :افزایش

در برابر گرمای شدید و م ستقیم خور شید از ورود

رطوبت ،افزایش کوران هوا و کاهش تابش آف تا

باد مزاحم نیز جلوگیری میک ند(اسررردپور ،مج له

در فصول گرم و افزایش آن در فصول سرد سال.

معماری ما .)1385 ،در این سرره خانه جهتگیری با

پس از ترسرریم اصررول کلی برای شرررایط مطلو

حداکثر 15درجه اختالف در راستای شمالی جنوبی

زندگی در حوزه جسررمی و روحی نمونههای مورد

شکل گرفته ا ست .به طور کلی جهت شهر کا شان

کلی تعیین کن نده یک

به سررمت مکه و کعبه شررکل گرفته اسررت مکه به

سررراختمان در انطباق با شررررایط تعریف شرررده از

عنوان جهت مقدس عالوه بر ای جاد بار معنایی م یل

تعیین کننده آن

به سوی کعبه ،در راستای اهداف اقلیمی نیز کارساز

در دو بعد جسرررمی و روحی مورد بررسررری قرار

بوده اسرررت واین ه مان ترک یب ز ندگی مادی و

گیرند.

معنوی مردم ا ست که در ا سالم بارها به آن تو صیه

شکل کالبدی سکونت در حیاط

شررده اسررت(وثیق و پشرروتنیزاده ،مسررکن و محیط

جهت گیری و شکل کالبدی

روستا.)1390،

اسرررتفرراده از منررابع و انرژیهررای طبیعی یکی از

شرررکل کالبدی هر سررره خانه صررررف نظر از جلو

الگوهای سررراخت و سرررازماندهی فضرررایی در

آمدگیها و پس رفتگیها که برای تنوع فضررا ایجاد

مجموعههای سررنتی اسررت به عنوان مثال خانههای

شده ا ست؛چهار ضلعی م ستطیل شکلی ا ست با

قدیمی در بافت کویری جهت گیری به سمت مکه

محور های حرکتی در راسررر تای طول مسرررتط یل،

دارند( به جز در مواردی که باد مزاحم وجود دارد)

تنا سبات این م ستطیل در خانه طباطبائی  ،4/5خانه

مرکزیت و وحدت از شرراخصهای برگزیده شرردن

صررال  5/8و خانه بروجردیها  4/5.5اسررت که از

م کان برتر اسررررت قب له خود هم دارای مرکزیتی

این نظر خانه بروجردیها به تناسررربات  2/3از بقیه

معنوی و هم و حدت بخش هو یت های م کانی

نزدیکتر است اما با در نظر گرفتن فضاهای نیمه باز

دیگرا ست .این نقش را در شهر ا سالمی م ساجد و

شررکل گرفته در اطراف حیاط تناسرربات هر سرره به

در ملک اسالمی دارالقرا برعهده دارد .هویت مکانی

 2/3نزدیک میشود.

م سجد و کلیه اماکن نیز نه به م سجد بلکه به محور

چ هار ضرررلعی بودن ح یاط با عث ای جاد تمرکز و

قبله یعنی هو یت اکمل کعبه تعلق دارد .این جهت

سکونی شده ا ست که نتیجه آن آرامش ا ست که

گیریی مکانی نشرررانی از این تعبیر دارد که خدا در

همان طور که گفته شد از ا صول سکونت ا ست و

میتوان با بهرهگیری از عملکرد م صال
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از بدو تولد تا لح ظه مرگ خود ،روی زمین و زیر

وحدت میبخشرررد و آ

چونان آیینه آسرررمان در

پهنه آسمان را بر آن به پایان میرساند(شولتز،1392،

مرکز خانه ،زندگی را تطهیر میکند .فضای باز ،نیمه

 )28در واقع سکونت هدفی ا ست که ان سان را از

باز و ب سته در خانه نماد ت سل سلی ا ست برای ایجاد

همه پسرررتی و بلندی ها و فعال یت های روزمره به

سکوت ،مکث ،عبادت ،تخیل و اندی شه که ان سان

آرامش و سررکون میرسرراند و در واقع ما حصررل

ایرانی را از این نق طه به ز یارت درون و عالم باال

تالش روزمره انسان سکونت است .این شکل چهار

میکشاند(دیبا6 :1377،و.)7

ضلعی باعث شده است که هیچ گوشهای در حیاط

و این گفته شرررولتز در اینجا مصرررداق پیدا میکند

وجود ندا شته با شد و در نتیجه زندگی را از حالت

که":هدف یا مرکز شررکل دهنده اصررلی فضرراهای

فردی خارج کرده و زندگی جمعی و خانوادگی را

وجودی اسررت .زندگی بشررر همواره به مرکزی که

تقویت کرده ا ست و بنیان آرامش که خانواده و پدر

صحنه اجرای اعمال ب سیار مهم او واقع می شوند،

و مادر تعریف شده است را سبب میشود.حیاط در

وابسررته بوده اسررت .مرکز نقطهای اسررت که تمامی

این خانهها در مرکز شبکه ساختار دهنده خانه است

حرکات افقی در آن به هم میرسند ،عموماً به عنوان

به گونهای که "همه فضررراهای بسرررته به طور غیر

محور جهانی ،عمودی که زمین و آسررمان را به هم

مسرتقیم و عمدتاً از طریق فضراهای سررپوشریده با

پ ری رونررد م ریزنررد در نررظررر گرررفررترره شررررده

حیاط مرتبط هسررتند ....در هر سررمت حیاط ترکیب

ا ست( شولتز32:1392،و .)33به تعبیری دیگر حیاط

الیههای افقی و عمودی فضررا همچون شرربکهای در

نشررانی از کعبهای دیگر اسررت که نشررانی از خدا به

هم تن یده انواع فضررراهای مختلف االرتفاع را برای

همراه دارد و برای ذکر هر روزه خررالق در مرکز

انواع فعالیتهای خصررروصررری و عمومی مرتبط با

هستی کوچک مخلوق قرار گرفته است.

شررریوه زندگی فراهم میآورند (".مازندرانی،1388،

عناصر جزئی و کارکردی

 )18واین ساختار شبکهای در فضا در سه بعد ادامه

طبق گفته استاد پیرنیا پرهیز از بیهودگی از اصول

پیدا میکند به گونهای که حیاط در مرکز جهان قرار

معماری ایران بوده است بدین معنی که "تالش می-

میگیرد .این سرراختار از زمین تا آسررمان ادامه پیدا

شده کار بیهوده در ساختمانسازی نکنند و از اسراف

میکند و به سرروی باال میرود به این صررورت که

پرهیز میکردند(پیرنیا .)28:1390،در اسالم هم بارها

"فضرراهای باز این خانهها از سررط حیاط شررروع

به پرهیز از اسراف و بیهودگی توصیه شده است

میشرروند و به سررمت آسررمان در سررطو مختلف

برطبق این اصول نیز هیچ یک از عناصر حیاط شامل

شکل میگیرند .کمی باالتر از حیاط ،صفه قرار دارد

باغچهها ،حوضها ،کفپوشها ،رواقها و هر عنصر

هم میگوی ند ،کمی باالتر از

دیگر بیهوده به کار نبرده شده است و عالوه بر دالیل

صفه شارمی که پیاده رو سربازی ا ست برای تامین

مادی شامل دالیل معنوی هم میشده است .حیاط

د ستر سی ف ضاهای واقع در باالخانه قرار دارد کمی

خانه طباطباییها دارای چند محور طولی است که

که به آن ب هار خوا

باالتر از شرررارمی ،مهتابی و باالخره باالتر از همه
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فضررررا های باز ،بام خا نه واقع شررررده اسررررت
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محور مرکزی توسط یک حوض به شکل مستطیل

آن به سوی اصل و مبدا است"(لینگز )605 :1374،و

کشیده به نحوی تعریف شده است که به یک حوض

بسیاری دیگر که اهمیت آ

را گوشزد می¬کند.

دیگر در راستای عرضی حیاط و در روبروی بخش

پس حوض آ درون حیاط عالوه بر کمک به ایجاد

تابستان نشین منتهی میشود .همچنین در کنار

شرایط اقلیمی مناسب از طریق افزایش رطوبت و

حوض طولی شش باغچه با هندسه هشت ضلعی

کاهش دما (نایبی )1381،که همان شرایط آسایش

منتظم و غیرمنتظم هدایتگر مسیر بین تابستاننشین و

جسمانی است ،نمادی از پاکی هم میباشد ،سمبلی

زمستاننشین هستند .کل مجموعه حوض طولی و

از آ های بهشتی که زندگی را جریان میبخشند،

از کفسازی متفاوت

نه تنها قدرت تطهیر ظاهری و بیرونی

شش باغچه در یک قا

قرارگرفتهاند در خانه بروجردیها نیز یک حوض
طولی دو بخش اصلی خانه را به نحوی به یکدیگر

قلو

آدمیان نیز میباشد ،فلذا خاصیت حیات

متصل میکند که چهار باغچه مستطیل شکل دیگر

بخشی آ  ،به طور کلی به مفهوم "آ

آن را حمایت میکنند همچنین در حیاط خانه صال
هم اتفاقی مشابه خانه بروجردیها میافتد با این

انعکاسدهنده آسمان باالست و ارتباط دهنده زمین

تفاوت که شکل باغچهها هشت گوشی کشیده است.

با آسمان و تعریفکننده کل مجموعه اطراف حیاط

است نمادی برای

میباشد به نحوی که شخص بیننده از هر طرف به

حقیقتی است که "ذهنی شده باشد" که همان عرفان

نگاه کند عالوه بر نمای روبرو،

به این علت که قابل شر

است(لینگز .)606 :1374 ،آ

در ایران و از زمان

درون حوض آ

)64-61

حیات" می

انجامد(شیمل:1382،

همچنین

آ

نمای اطراف و آسمان را همزمان خواهد دید ".از

آیین زرتشت محترم شمرده میشده است .در کتا

آنجا که چهار سمت حیاط خانههای ایرانی همواره

اوستا ،فرشته آ "ایم پناتا" بوده است (سلیمی موید

بوسیله فضاهای پوشیده اتاقها و دیوارههای طراحی

و نوری زاده )72-73 :1381 ،همچنین از جنبه

شده محصور است ،از هر طرف حوض که نگاه می-

معماری و ارتباط آن با آ ؛ زرتشتیان ،فضای باز

کنیم طرف دیگر خانه در آیینه حوض دیده میشود

مقدسی را ،که زمینی به شکل مستطیل بود ،بعد از

و بدین ترتیب تصویری تماشایی از فضاهای واقعی

عالمتگذاری چهار طرف آن با خواندن دعایی

و مجازی پدید میآید .سط صیقلی و سبز رنگ آ

مخصو

با آ

تطهیر میکردند(نایبی.)45 :1381،

با ماهیهای سرخ کوچک و بزرگ همواره بخشی از

تأکید شده

میآید(حائری،

همچنین در قرآن نیز بارها بر اهمیت آ
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زمستاننشین و تابستاننشین را به هم متصل میکند.

دنیای مادی ،با موج رحمت خدا و بازگشت به همراه

آرایش فضای حیاط به حسا

است :آ  ،سرچشمه حیات معرفی شده است؛

 .)123 :1388از نظر شکل هندسی حوض نیز،

جایگاه عرش خدا را ،بر آ تعریف کرده است؛ آّ

مستطیل کشیده هدایتگر حرکت بین شمال و جنو

را به جهت نزول از آسمان نماد رحمت معرفی می-

و به سمت قبله مطابق با جهتگیری کل حیاط می-

زمینهساز ارتباط با معبود بوده و شرط

باشد که نمادی از صراط مستقیم و حرکت انسان بر

دخول در بسیاری از عبادات وضو داشتن است.

روی زمین و در جهت کمال نهایی او است .و وجود

انجام آیین وضو ،به معنای یکی دانستن خود ،در

حوض در مرکز حیاط ،اشاره بر اهمیت و مرکزیت

کند؛ " آ

مفهوم سکونت و تاثیر آن بر حیاط خانههای ایرانی :مطالعه موردی خانههای کاشان دوره قاجار

آ

آسمان در دل خود ،آیینه تمام نمای هستی را به

آ  ،مشرررابه این ج هان معنوی اسرررت(نقی زاده،

نمایش میگذارد(نایبی .)50:1381،در نتیجه اهمیت

.)222:1384

آ  ،که در حیات بخشی و پاکیزه سازی است ،انسان

ایدههای فضایی و تزئینات

سنتی را ناگزیر از تالش برای دسترسی همیشگی به

شررامل نماها و فضرراهای چهار طرف و قرارگیری

روان و پاک میکرد .حوض یکی از جنبههای

فضاها نسبت به حیاط و نسبت به یکدیگر است به

خانه های سنتی را تشکیل میدهد .در خانه-

گونهای که در یک ارتباط به هم پیوسرررته و معنادار

نهرهای جاری در

به اهداف دربرگیرنده مفهوم سررکونت برسررند .ایده

آ
خا

در هستی دارد و به خصو

های سنتی ،حوض از طریق آ
معبر سیرا

میشد .به عکس تصور عدهای ،آ

های فضرررایی در واقع حاصرررل ت مام ا هداف و

حوضها به مصرف آشامیدن نمیرسد بلکه ذخیره-

راهکارهای جزئی و کلی شررامل نحوه قرارگیری و

ای است برای آ پاشی و خوابانیدن گرد و خاک

جهت گیری ف ضاها ،شکل کلی ف ضاها و چگونگی

پاشی حیاط

و چرایی کاربرد ع ناصرررر جزء تشرررک یل ده نده

حیاط و ایوان و(...ویلبر )46 :1348،آ

و درختان در بعد از ظهر تابستان که اخیر ًا مرسوم
بوده ،به تبخیر آ

و خنک نمودن محیط و کاهش

فضاست.
چیدمان فضایی

در ک نار این ها باغ چه ها و درخ تان عالوه بر ای جاد

حیاط ،ایوان تاب ستانی قرار دارد که بدون هیچ دیوار

سایه نقش موثری در جبران کمبود رطوبت هوا ایفا

ثابت یا متحرکی به تاالر تابستان نشین و گوشوارها

انرژی خور شید به

راه دارد ،به نحوی که ن گاه ناظر از درون ح یاط تا

تعادل دما در حیاط کمک میکنند(اسرردپور)2007 ،

انتهای تابسررتان نشررین میرود .در دو سرروی ایوان

و این از کارکردهای آن در ایجاد آ سایش ج سمانی

تابسررتانی سرره دریهایی قرار دارند که دید بصررری

است .در مورد آسایش معنوی خداوند شهری را که

مسررتقیمی به حیاط دارند .در بخش شررمالی حیاط

در طراحی آن باغ و بوسررتان و به طور کلی طبیعت

بخش زمسررتاننشررین قرار دارد که اگرچه از طریق

دیده شده باشد را شهری طیب نامیده و باغی را که

یک ایوان و به شررکل غیرمسررتقیم به حیاط راه دارد

در ارت باط با سرررکونت گاهی باشرررد ،نع مت الهی

اما بازشررروهای آن بدون هیچگونه سرررا یهبان و یا

برمی شمرد پس در واقع درختان نمادی از به شتی

فیلتری بره بیرون راه دارنرد بره گونرهای کره نور

ه ستند که در قرآن تر سیم شده ا ست  .چرا که از

خورشررید تا انتهای زمسررتان نشررین نفوذ کند .در

آنجا که مسلمانان خانه را چون مأمن اول میدانستند

سررمت غربی فضرراهای نیمه بازی قرار گرفتهاند که

روان و باغی و

کامالً و به شکل م ستقیم به ف ضای باز راه دارد .این

بوسرررتانی داشرررته اسرررت(مقدسررری .)21:1363 ،و

فضرررا کاربری خاصررری نداشرررته و در واقع فقط

بدینسررران آفرینش عرضررری آدمی به علت طول یه

ایوانهایی در کنار یکدیگر هستند .در سمت شرقی

میپیوندد و بازسرررازی بهشرررت تمامی می پذیرد

حیاط هم اتاقها و فضرراهایی قرار دارند که بیشررتر

میکنند همچنین از طریق جذ

هر خا نهای هر چ ند محقر ،آ

(اردالن و بختیار .)68:1380،و در واقع خانه مسلمان

39

پاییز و زمستان 1397

خشکی هوا کمک میکند(طوفان :1385،باغ نظر).

در خانه بروجردیها در بخش جنوبی یا سوی نسار

دو فصلنامۀ علمی – پژوهشی ،اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة چهارم

با انعکاس آبی

با حیاط مرکزی محصررورشررده به همراه درختان و
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کارکرد خدماتی دارند و بوسررریله بازشررروهایی دید

نقوشی با اشکال سماورها و پرندگان و شیرها را

ب صری م ستقیم و د ستر سی غیر م ستقیم به حیاط

میتوان تشخیص داد .نمای شمالی شامل پنجدری و

دارند .در خانه صررال هم فضرراهایی شرربیه به خانه

طاقنماها و تزئیناتی است که مانند نمای جنوبی

بروجردیها شررکل گرفته ،یعنی تابسررتاننشررین در

ترکیبی از نقوش تجریدی و عینی میباشد .نمای

جنو  ،زم ستانن شین در شمال و با همان بازی و

شمالی هم پرکار اما نه به اندازه نمای جنوبی ،اما

و ارتباط بین حیات و فضاهای

نکته جالب آن بادگیری است که راه به تابستاننشین

داخلی در شرررمال؛ با این تفاوت که در اینجا در دو

دارد نه زمستاننشین ،یعنی دقیقا به فضای پشت سر

ف ضاهای نیمه باز ایوان مانند و

بیننده ،نمای شرقی حیاط سادهتر از دو نمای دیگر

با ارتباط م ستقیم با حیاط شکل گرفتهاند .ف ضاهای

است و در ارتفاعی پایینتر از آنها ،قا های

اطراف ح یاط خا نه ط باط بایی ها نیز ه مان ند خا نه

بازشوهای فضاها و مسیر ورودی فضاهای سمت

بروجردیها و خانه صال میباشد به اینصورت که

شرقی را شامل میشود .تزئینات در این نما هم

تاب ستانن شین و در شمال زم ستانن شین

همانند دو نمای دیگر و البته با رنگ و بوی کمتر

قرار دارد و با روابطی بین فضرراهای درون و بیرون

قابل رؤیت است .نمای غربی هم که فقط تعدادی

که بسیار شبیه خانه بروجریهاست .با چند تفاوت:

طاقنماست که در واقع آیینهای از نمای شرقی

اوالً این که با وجودی که در سررر مت شررررق ح یاط

است.در خانه صال به طور کلی نماها بسیار سادهتر

فضررراهای کوچکی مانند مورد خانه بروجردی ها

از نماهای خانهی بروجردیهاست و حداکثر

وجود دارد اما این فضررراها در خا نه ط باط بایی ها

تزئینات دو نمای شمالی و جنوبی در سرستونها و

بزرگتر و کاربردیتر هسرررت ند .دو ماً این که ایوان

گرهچینیهای بازشوها با شیشههای رنگی است .ولی

تابستاننشین آن به اندازه دو مورد قبلی فراخ نیست

تفاوت عمده این است که همه تزئینات تجریدی

و در آن باز شوهای متحرکی ف ضای داخل و خارج

میباشند .در خانه طباطباییها نیز تراکم تزئینات در

را جدا میکنند .امّا به جای آن در طبقه دوم فضاهای

دو نمای شمالی و جنوبی است اما نماها بسیار

کنار ایوان ،بازشرردگی و فراخی فراوانی ایجاد شررده

پرکارتر از دو مورد قبلی است به عالوه تزئینات این

تا جایی که دید به حیاطهای کوچک پشررت فضررا

خانه برخالف خانه بروجردیها کامال تجریدی

ادامه پیدا میکند.

است.

نمای چهار طرف

اوج گیری و ارتفاع

فراخی نمای جنو

در جنو
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سوی شرق و غر

در خانه بروجردیها نمای سمت جنو

40

پرکارترین

از نظر ارت فاعی نیز ارت فاع ضرررلع جنوبی از ه مه

نماها از حیث تزئینات است .عالوه بر بادگیرهای

بلندتر اسررت و بعد از آن نمای شررمالی و نماهای

بخش تابستاننشین خیشخانهای باالی طاق ورودی

شرقی و غربی هم تقریباً در یک ارتفاع قرار دارند.

در کنار فضاهای باز نما ،نشانی از ضرورت کوران

ا ما در مجموع ارت فاع هیچ نق طهای فراتر از حد

هوا در این بخش دارند؛ تزئینات هم اگرچه بیشتر

انتظار نیسرررت .در خانه صرررال نیز همانند خانه

نقوش اسلیمی و مجرد را شامل میشوند اما در آن

بروجردیها نمای جنوبی از همه مرتفعتر اسرررت و

مفهوم سکونت و تاثیر آن بر حیاط خانههای ایرانی :مطالعه موردی خانههای کاشان دوره قاجار

نیز از حیث ارتفاع فضاها نسبت به یکدیگر همچون

نرربررای ردروزن ری دی رگررر برره ب ری ررون داشررررترره

دو مورد قبلی فضرراهای تابسررتان نشررین در ارتفاع

باشرررد(معماریان )251:1375،همانگونه که در تمام

باالتری نسررربت به سرررایرین قرار دارد و سرررپس

الیههای ساختاری خانه به عنوان مأمن نهایی عالوه

زمستاننشین و در دو فضای شرقی و غربی هم در

بر عوامل جسررمی عوامل روحی هم تاثیرگذار بوده

ارتفاعی یکسرران و پایینتر از دو نمای دیگر شررکل

اسرررت .در مورد نماهای چهار طرف بناها ،همان

گرفتهاند .در مورد سرررازماندهی فضررراهای اطراف

گونه که توضی داده شد نماها اصوالً ساده بودند و

حیاط باید به این نکته توجه دا شت که اگرچه خانه

شامل نقوش تجریدی میشد که برگرفته از طبیعت

به دلیل ترکیب رفتارهای شررخصرری در حوزه خانه

و گیاهان بودند و مصرررال اصرررلی نماها هم چون

کمتر صرررورت قراردادی به خود میگیرد(شرررولتز،

سایر اجزا بنا از خشت و گل است چرا که "در این

 )143:1392اما دارای چهارچوبی مشخص و نظمی

منطقه هیچ نوع مصال دیگری در زیر اشعه سوزان

تعریف شررده اسررت اگرچه هر فضررا ممکن اسررت

آفتا

در گرمای تیر و مرداد به خوبی خشررت خام

چندکارکرد دا شته با شد اما جایگاه هر ف ضا و رابطه

و گل در برابر گرما مقاوم نی ست .در ف صل سرمای

آن با فضای دیگر و نسبت به کل کامالً تعریف شده

خ شک آن نیز با اندک حرارتی اتاقها گرم می شود.

و مشخص است؛" سازماندهی ف ضاهای مختلف با

سرررهو لت در کار پذیری و کاربرد آن نیز در به

توجه به عوامل موثر در آن یکی از با اهم یتترین

کارگیری این مصال مهم بوده است .از بعد فنی نیز

عملکردهای حیاط در طراحی خانه بوده اسرررت .با

خ شت خام بعد از خ شک شدن به شکل یک توده

توجه به تاثیر گردش خورشید بر جبهههای مختلف

یکدسرررت و مقاوم در میآید .آجر در برابر گرمای

خانه ،سازندگان آن هر جبهه را به ف صلی و ساعتی

عایق خوبی نیسررت و کاربرد

اختصرررا

شرردید و تابش آفتا

دادهاند(معمار یان )16:1375،پس همه

آن با مالتهایی از قبیل گچ و خاک به دلیل تجزیه

ف ضاها جایگاهی م شخص در سازمان خانه دارند و

مالت در برابر گر ما و تابش آف تا

میسرررر نبوده

همه به حیاط به عنوان فضای باز راه دارند؛ " تقریبا

ا ست" (معماریان .)270:1357 ،پس سادگی نقوش

همه راه پلهها و پاگردهای اتاقها و سرررردا ها به

نه تنها در اشرررکال و فرمهای ظاهری که در ماهیت

حیاط مت صل ه ستند و متقابالً حیاط نیز چ شم انداز

بومآور بودن مصال نیز بود که باعث تامین نیازهای

طراحی شرررده و آراسررر تهای برای ت مام اتاق ها و

ج سمانی در کنار نیازهای روحانی شده ا ست .این

فضرررا های خرد و کالن خا نه اسرررت( حائری،

تجرید نمادی از گسرررسرررت از دنیای مادی و قرار

 .)122:1388اما این شیوه سازماندهی فقط ناشی از

گرفتن در دنیای معنوی اسررت ،تفکر برخواسررتن از

عوا مل اقلیمی نیسرررت"،در کویر و حاشررر یه آن

خاک به سررمت آسررمان و در راه رسرریدن به کمال

فضرراهای خانه باید محصررور در این چهار دیواری

انسرررانی را میتوان در آن به خوبی تشرررخیص داد.

باشررد .این نوع سررازماندهی فضررا نه تنها از لحاظ

چراکه " نقوش ،اشکال و رنگها در معماری نشانه

طبیعی بل که از ل حاظ روحی و اعت قادی نیز دارای

بارزی برای القای معانی پنهان ه ستند و مخاطب از

دو فصلنامۀ علمی – پژوهشی ،اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة چهارم

هم در یک ارتفاع قرار گرفتهاند .در خانه طباطباییها

شرررن را دیدهاند میدانند که خانه به غیر از ورودی
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بعد از آن نمای شررمالی و دو نمای شرررقی و غربی

اهمیت اسرررت .آنها که در کویر بوده و طوفانهای
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آن معانی نایل میشود .پس نقوش اشکال و رنگها

وی م سدود نکنند(پاینده )291:1362،و خانههای با

واژگانی هسررتند حامل معنا و آنچنان که شرراعر در

ارتفاع زیاد محل سررکونت جن و ش ریاطین خواهند

ترک یب موزون واژ گان مع نایی دلکش و رو افزا

بود( عالمه مجل سی )446-447 :1384،که این خود

می سازد ،معمار نیز با این واژگان سخنی بس عمیق

تاثیری م ستقیم بر کوتاهتر شدن ارتفاع بنا دا شته و

و رو بخش با مخاطب خویش خواهد داشررت .یا

در مجموع باعث شده که نما فراتر از مقیاس انسانی

به ع بارت دیگر این کم یت های م قداری که از

شکل نگیرد بی شترین ارتفاع در نمای جنوبی ا ست

هندسررره زاییده شررردهاند ،حامل آن کیفیتی معنایی

که راه به کع به دارد و از این ج هت ارت فاع آن که

هسرررتند که از آن سرررخن میگوی ند( ندیمی ،نامه

ن شانی از خاطرهی م ساجد هم میتواند با شد ،قابل

فرهنگسررتان علوم .)1378 ،عالوه بر اینها سرربکی

توجیه میباشد.

نمای جنوبی که چشم را به عمق و به سمت قبله و

نتیجهگیری

همان کمال نهایی میکشرراند در برابر نمای سررنگین

سکونت در خانه به مفهوم تأمین آ سایش ان سان در

که افزایش ارتفاعی

دو بعد روحانی و جسرررمانی انسررران اسرررت .بعد

پلکانی به سمت آ سمان هدایت می شوند و اینها

ج سمانی او از مفاهیم اقلیمی و حوزه آ سای شی که

ه مه برای ملموس کردن ج هان معنوی و نزد یک

برای همه ان سانها ثابت ا ست گرفته شده ا ست و

کردن آن به دنیای مادی اسرررت؛ چراکه "خانه برای

ب عد رو حانی هر فرد با تو جه به زمی نه فرهنگی او

دسرررترس پذیر کردن پد یده ها می با ید از آن ها

متفاوت خواهد بود .بعد آسرررایش جسرررمانی یک

مواظبت کرده و به پد یدآوریشررران همت گمارد.

ایرانی مسرررلمرران هم از تجربررههررای ترراریخی و

برای نمونه میتوان به کیفیت نور اشرراره کرد که از

آموزههای اسالمی او گرفته شده است .به طور کلی

مکانی به مکان دیگر تغییر کرده ،اما آگاهی نسررربت

در اسررالم اصررول کلی که برای آسررایش در خانه

برره این تجلی پیش از تجلی یرافتن نور از طریق

ترسیم شده شامل-1 :امنیت -2آرامش  -3سکون و

شکلی م صنوع د شوار مینماید( شولتز.)142:1392،

سکوت برای تفکر -4زندگی خ صو صی و جمعی

پس تمام تالشها در این جهت ا ست که آ شنایی با

خانوادگی  -5حضررور طبیعت شررامل گیاهان و آ

جهان صورت گیرد ،این آشنایی بی واسطه صورت

 -6هماهنگی و اسرررتفاده از ویژگیهای اقلیمی -7

می پذیرد؛ از این ج هت در خا نه ن یازی به گزینش

رعایت حقوق دیگران میباشرررد؛ که همه اینها در

مسیر و جست و جوی هدف نیست ،جهان در خانه

جهت عبودیت پروردگار و رسرریدن به رسررتگاری

و حول آن به سادگی ارزانی گردیده ا ست( شولتز،

انسرران در ویژگیهای جزئیتر خانه شررامل :وجود

 .)141:1392و دو راهیها از سر راه انسان برداشته

حوض آ

در مرکز ح یاط و باغچه های گ یاهان در

شده و در یک م سیر خود به خودی به سوی کمال

اطراف ،جهررتگیری در جهررت قبلرره ،تزئ ینررات

هدایت خواهد شد .از نظر ارتفاع هم به طور صری

تجریدی ،مرتفع نبودن ساختمان ،جاگذاری ف ضاها

در متون اسرررالمی بر ممانعت از افزایش ارتفاع بنا

با توجه به شرررایط اقلیمی و ارتباط همه فضرراها با

شمالی و دو نمای شرق و غر
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طریق ح ضور در ف ضای معماری به درک شهودی

خود را از ب نای او باالتر نبر ند و جر یان هوا را بر

ا شاره شده ا ست؛ حق هم سایه آن ا ست که بنای
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حیاط به عنوان فضای باز و طی یک سلسله-مراتب

گزار شگر ارژنگ پژار .آبادی شماره  28و .27

از دسترسیها نمود عینی پیدا کردهاند.

.4-12
 −سررلیمیموید ،سررلیم و نوریزاده ،فاطمه.
 .1381آ

منابع و مآخذ

و قنات در تهران قدیم .پژوه شنامه

اداره کل میراث فرهنگی اسررر تان تهران ،دفتر

منابع فارسی
 −ابنابیطررالررب ،علی .1389نهج البالغرره.
تحقیقاتی امیرالمومنین(ع).
 −اردالن ،نادر و بخت یار ،ال له .1380 .حس

 −شولتز ،نوربرگ .1392 .مفهوم سکونت به
سررروی معمرراری تمث ی لی .ترجمرره محمود
امیریاراحمدی .تهران :نشر آگه.
 −شرریمل ،آنه ماری .1382 .رمزگشررایی از

وحدت .ترجمه حمید شاهرخ .ا صفهان :ن شر

آ یات الهی .ترج مه ع بدالرحیم گواهی .تهران:

خاک.
 −اسررردپور ،علی .1385 .الگوهای پایداری

دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 −طباطبایی ،محمد حسررین. 1381 .ترجمه

در معماری کویری ایران .فصرررلنامه معماری
ایران (ما) .شماره .52-44 .25
 −پا شایی کمالی ،فر شته و کهنمویی ،ناهید.
 .1380اسرررالم و معماری مسررراجد ،مجموعه

اصفهان :موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل
البیت (ع).
 −طوفان ،سررحر . 1385 .بازشررناس ری نقش

مسررجد افق آینده (جلداول) .تهران :دانشررگاه
آ

هنر.
 −پاینده ،ابوالقاسررم .1362 .نهجالفصرراحه.
تهران :انتشارات جاویدان.
 −پیرنیا ،عبدالکریم .1390 .سبک شنا سی

در ح یاط خانه های سرررنتی ایران .باغ نظر

شماره ششم.81-72 .
 −عال مه مجلسررری .1384 .حل یه المتقین.
تهران :یاس بهشت.

معماری ایرانی .تدوین و گردآوری غالمحسین

 −قبادیان ،وحید .1389 .بررسی اقلیمی ابنیه

 −حائری ماز ندرانی ،مح مدرضرررا.1388 .

سنتی ایران .تهران :مو س سه انت شارات و چاپ

پیرنیا .تهران :سروش دانش.
خا نه ،فره نگ ،طبی عت .بررسررری مع ماری
خانههای تاریخی و معا صر به منظور تدوین و
فرآی ند و مع یارهای طراحی خانه .تهران :مرکز
مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
 −دیبا ،دارا

و امیراردالن ،هوشنگ.1377 .

آن سررروی آ

و گل ،گزارش یک د یدار.

دانشگاه تهران.
 −قرآن مجید .1387 .موسررسرره الهادی .قم:
مرکز چاپ و نشر قرآن کریم.
 −گرجی مهلبانی ،یوسرررف و یاران ،علی و
پروردینژاد ،سمیرا و ا سکندری ،منیژه.1390 .
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مقرراالت دومین همررایش بینالمللی معمرراری

و تفس ریر المیزان .ترجمه محمد باقر موسرروی.

دو فصلنامۀ علمی – پژوهشی ،اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة چهارم

ترجمه محمد دشررتی .قم :موسررسرره فرهنگی

چهارم.

مفهوم سکونت و تاثیر آن بر حیاط خانههای ایرانی :مطالعه موردی خانههای کاشان دوره قاجار

ارزیابی معماری همسررراز با اقلیم در خانههای
کاشان .آرمانشهر ،شماره .40-31 .7
 −لینگز ،مارتین .1374 .ن ماد آ

مفاهیم سررکونت در آیات و روایات اسررالمی.
در قرآن.

ترجمه س رید رحیم موسرروینیا ،فصررلنامه هنر،
شماره .612-603 .28
 −معماریان ،غالمحسرین .1375 .آشررنایی با

مسکن و محیط روستا .شماره 65-50 .129
 −ویلبر ،دو نا لد .1348 .باغ های ایران و
کوشرررک های آن .ترجمه مهین دخت صررربا.
تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتا .

تهران :مرکز انت شارات دان شگاه علم و صنعت

(رهیافت مردم شرررناختی و توسرررعه) .ترجمه

ایران.

نعمت اهلل فاضرررلی و محمد فاضرررلی .تهران:

 −مقد سی ،ابوعبداهلل محمدبناحمد.1363 .
احسرررنالتقاسررریم فی معرفه االقالیم .ترجمه
علینقی منزوی .تهران :شررررکررت مولفرران و
مترجمان.
 −نایبی ،فرشرررته .1381 .ح یات در ح یاط.
تهران :نزهت.
 −ن صر ،ح سین .1380 .معرفت و معنویت،
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معماری مسکونی ایران(گونه شناسی درونگرا).

 −یونسرررکو .1376 .فره نگ و توسررر عه

ترجمه انشا اهلل رحمتی .تهران :دفتر پژوهش و
نشر سهروردی.
 −نقیزاده ،محمد .1384 .جای گاه طبی عت و
محیط زیسرررت در فرهنگ شرررهرهای ایرانی.
پژوهشنامه دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران.
 −واتسرررون ،دو نا لد و لبز ،ک نت.1389 .
طراحی اقلیمی (ا صول نظری و اجرایی کاربرد
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 −وثیق ،بهزاد و پشرروتنیزاده ،آزاده.1390 .

انرژی در سررراختمان) .ترجمه وحید قبادیان و
محمد فیض مهدوی .تهران :موسسه انتشارات
دانشگاه تهران.

سررازمان انتشررارات وزارت فرهنگ و ارشرراد
اسالمی.
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