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 Email: msaraei@yazd.ac.ir                                                    09133590659نويسنده مسؤول:*

 

هاي  اي)تا بلوك هاي فاميلي(محله تطور سكونت شهري از مجموعه
  هاي اساسي خانه و مسكن در شهر يزد) (تفاوت آپارتماني

  
ــرايي ــين س *ريزي شهري، دانشـگاه يـزد، يـزد، ايـران     برنامهدانشيار جغرافيا و :محمدحس

    

  
  چكيده  

مسكن نياز اساسي انسان است. اين نياز به علت تمايزهايي كه با ديگر نيازهاي انسان دارد، جايگـاهي خـاص   
زيادي داشته  آثارتواند بر اين بخش  در اقتصاد، سياست، فرهنگ و جامعه دارد، چرا كه تغيير در هر بخش فوق مي

اسـت. ايـن تنـوع، معلـول     برخوردار بـوده گوناگوني فراوان باشد. اين نياز اوليه و اساسي (مسكن) در شهر يزد از 
اين شـهر   عوامل اقتصادي، اجتماعي، معيشتي، شغلي، مذهبي، هنري، موقعيت جغرافيايي، تاريخ، فرهنگ و جامعه

است. بدين ترتيب سكونت، اشتغال، به مفهوم كامل آن تجلي يافتهدر شكل خانه، محل زندگي  بنابراين،است. بوده
 هاي فاميلي در قالب اجتماعات كوچك بـه نـام خانـه ظهـور يافتـه     فراغت و اوج روابط خويشاوندي در مجموعه

كند، در واقع بودند. امروزه مسكن مفهوم خاص محل سكونت را دارد. پژوهش حاضر چنين پويشي را رديابي مي
هـاي   مجموعـه هـاي فـاميلي و سـنتي و    مجموعهدر اين پژوهش رسي الگوي سكونت در شهر يزد است. هدف بر

بر اين اساس سعي در برجسـته نمـودن   و  اند شدهآپارتماني در شهر يزد به لحاظ ابعاد كالبدي و اجتماعي مقايسه 
آوري اسـت. ابـزار جمـع   . روش اين پژوهش تاريخي، توصيفي و ميـداني  استهاي ماهوي خانه و مسكن تفاوت

. اسـت شناسي مسكن در شهر يزد از گذشته تا كنـون  ، اسناد مربوط به گونهدر راستاي دستيابي به هدفاطالعات 
هاي فاميلي بررسي و ابعاد اجتماعي و فرهنگي آنها هاي قديمي و مجموعههايي از پالن خانهدر اين پژوهش گونه

مسـكن امـروزي حاصـل كـاهش تـدريجي هويـت و        نده آن است كـه نتايج نشان ده. شده استتجزيه و تحليل 
 است براي عناصر كالبدي آن جايگزيني بيابد و الگـويي عـاريتي و تـك   هاي سنتي است كه نتوانستهعملكرد خانه

  است.عملكردي براي سكونت و به عبارتي خوابگاه شده
  يزدوعه فاميلي، بلوك آپارتماني، خانه، مسكن، مجم هاي كليدي: واژه
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  مقدمه  -1
 طرح مسأله -1-1

زمان با اصالحات ارضي بحران مسكن در ايران هم
داري وابسـته، مهـاجرت روسـتائيان بـه     و رشد سرمايه

شهرها پديد آمد، بحران دوم زمان افزايش قيمت نفت 
رويـه  گرايي، افزايش رشد بـي و اعمال سياست تمركز
هاي ضـعيف در قبـال   و سياستشهرها به دليل قوانين 

بخش خصوصي پديد آمد. در دوران پـس از انقـالب   
هاي نابجا بحران مسـكن در  نيز به دليل اعمال سياست

 بنـابراين، ). 163 :1377كشور تشـديد شد(حسـاميان،   
نياز به خانه بومي و به دنبـال آن مسـكن امـروزي بـه     

هاي يكي از ضروريات زندگي تبديل گشته و در دوره
انـد و  لف تاريخي جوامع با كمبود آن مواجه بـوده مخت
 هاي متفاوتي در برخورد با اين معضل پيشـنهاد حلراه

نزديكترين و آشناترين پديـده بـراي   است. چراكه شده
كنـد و در  انسان، فضايي است كـه در آن زنـدگي مـي   

لحظات مختلف با آن در تماس است. بنابراين بسياري 
اجتمــاعي انســان در محــل هــاي روانــي و از خصـلت 

: 1380، يزدي(پاپلي كندزندگي او تجلي مادي پيدا مي
. و اين مكان جايي نيست جز خانه كه فـرد در آن  ) 6

  يابد.به آرامش و رضايت دست مي
تحوالت اجتماعي و اقتصادي در چنـد دهـه اخيـر    

بـين  يزد سبب شد؛ يزد جمعيـت مهـاجرين (   در شهر
صد يـافتن كـار بـه ايـن     ) كه به ق1365-1385سالهاي 
ي اين وضعيت و رشـد  آمدند را بپذيرد. نتيجهشهر مي

 طبيعي جمعيت شهر؛ يزد با كمبود مسكن مواجه شـد. 
با توجه به وضـعيت فرهنگـي و اقتصـادي مهـاجرين     

ي اين افزايش جمعيت چيزي جز رشد و توسعه نتيجه
هـاي فضـايي و تخريـب محــيط     يگسسـتگ نـاموزون،  

هـويتي در شـهر و عـدم    و بـي زيست، كاهش امنيـت  
گيري مناسب از شيوه سنتي و توجه به شناخت و بهره

مدرن كه خود موجب گسسـتگي كالبـدي و همچنـين    
ــانوار،   ــوي خ ــي در الگ ــتگتغييرات ــي، گسس ي فرهنگ

اجتماعي شده است؛ نبود. به عبـارتي ديگـر   -اقتصادي
هــاي فــاميلي كــه در گذشــته اكثــر ســاختار مجموعــه

دادنـد؛ بـا وجـود    د را شـكل مـي  سكونتي در شهر يـز 
هاي متفـاوت موجبـات فـراهم شـدن     دارابودن ويژگي

كردنـد و در  روابط اجتماعي ميان ساكنان را فراهم مـي 
كرد اما امروزه بـه داليـل   ساختار كالبدي نمود پيدا مي

پيش گفته اين ساختار هـم بـه لحـاظ كالبـدي و هـم      
  است.خوش تغيير و دگرگوني شدهاجتماعي دست

 مـورد  ديگـر  زمـان  هر از بيش مسكن انساني ابعاد

 گرفتـه و  قـرار  شـهري  طراحـان  و ريـزان  برنامه توجه

 در حضـور  به اجتماعي موجود يك عنوان به نيز انسان

 مسـكوني  دارد. فضـاهاي  فطري عالقه فضاهايي چنين

 دور بـه  اجتمـاعي  تعلـق  و انساني روح از درك امروز

 تعلـق  در مؤثر عوامل به توجه دليل همين به و اندشده

 واحـدهاي  آن بـه  تعميم و سنتي هايخانه در مكان به

 عرصـه  در مهـم  هـاي ضرورت از يكي مسكوني امروز

 باشـد. بـه  مي مسكوني هايمحيط و هامجتمع طراحي

 حـس  زيسـتي،  هـاي مجتمع هاي نامناسبتوسعه دليل

كـه خـود    اسـت شـده  تضـعيف  مكـان  به تعلق و مكان
مهــاجرت افــراد بــومي و  تبعــات منفــي در خصــوص

تضعيف هويت محلي و در مقياس فراتر از آن هويـت  
با اين توصيف تحقيق حاضر در  شهري را در پي دارد.

  پي پاسخگويي به سواالت زير است:
اي بـين تحـول خانـه و تغييـر الگـوي      آيا رابطـه  -

  است؟ي وجود داشتها هستهخانوار از گسترده به 
ي مسـكوني از خانـه   روند تغيير ساختار واحدها -

 به مسكن تا چه حد تحت تـاثير ظهـور مدرنيتـه بـوده    
  است؟
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  اهميت و ضرورت -1-2
خانه نزديكترين فضاي مـرتبط بـا انسـان اسـت و     
انسان اولين تجربـه رابطـه خـود بـا ديگـران را در آن      

اي بـراي ورود بـه    آزمايـد و در واقـع پـيش زمينـه     مي
در قـديم بـر   هـا  . معمـاري خانـه  استاجتماع بزرگتر 

ن بـوده اسـت و در حقيقـت بـه     ااساس نيازهاي ساكن
هـاي گسـترده در   اي طراحي شده بود كه خانوادهگونه

كردند و حياط به عنوان يك واحد مسكوني زندگي مي
فضايي مشترك بود. به تدريج با افـزايش مهـاجرت و   
رشد طبيعي جمعيـت در شـهرها و بـاال رفـتن قيمـت      

هـاي شـهري و   ش تـراكم زمين كه خود موجـب افـزاي  
هـاي  اسـت، خانـه  نشيني شـده افزايش زندگي آپارتمان

قديمي رفته رفته مراحل فرسودگي و تخريب را پشت 
هـاي  و اين معضل دامـن گيـر اكثـر خانـه     دسرگذاشتن

  قديمي شهرها شد.
در اين بين شهر يـزد نيـز از ايـن شـرايط بـه دور      

مقابله با اين افزايش جمعيـت ملـزم    براياست و نبوده
به ايجاد واحدهاي مسكوني بـه صـورت آپارتمـاني و    

هــاي تـاريخي و قــديمي  اي در مقابــل خانـه مجموعـه 
اســت. ايــن رونــد موجــب تغييــرات و درونگــرا شــده

هـا و روابـط   تاثيراتي بر نـوع فضـاهاي درونـي خانـه    
. در واقــع تحــول الگــوي اســتاجتمــاعي خانوارهــا 

ابعـاد   همـه بـومي بـه مسـكن امـروزي بـر      هـاي   خانه
هاي سـنتي  است. خانهاجتماعي و كالبدي اثرگذار بوده

ــان     ــور همزم ــه ط ــتقل ب ــت مس ــتن هوي ــمن داش ض
ــاكنانعملكردهــاي مختلــف داشــته و نيازهــاي   را  س

است اما در مسكن امروزي كـه تـك   ساختهبراورده مي
عملكردي است و به عنـوان تنهـا يـك سـرپناه عمـل      

هـاي  يت و حس تعلق به شكلي كه درخانـه كند هو مي
پـرداختن بـه ايـن     بنابراين،شود. سنتي بوده؛ ديده نمي

موضوع و اثرات آن و جايگزين شدن فضاها و رفتارها 

ــه   ــرات در برنام ــن تغيي ــد اي ــكن،  در رون ــزي مس ري
ريزان مسكن را ياري خواهدكرد. در حقيقت اين  برنامه

و نوين در  ضروري است كه با بكارگيري دانش جديد
معماري و شهرسازي ضمن حفاظـت از هويـت و بـا    
برقــراري امنيــت و آرامــش در راســتاي حــل معضــل 
مسكن راه كارهايي را ارائه دهيم تـا ضـمن رفـع ايـن     

  مشكالت الگوي بومي نيز حفظ گردند.
   هدافا -1-3

هـاي  هدف اصلي پژوهش مروري بر پويش خانـه 
  است.سنتي به مساكن امروزي در شهر يزد 

در راستاي دستيابي بـه هـدف اصـلي پـژوهش،      -
  اند:اهداف فرعي زير مورد توجه قرار گرفته

هـاي فـاميلي و   مجموعـه بررسي ابعـاد كالبـدي    -
  هاي آپارتماني در شهر يزدسنتي و مجموعه

هـاي  مجموعـه فرهنگـي  -بررسي ابعاد اجتماعي -
 آپارتماني در شهر يزد هايفاميلي و سنتي و مجموعه

  ها فرضيه -1-4
فرآيند مدرنيته هويت جغرافيايي خانـه را سـلب    -

 نموده است.

ي و ا هسـته تغيير الگوي خـانوار از گسـترده بـه     -
يوندهاي فاميلي عامل تحول خانـه و تبـديل   پتضعيف 

  آن به مسكن بوده است.
و فرهنگــي مســكن  قلمــرو اجتمــاعي، فيزيكــي -

  نسبت به خانه محدودتر شده است.
  روش تحقيق -1-5

روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي، تـاريخي و  
ميداني است. درهمين راستا به گردآوري اطالعـات از  

ــه  ــات كتابخان ــق مطالع ــات و طري ــداني، تحقيق اي، مي
ــا ايــن موضــوع، بانــك اطالعــات   ــرتبط ب تأليفــات م

هاي مربوطه و مركـز آمـار ايـران و تحقيقـات      سازمان
قـق اهـداف   است. در راسـتاي تح شدهميداني پرداخته 
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پژوهش و در پي يافتن جايگزين فضاهاي با هويـت و  
هـاي  هـاي فـاميلي در بلـوك   داراي عملكرد مجموعـه 
ــه ــرايقــديمي  هــايآپارتمــاني؛ پــالن خان بررســي  ب

تحوالت اعمال شده و رسيدن به مسكن امروزي مورد 
انـد. در نهايـت بـر مبنـاي     تجزيه و تحليل قرار گرفتـه 
تغيير الگوي خانه به مسكن  مطالعات انجام شده اثرات

  است.به لحاظ كالبدي و اجتماعي ارائه شده
  متغيرها  -1-6

مدرنيتــه، عوامــل كالبــدي، عوامــل : متغيــر مســتقل
  اجتماعي 

  تغيير هويت و عملكرد خانه: متغير وابسته
  محدوده پژوهش -1-7

شهر يزد بزرگترين واحـد تـاريخي و مركـز اداري    
است. ارتفاع متوسط اين شهر از سطح دريـا  استان يزد 

در ميانه فالت داخلـي ايـران واقـع     است ومتر  1230
ي هـا  ). از نظـر ويژگـي  11: 1381شده است (زياري، 

اقليمي شـهر يـزد جـزء نقـاط گـرم و خشـك كشـور        
محسوب مي شود. اين شهر در بافـت تـاريخي خـود    

هاي قديمي بـا سـاختار سـنتي داراي فـرم     داراي خانه
گرا است. كه در طرح راهبـردي بافـت   هاي دروننپال

اسـت. ايـن   شـده  مـورد آن اشـاره   97فرسوده يزد بـه  
هكتار بافـت قـديمي پيوسـته و     1500ها اكثراً در  خانه

گسسته شهر قرار دارد. در مقابل، الگوي تحـول يافتـه   
 هاي سنتي در بخش وسيعي از شهر استقرار يافتـه خانه

  است.
 در فـاميلي  ليدال به يزد قديمي هايخانه از ايپاره

 را ارزشـمندي  هـاي مجموعه و اندشده تركيب هم كنار
 محلـه  در هـا عرب فاميلي مجموعه .اندآورده وجود به

 مسـجد  جنـب  در اوليـاء  فـاميلي  همجموعـ  فهـادان، 

 گلچينان كوي در شيرازي فاميلي مجموعة اميرچخماق،

 ايـن  از كتابخانـه  كوچـه  در الريهـا  فـاميلي  مجموعة و

 يـزد  نفيس هايخانه ديگر از. شوندمي محسوب دست

 معمـاري، ، هنـري  هـاي ويژگـي  داراي كـدام  هـر  كـه 

 زيـر  شـرح  بـه  اسـت  خود خاص تاريخي ساختماني،

 شـيخ  خانـه  - قناد اكبر علي حاج خانه :برد نام توان مي

 محمد ميرزا خانه - حسينيان خانه - مشير خانه - هراتي

 خانـه  -فروشـها  پوسـت  خانـه  -زادهقزوينـي  خـان 

 بـي بـي  خانه و باغي حسين آقا حاج خانه- كالهدوزها

  ).6-5: 1386(مهندسين مشاور آرمانشهر، تاجر فاطمه
   و مفاهيمتعاريف  -2
  خانه  -2-1

آريائي است. چون آريائيها براي  "خانه"ريشه واژه 
گفتند.  مي "كند"ساختن خانه زمين را مي كندند به آن 

كده و سپس كنه و ، كند به شكلهاي كدبه تدريج واژه 
(تولـون،   خنه كه شكل ديگر آن خانه بود به كار رفـت 

 بـه  عمـدتاً  ايران معماري فرهنگ در خانه). 56: 1374

 بسـته  دور فضـاهاي  با كه است مركزي حياط صورت

 .هستند هااتاق حياط فضاي كننده محصور بدنه شودمي
 و ميدان داخلي، فضاي عنوان به مركزي حياط مقابل در

 اطـراف  از كـه  دارد قـرار  سرپوشـيده  و سـرباز  تكيـه 

 و مسـجد  عمـومي،  حمـام  ها،دكان از مركب ايه بدنه
 حيـاط  شود مي محصور مسكوني هايخانه يا آن مانند

 هـاي اتـاق  و بنـدي باغچـه  و حـوض  بـا  خانـه  يـك 

 بـا  مدرسه يك يا مسجد يك حياط با آن محصوركننده

 سـكوها،  آن، دور هـاي باغچه و حياط مركز در حوض

 دارد زيـادي  شباهت هم آن با دور هايغرفه و طاقنماها
  ).23: 1367(توسلي، 

  مسكن -2-2
محـل سـكونت و    يبه معن يمسكن در لغت فارس

است كـه در   ي). جائ144: 1362 ،ين(مع آرامش است
 يمتنوع و پر سروصدا قـرار دارد، محلـ   يمقابل فضاها

 يـاهوي است كه مردم پس از تـالش روزانـه دور از ه  
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  27 ...هاي آپارتمانياي)تا بلوكهاي فاميلي(محله تطور سكونت شهري از مجموعه
  

سـالم   يستاستراحت و ز يبرا يتاز كار و فعال يناش
محل فـرود   يعني يزمنزل ن يد. معنآورن يبه آنجا پناه م
). در واقــع مســكن بــه 4390: 1362 ،ينو نــزول (معــ
 ينتـر  مهم  يدهها زا عنصر سكونتگاه ينتر عنوان كوچك

 هـاي  يـده از پد يكـي ها و به وجـود آورنـده    انسان يازن
 يـري د. در شـكل گ رو يهر منطقه به شمار م يايجغراف

ـ يخي، تـار يانواع مسكن در كنار عوامل نـژاد  ، ي، روان
 يگـر بـه منطقـه د   يا كه از منطقـه  يزن يايعوامل جغراف

  ).56 :1374 لون،ودارد (ت يا متفاوت است، نقش عمده
 مهمتـرين  زاييـده  انساني، اقامتگاه و پناهگاه مسكن
 از يكـي  صورت به كه بنحوي است، انساني احتياجات

 درآمـده  افـراد  زندگي كانون دهنده تشكيل مهم عناصر
  ).65: 1390است (عنابستاني و شايان و بنيادداشت،

مفهوم مسكن عالوه بر مكان فيزيكي، كـل محـيط   
) 3: 1378گيرد(پورمحمـدي،  مسكوني را نيز در بر مي

شامل كليه خدمات و تسهيالت ضروري مورد نيـاز  كه 
براي بهزيستن خانواده و طرحهاي اشتغال، آمـوزش و  
بهداشت افراد است. در واقـع تعريـف و مفهـوم عـام     
مسكن يك واحد مسـكوني نيسـت بلكـه كـل محـيط      

). مسـكن  18: 1363(مخبـر،  شودمسكوني را شامل مي
كليـه  چيزي بيش از يك سرپناه صرفاً فيزيكي است و 

خدمات و تسهيالت عمومي الزم براي بهزيستن انسان 
شود و بايد حق تصـرف نسـبتا طـوالني و    را شامل مي

: 1982(ناپ، مطمئن براي استفاده كننده آن فراهم باشد
12.(  

در  1996در دومين اجـالس اسـكان بشـر كـه در     
استانبول برگزار شد مسكن مناسب چنين تعريف شده 

تنهـا بـه معنـاي وجـود يـك      است. در سرپناه مناسب 
سقف باالي سر هر شـخص نيسـت؛ سـرپناه مناسـب     
يعني آسايش مناسب، فضاي مناسب دسترسي فيزيكي 
ــداري و دوام   و امنيــت مناســب، امنيــت مالكيــت، پاي

اي، روشنايي، تهويـه و سيسـتم گرمـاي مناسـب،      سازه
زيرساختهاي اوليه مناسب از قبيل آبرساني، بهداشت و 

له، كيفيـت مناسـب زيسـت محيطـي،     آموزش، دفع زبا
عوامل بهداشتي مناسب، مكان مناسب و قابل دسترس 
از نطر كار و تسهيالت اوليه است، كه همه اين مـوارد  

ن شـود (دفتـر   بايد با توجه بـه اسـتطاعت مـردم تـأمي    
  ). 1375:20اقتصاد مسكن، 

  نياز به خانه و مسكن در جامعه -2-3
عمــده  جهــان در حــال حاضــر داراي دو ويژگــي

جمعيتي است: الف) افزايش شديد جمعيت، ب) روند 
).  6: 1371شتابان شهرنشيني و شـهرگرايي (زنجـاني،   

اين ويژگي در ميان كشورهاي در حـال توسـعه نمـود    
دهـد. از  بارزتري نسبت به جهان توسعه يافته نشان مي

طرفي از نظر تاريخي، روند شهرنشـيني و شـهرگرايي   
شود، ري غيرعادي محسوب ميدر ميان اين كشورها ام

به طوريكه امـروزه همـه مسـايل كشـورهاي در حـال      
: 1377(شـكويي،   توسعه را تحت تأثير قرار داده است

يافتـه و  ). شهرهاي كشورهاي جهان اعم از توسـعه 81
در حال توسعه هر روزه با مشـكالت مختلفـي روبـرو    

شوند كه اين خود منجر به ديگـر مسـائل و نيازهـا    مي
ريـزان شـهري   گردد و اين وظيفه مسئوالن و برنامهمي

هـاي مناسـبي را   حـل هـا راه است كه براي مقابله با آن
پيشنهاد نمايند. از جمله اين مسائل افزايش جمعيت و 

. كشور ما نيز از اين قاعده مستثني استنياز به مسكن 
نبوده و در هر دو مورد رشد شتابان و بدون برنامه بـه  

 اخير برخوردار بوده است كه به نوبه ايهويژه در دهه
انـد   ي خود مسايل و مشكالت خاصي را پديـد آورده 

). از جمله معضالت ناشـي از رشـد   35: 1371(فريد، 
، اسـت  شتابان جمعيت كه دامنگير همه اقشـار جامعـه  

  .استمسكن 
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مفهوم مسكن عالوه بر مكان فيزيكي، كـل محـيط   
). 3 :1387مدي، ورمح(پگيرد  يممسكوني را نيز در بر 

انسان، طبيعتا موجودي اجتماعي است و در هر حـال،  
نوعانش. اما چگونه اسـت  نيازمند برقراري روابط با هم

كه امروزه در ميـان شـلوغي و هيـاهوي شـهر، انسـان      
هـا نفـر   شهري، با وجود صدها، هزاران و حتي ميليون

در محيط پيرامون خويش، باز هم تنهاسـت و هـر روز   
رو، بايـد  شـود. از ايـن  د، تنهاتر از قبـل مـي  گذركه مي

اي فراهم شـود كـه از طرفـي، شـخص،     محيط و زمينه
پس از بازگشت به خانه، در آنجا احسـاس آرامـش و   
امنيت كند و از طرف ديگر، نياز فطري انسان به بـودن  

شـود.  با ديگران، در آن محـيط، بـه نحـوي پاسـخ داده    
هــايي جموعــهامــروزه بــراي پاســخ بــه ايــن نيازهــا، م

 به وجـود آمـده   "واحد همسايگي"مسكوني با عنوان 
هـا، تقويـت روابـط    است كه يكي از اهـداف ايجـادآن  

ــوده ــايگي ب ــن   همس ــر اي ــران، اكث ــه در اي ــت؛ البت اس
اند. ها، براساس الگوهاي وارداتي بوجود آمده مجموعه

هاي ها كه تقليدي ناقص از نمونهدر اين گونه مجموعه
روابط همسايگي بسيار ضعيف اسـت  خارجي هستند؛ 

هاي بومي گذشته و عـدم  و به عالوه كارا نبودن نمونه
ها با شرايط و نيازهاي امروزي، دسـتيابي بـه   انطباق آن

اصولي متناسب با شرايط بومي و نيازهاي جامعه، براي 
هـاي مسـكوني جديـد را ضـروري     طراحي مجموعـه 

  ).1: 1385(كميلي،  سازد مي
  دسنت و تجد -2-4

در پي نوانديشي و به دنبال آن روند صنعتي شـدن  
جامعــه، ســاختار جامعــه ســنتي ار نظــر اجتمــاعي و  

گيـرد و در  اقتصادي دچار تغيير و دگرگوني قـرار مـي  
اي و اساسي در جامعه سـنتي  واقع توليد و تغيير ريشه

ايـن   گـردد. منجر به پيشرفت اقتصـادي آن جـامع مـي   
ن، موجـب تضـعيف   فرآينـد نوانديشـي و مدرنيزاسـيو   

جامعه سنتي و تاثير بر ابعاد مختلف اجتمـاع از جملـه   
. بنابراين سعي در متجدد شدن و استبعد زيباشناسانه 

پنـدارد؛  دوري از فضاي سنتي كه آن را عقب مانده مي
    دارد.

در اين ميان آنچه به عنوان عامـل اصـلي در تغييـر    
؛ ماشين و بحث سـرعت اسـت   استساختار معماري 

توانسته جايگاه ويژه و مهمي را در زندگي امـروزه  كه 
كسب كند و به دنبال خود موجب تغيير در سـاختار و  

گردد. بـه  ساختن خانه و مسكن متناسب با اين نياز مي
عالوه در شهر يزد عامل افزايش جمعيت نيز منجر بـه  

اسـت و در راسـتاي حـل ايـن     تغيير اين ساختار شـده 
هـاي  د؛ يكـي اينكـه خانـه   حل وجـود دار دو راه مسأله

شـوند و   سـاخته  بزرگتري واحدهاي قديمي تخريب و
 ساخت بافت به ايجاد محدوده دراطرافديگري آنكه 

بپردازند كـه متاسـفانه در شـهر يـزد      سازهاي جديد و
  است.مورد اول بيشتر مورد استقبال قرار گرفته

ازآنجا كه محيط عالوه بر كالبد به لحاظ معنـايي و  
 كالبدي اراي اهميت است و در واقع تجليمحتوايي د

بـه همـين    اسـت  فرهنگي جامعـه  هايارزش و باورها
انسـان،   بـراي  خاص احراز هويتي در عامل مهمي دليل

  .استهويتي بي يا و احساس هويت
  توصيف آماري مسكن شهر يزد -2-5

ــايج  ــدهاي   نت ــعيت واح ــون وض ــات پيرام مطالع
 نشـان داده شـده   1مسكوني در شـهر يـزد در جـدول    

نرخ رشد تعداد واحد مسكوني در بافت قديمي است: 
 .استخيلي كمتر از محالت مسكوني جديد شهر يزد 

ها در بافـت   نسبت مساحت زير بنا به كل ساختمان
 .استدرصد  44.9تاريخي 

هـاي   هاي يك طبقه متعلق بـه خانـه  واحدبيشترين 
  قديمي است.
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138  

مستقيم بـا  
جه سوم كه 
رجي قـرار    

و  ت قـديم   
ل نمــايش 

 نماهاي ر

 عنوان به 

   نگارنده

حالت  3 
  كور

  

   نگارنده

  1388 سال
3  

 2  3
16 9500  500
13 8600  700
7 32/76 32/6

88سال  - صيلي يزد

 و در ارتباط م
 فضاهاي درج

هـاي خـارلبـه 
  

سـكوني بافـت
قابــل 3و  2ول 

د و طاقنماها هاطاق 

مركزي حياط هميت

مأخذ:

  

 عمود ي
از تركيبي

مذك

 

مأخذ:

يزد در س شهر ح

4  1 
17500  6000
13900  3500

32/76 32/6
 گزارش طرح تفص

را احاطه كرده
ست و باالخره
ضاهاي دوم و لب

).29: 1386ي،
هاي مسي خانه

هــا در جــداو

  ديم

ها،درب ها،ارسي ،ها
  كزي).
اه مبين آن در ي زيبا

  
حياطه چند يها خانه

 رهاي

غير  لي
  ور

محورهاي با

سطح در سكوني
2  

2  3  
1380  8200  
1130  6800  

32/76 32/76 

مأخذ:

 حياط اصلي ر
اس گرفته قرار

دفاصل بين فض
(انصاري اندفته

غالب معماري
هــاي آنژگــي
  ستند:

هاي بافت قدنه
  مركزي ط

  طبقه يك تاً

  گل و شت

ها تزئين پنجره و جي
حياط مرك به مشرف
هاباغچه و ها حوض

  خانه است. در ش

اي بافت قديم
خ

موازي ي
محور با

ول موازي
مجاو

  ... اني

مس هاي ساختمان

 1  
11  35100  0
10  26300  0
76 32/76 2

ي

را
ـه
 با
 و
وم

كه
آن
حد
گرف

ويژ
هس

  

خاني معماري
حيا

عمدت

خش

خارج يها جداره شش
يها (جداره داخلي

سبز، فضاي از گيري
آسايش منطقه

هامعماري خانه

 جنب در

  الر
محورهاي با

   

هاي آپارتما تا بلوك

س و ساختماني
1  

1  2
11400  1700
8700  0300

32/76 32/6

يهـا  مجموعـه

قــديمي ري ــه
اط مركـزي بـ
نه قرار گرفته
مان، مركزيت
هاي درجـه دو

هاويژگي- 2ول

پوش براي كاهگل از ه

گبهره كنار در ركزي

فرم م - 3جدول

 جنب ر

  الر
فضا چهار

تاال

  

اي) ي فاميلي(محله

واحدهاي عداد
 
 

  ختمانها
  ي مسكوني

  هاي مسكوني

(م خانه شناسي

هنــده هــر خانــ
يم نمـود: حيـا
كه در مركز خا
 مستقيم با آسم

دهد. فضاه مي
جدو

استفاده و نماسازي د

مر حياط تناسب و رن

ج
 ي يك حياطهها خانه

 + فضا 

  ر
د فضا دو

تاال

 

ها شهري از مجموعه

تع - 1جدول 
منطقه
نواحي
تعداد كل ساخ

هايتعداد ساختمان
رصدتعداد ساختمان

  ها يافته
ري و گونه ش

ي تشــكيل ده
سه دسته تقسي
ي درجه اول ك
شنايي و ارتباط
 خود را نشان

  پالن م

  طبقات د

  ساخت ح

  اسازي
فاقد

  معماري هاي
تقار

خ

 فقط لي

  تاالر
يك داراي

تاال

 

  
 

تطور سكونت ش
  

د

 

يتحليل  - 3
معمار- 1- 3

  فاميلي)
فضــاهاي

توان به س مي
عنوان فضاي
بزرگي روش
اصلي بودن

فرم

تعداد

مصالح

نما

هويژگي

قبل ضلع در
ت داراي
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ــه  ــاط از جمل ــه حي ــم در  از آنجــا ك فضــاهاي مه
آيـد و اثـرات مثبتـي در    هاي قديمي به شمار مـي  خانه
در ايـن   بنـابراين، هاي مختلـف بـه همـراه دارد؛    زمينه

بخش از پژوهش به بررسي نقش ايـن فضـا در خانـه    
ــي  ــروزي، ويژگ ــته و مســكن ام ــد و گذش ــا و فواي ه

 شـده  معضالت اين فضاها در گذشته و امروز پرداخته
  است.
  حياط -3-1-1

حياط مكان مناسبي براي ارتباط انسـان بـا عناصـر    
طبيعــي و از جملــه آب اســت. يكــي از عناصــر مهــم 

هـا، وجـود آب و حـوض اسـت.     تشكيل دهنده حياط
حياط مركز و قلب خانه است و وجود حياط مركـزي  

. اسـت گرايي هاي سنتي ايران، نمودي از دروندر خانه
درجـه   هايي اسـت كـه در  گرايي؛ يكي از ويژگيدرون

اهميت به باطن را در مقابـل توجـه بـه ظـاهر تجلـي      
و در اصل تأكيدي بر عـالم غيـب و تفسـيري    سازد  مي

: 1385(طوفـان،   بر يكي از صفات الهي (باطن) اسـت 
76.(  

هـاي قـديمي   هاي حيـاط در خانـه  از جمله ويژگي
  توان به موارد زير اشاره كرد:مي

 داردحيـاط در خانـة ايرانـي     هندسه كامـل داشتن 
 ؛عرصه (زمين) آنبودن  نامنظم برخالف

و ســپس  خانــه از حيــاط ريــزيطــرح شــدن آغاز
حياط بـه   فضاهاي پوشيده (نيم بسته) و بسته گرداگرد

 واسطه ويژگي ذكرشده؛

 ؛در فضاسازي خانهو مهم  اصلي و نقش نشانه

 ؛مركز فضا و مفصل همة عناصر خانه

 ؛گزيده نمادين طبيعت

آب، درخـت،  : شامل ي آناجزاي اصلي منظره ساز
 ؛گل و پرنده

 ؛منظره سازي طبيعت گرا و سمبليكتكامل با 

عناصر منظر شـرط اصـلي در    ،ساماندهي حياطدر 
 دارند.معنا بخشي و ايجاد حس زيبايي 

ترين فضـاها در  نقش حياط به عنوان يكي از اصلي
ي هـا  هاي مسكوني بافت قديم و وجه تمايز خانهخانه

  .شده استمقايسه  4قديمي در جدول 
  

  در خانه گذشته و مسكن امروزي» فضاي باز«يا » حياط«بررسي نقش  - 4جدول 
  حياط مسكن امروزي  حياط خانه گذشته

  مالكيت فاقد حس  مالكيت حس حاوي
حاوي پيام و تصويرذهني و حس تعلقي است كه انسان به واسطه حضور در فضا 

  برايش بوجود آمده است.و خاطرات 
  ذهني تصاوير و ها پيام از خالي تعلق و حس فاقد

فرهنگ و عادات ديرين هم زيستي و حضور بزرگان فاميل در كنار ديگر اعضاي 
  خانواده

  عدم وجود مكاني براي اقامت بزرگان فاميل

توجه به طبيعت و تأثير مثبت بر وضعيت رواني انسان و استفاده بهينه از فضاي 
  حياط

  به مخاطره افتادن امنيت رواني انسانپيرامون و  و طبيعت گرفتن ناديده

  درون بيرون با فضاي مستقيم ارتباط ايجاد  بنا برون و درون بين فضايي عنوان به ايوان
  مأخذ: نگارنده

  ابعاد كالبدي و تقسيمات دروني -3-2
 قرارگيـري  وضـع  و جغرافيايي موقعيت به توجه با

 خواهـد  مطرح ساختماني روش درباره كه آنچه و شهر

 اهـالي  طـرف  از شـده  خواسته نيازهاي همچنين و شد

 در آن ساكنان كه استساخته ايخانه يزدي معمار شهر،

 شـديد  سـرماي  همچنـين  و روان هايريگ و گرما دل
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  31 ...هاي آپارتمانياي)تا بلوكهاي فاميلي(محله تطور سكونت شهري از مجموعه
  

 )زمـاني  شـرايط  بـه  نسـبت ( راحتـي  به بتوانند زمستان
 شـهر  بـاروي  و ديـوار  كـه  همانگونـه  .كننـد  زنـدگي 

 قهـر  و انسـاني  تهاجمات برابر در او امنيت كننده تامين

 ايـن  ديگـر  نحوي به نيز خانه ديوارهاي است، طبيعت

 خانه فضاهاي آن حاشيه و كوير در. كندمي ايفا را نقش

 نـوع  ايـن . باشـد  چهـارديواري  ايـن  در محصـور  بايد

 لحـاظ  از بلكه طبيعي لحاظ از تنها نه فضا سازماندهي

(معماريـان،   اسـت  اهميت داراي نيز اعتقادي و روحي
1376 :251(  
مهمتـــرين اجـــزاء تشـــكيل دهنـــده     -3-2-2
  در شهر يزد:  ي فاميلي)ها (مجموعهخانه

ــه ــاي   در ورودي در بيشــتر خان ــنتي، دره ــاي س ه
اي نيز  ورودي دو لنگه و چوبي هستند و هر لنگه كوبه

زيري داشت را به صـدا   اي كه صداي ها حلقه دارد. زن
آوردند و مردها كوبه چكشي شكل را كه صداي  در مي
 .داشت بمي

ها اغلب بـه شـكل هشـت ضـلعي يـا نيمـه        هشتي
گوش اسـت. هشـتي    4هشت ضلعي و يا بيشتر مواقع 

داراي سقفي كوتاه و يك منفذ كوچك نـور در سـقف   
ــراي   ــاّ ســكوهائي ب گنبــدي شــكل آن اســت و عموم

هشتي براي انشعاب  .شده استنشستن در آن طراحي 
هاي مختلف خانه و گاه براي دسترسي به چند  قسمت

 شد.  خانه ساخته مي

داالن راهروي باريكي بود كه بـا پـيچ و خـم وارد    
كرد. پـيچ   شونده را از هشتي به حياط خانه هدايت مي

و خم داالن براي رعايت حريم خصوصي خانه بود تـا  
اي جـاري در حيـاط را   هـ  عابران نتواند سريعاً فعاليـت 

 .متوجه شوند

هاي قديمي مركز و قلـب سـاختمان    حياط در خانه
بوده است. حياط مركزي همراه با ايوان در هر سـمت،  

هاي دور در معماري ايراني به  ويژگي بود كه از گذشته
محلـي بـراي برگـزاري     ،همچنين حياط .آمد چشم مي

مراسم مختلف نظير مراسم مذهبي، عروسـي و تجمـع   
را تعداد  آنابعاد  و اقوام بود. معموالً چهار گوش بوده

كنند. هر حياط  و عملكرد فضاهاي اطراف آن تعيين مي
معموالً يك حوض و چنـد باغچـه دارد كـه بسـته بـه      
ــر آب و هــوا و عوامــل   شــرايط مختلــف محلــي نظي

 .يابد فرهنگي اشكال متفاوتي مي

هـاي قـديمي    سازي خانه حوض و باغچه در حياط
 .رفته است برترين عناصر به شمار ميمعت

هائي بودند كه نسبت به تاالر اهميـت   اتاق  نشيمن،
هــاي ســاده مهمتــر بودنــد.  كمتــري داشــتند و از اتــاق

هاي بسـيار   نشيمن، محل تجمع افراد خانواده و مهمان
آمد اين عناصر از نظـر تزئينـات    نزديك به حساب مي

 .بسيار ساده بودند

مربع يـا مسـتطيل و نزديـك آب    آشپزخانه معموالً 
شـد. در درون آشـپزخانه،    انبار و چاه آب سـاخته مـي  

محلي براي پخت و پز، ذخيره چوب و تنور پخت نان 
اي بـراي قـرار دادن ابـزار     و در درون ديوار آن تاقچـه 

 .شده است آشپزي و غذا تعبيه مي

تـري قـرار    توالت و حمام معموال در سـطح پـايين  
به دليل سهولت در استفاده از آب  گرفتند. اين عمل مي

شـد.   و زهكشي آن و همچنـين گرمـاي آن انجـام مـي    
شد؛ يكي بـراي تعـويض    حمام به دو بخش تقسيم مي

لباس (سر بينه) و ديگـري بـراي شسـت وشـو (گـرم      
 ).خانه

هاي قـديمي تـابع زاويـه نـور      جهت ساخت خانه 
 خورشيد و قبله بوده است. 

سـط حيـاط مركـزي    گودال باغچه يا باغچـال در و 
ساخته مـي شـده و يـك طبقـه در داخـل زمـين فـرو        
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د. الگـوي   
 يـا كلمبـه       
ك حـوض      

 حاشيه كوير
تان نشـين  
. تزيينـات  

ي در شهر 
ي هار خانه

ـزاء خانـه   

  

،دهموم، شماره سل 

خـور شـم مـي  
 اتـاق تركـي

 مركـز آن يـك

هاي حا ن خانه
طبقه اول تابست

شود.  گفته مي
 .ن است

هاي تاريخينال
ختار كيفي چه
ماره پنج و اجـ

  .استشده

ريزي شهري، سالمه

ن نايين به چش
 است كـه بـا
سـير قنـات در

 

ر تابستان نشين
هر فضايي در ط
ير استفاده كند
 تزيينات ايوان

برخي پال رسي
ونه پالن و ساخ
 در جدول شم

نشان داده ش 1 

139 :78  

جله پژوهش و برنام

هرهايي همچون
مول آن هشتي

و در مس شانده
.شود خته مي

اتاق بادگير در
به ه ر دارند و

 از هواي بادگي
ن فضا همچون
با توجه به بر
د؛ به عنوان نمو
يخي شهر يزد

ها در شكلي

0أخذ: سرايي، 

مج

ار
ده
از
ب

ون
ل
ـد
ي
ده
 و

ها
در

شه
معم
پوش
ساخ

قرار
كه
اين

يزد
تاري
الر

  

ها/ مأخانه الري
  
  
  

ي بسـياهـا  ليم
ن و يـزد ديـد
خاك مورد نيـا
سترسي بـه آب

ن فضـاي بـدو
ت بـاالتر از او

خوابيدنـ ن مي
 كـه ديوارهـاي
ه از آن اسـتفاد
 سـاعات روز

  .ت

ه در حياط خانه
ــز د ومي آن ني

پالن و اجزاء خ

 اين فضا در اقل
ر كاشان، نـايين
الوه بر تأمين خ
در بنا، امكان د

 است. ه

ابي است. اين
ط و در طبقـات
ي تابستان در آ
ن، در ساعاتي

انداختـه ب مـي
پاييز در تمـام

ستفاده بوده است
 به آب قنات د

ــه ــو ن ــاي عم ه

پال -1شكل 

هاي ت. نمونه
ري از جمله د
ودال باغچه عال
 استفاده شده د

كرده فراهم مي 
واب همان مهتا
جاورت حيـاط

هاي شده و شب
محل استقرار آن
ن سايه مناسب

در بهار و پت 
ها قابل اس  شب

محل دسترسي
 اســت و نمونـ

  
  

32 

  

 

رفته است مي
خشك كوير

گو. شود مي
هاي خشت

قناط را هم
بهار خو
سقف در مج
ش ساخته مي
و بسته به م

اطراف بر آن
ستا شده مي

در تابستان
پاياب مح
و مســاجد
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 اسطبل نند

 بيـرون  با 

 مسـاحت  

 1747.78 
 ه است.

مان خانه دماتي
بطور جداگانه

بـه  زميني در 
آن اشغال سطح
شده بنا طبقه ك

خد فضاهاي خي
ب ديگر درهاي 

خانه خانه: اين
س .شده است 

دريك ساختمان

  مي شهر يزد
 پالن

 

دارد. برخي سان
با انبار و مطبخ
    .دارند باط

خ ساختاركمي
بنا مترمربع 237

س و رمربع است

هاي قديمر خانه

 رعـي

 شامل

 از ـر

 و لي
 ركـز

سـت.
 وجود

 حياط 

 خانـه

 بـه  ه

 .ايـن

النهاي
 بـه  ي

 تـداد

 ـدين 

 وعـه

 تطيل

 ربـي

 دوم 

خانـه
 در ط

مـي ز

  ... اني

، 

 ط
، 
 د
ي

يكس
م و

ارتب

79
متر

  

 پالن و ساختار

فر و اصـلي  ورودي
اصلي ست. ورودي

ديگـ طـرف  از و قي
شـما نمـاي  ـود. دو

متقـارن انـد. در مر و
اس واقع مانند رواق ي
و سبب به جنوبي هه

ح است: بخش دو به 
خ كـوچكتر  بخـش  ز
توجـه بـا  كـه  دارد ر
آورد. حسـاب  به انه
داال و پركار هشتي و

ديگـري و است صل
امت مطـبخ  حياط به تا

چنـ نيز و ورودي دو
مجمو بـزرگ  يهـا  ط
مسـت قاعـدهاي  بـا  ط

غر رفتـه انـد. حيـاط
ورودي. دارد راه آن
اصلي يها حياط به

حياط است. اين چكتر
بـاز آن بـه  كوچك ي

هاي آپارتما تا بلوك

گلسـرخ سـيد
  است. شده

حياط دو خانه ن
تاالرهـا هـا، ن

درحـد  هشـتي
دسترسـي دو ـر
هايي از فرمونه

 ساختار كيفي

دو و خلـوت  حياط
اس ساده و كوچك ري
شـر خلوت حياط ه
ميشـ خانـه متصـل   ي
و هم شـكل  غربي و
ايواني جنوبي نماي نه
جبه نماي و است ير
 ت.

آن تفكيك خانه اين
مركـز غربـي،  كوچك

قـرار خانـه  شـمال  ر
مطبخ خا حياط را آن
شاخص سردري از

متص اصلي حياط گوشه
ت و گرفته قرار خانه

د باز، نيم و بسته لف
حياط و غربي و شرقي
حيـاط دو اين. ستند.
گر غرب قـرار  جنوب
به خانه مفصلتر دي

راهروهايي با است
كوچ خانه زيباتر خش
مدخلي با و است قع

اي) ي فاميلي(محله

  هاخانه الري
س خيابـان  در نا
واقع كوشكنو 

اين اصلي جزاي
ايـوا از ايعـه

اسـت. هشتي
هـ به و است ه

نمو - 5جدول 
س

ح سه وسيع، مياني ط
ديگر و پركار و صل
به يك طرف از كه ت
اصلي و بزرگ حياط 
شرقي نماي و باهم 
ميان در و دري سه ق
چشمگي و پرتنوع لي

است يافته آن جلوه 
طرح در اهميت حائز
كو حياط و اصلي خش
خلـوتي در حياط ين
آ ميتوان مطبخ كنار ر

متشكل كاملي رودي
گ به داالنها اين از ي

بخش دو ميان ط در

مختلف فضاهاي و ياط
ش حياط دو دارد. تي
هس از خانه مهمي ش

ج شرق شمال جهت 
ورود و است شرقي 

واقع خانه غربي وب
بخ يعني سوم  حياط
واق حياط بزرگتر رقي

ها شهري از مجموعه

مشخصات خ -
بن ت مكاني: اين
ن، كوچه بازار

خانه: اج كيفي 
مجموع با وچك

ه و سردر يك ز
گرفته قرار ياط

 

حياط يك بنا اين
يكي مفص كه دارد

است سردرهشتي
به داالني طريق
متفاوت جنوبي
اتاق شمالي نماي

شما نماي جبهه
فراز بر بادگيري

ا
ا

ا
گا

ح نكته نخستين
كانون بخش بزرگ

اي بر است.عالوه
در آن قرارگيري

ور دستگاه خانه
دارد.يكي ورودي
حياط دو موازات

  است. يافته
لا

ا

حي سه خانه اين
خدماباز  فضاي
بخش مركز هريك
در تقريباً شكل
حياط از بزرگتر

جنو ضلع در كه
مي شود. وصل
شر شمال گوشه
  .شود

گل
ا

  
 

تطور سكونت ش
  

3-2-1-
موقعيت

فهادان محله
ساختار

كو و بزرگ
و نيز هااتاق

دوحي فاصل

نام

 خانه
وان

اخ
 

ري
يگا

س
  

يان
سول

ه ر
خان

 
شن

 گل
خانه
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246  

 غيـر  هاي  

طراحـي   م 
 يـا  مفيـد  

 گـرفتن  ر 

 افـراد  ـط 

  آسـايش  

11.( 

 رشد وامل

 بـاز  ضاي

پـرورش   و
 .آوردمـي  
 و هـا آن ت 
 امنيـت  و 

 بـر  گـذار 

 از طريـق  

 از ودكـان 

 واحـدها   

مسـكوني،  
 اصلي ضاي

 و كانيـابي 
 و ظـارت 

،دهموم، شماره سل 

6-211: 1388شهر، 

بـه فضـاه واب 
عـدم فوق، ارد
غير فضاي ثل

نظـر در و ودي
توسـ خانه رون
سـلب يـا  ري
138 :109-10
عو ترين مهم ز

فض با قيم كودك
و رشـد  مكـان 
فراهم را دكان
رضـايت و كان

رشـد  سـالم،  
تأثيرگ ز عوامل

توانـد  مي كان
كو بـر  هـا آن ط 

ميـاني يـا  شاع
م يها مجتمع ي
فض عنوان به ي

مك در و گـردد 
نظ قابليـت  راي 

ريزي شهري، سالمه

 

سين مشاور آرمانش

خـو و نشـيمن 
مو بر عالوه .د
مث خانه داخلي 

ورو پـيش  ـاي 
انظار در امكان 
ناپايدا عوامل ن
9(ضرغامي،  .

ا كودكان: يكي
مستق ارتباط ن،
ام كـه  اسـت  ه 
كو سالمت و 

كودك بازي حل
از سـرگرمي  ن 

ا فضا اين فيت
كودك امنيت ت.

تسـلط و الدين
مش محوطه به ه

ريزيبرنامه  در
بايستي بازي و 
گ منظور پروژه 

بـر هيدات الزم

جله پژوهش و برنام

 ودي

 و در
 يـاط

گوشـه
 سـاده

 قالل

 وشـة

  

مأخذ: مهندس

ن هـاي اتاق يل
گرددمي داشتي
فضاهاي سب
طراحي فضـ م
و خانواده ريم
ترين مهم از ر،
.است خانه ون

فضاي بازي ك
كودكان الندگي

زنـد طبيعـت 
تنفس تعدادها،

مح نتيجه تأمين
والـدين مينـان
نيز كيف و زندان

است كودكان ي
و مستقيم رت

خانه ضاي داخل
باشد. پذير كان

تفريحي ضاهاي
اجزاء الزامي ز
تمه استقرار، ح

مج

ور بـا  خـود  خاص
سـر از گذشـتن  بـا  

حي مقابل ورودي  در
گ در واقع يوانچهاي

س ورودي بـا  بـزرگ 
اسـتق نشاندهنده ساند،
چهارگو در مـنظم  ي

ن

 ر
 و
 ل
 ي
 ن
ند

 ي
 د
 تر

 ه
ـا
 ر
 ه

ي
 ه
، 
 ث

تبد
بهد
مناس
عد
حر
غير
درو

با و
يـا 
است
در
اطم
فرز
بازي
نظا
فض
امك
فض
از و

طرح

حياطي بخش هر و 
.مرتبط اند يكديگر 

رسيد. اصلي حياط 
ا به نيز آن كه دارد ه

حيـاط  مفصل ودي
ميرس را حياط دو ت

ضلعي هشت فضاهاي

  هاپالن

 دهنــده مســاكن

در خواب هاي
و تخـت  كمـد،
قابـل غيـر  هاي
بـه جـاي افراد

نشيمن فضاي ه
هسـتن روزمـره

دردهاي از كي
وجـود سـياري

پذيرت آسيب نه
در آشپزخانه را
يـ آشـپزخانه  ي

انظـار در فضـا 
خانه در زنان ي

فضـاهاي ـذف
خانـه در ريـا

كنندهتميز مواد
باعث خدماتي

است شده تشكيل ش
به ظريفي شكل به كه

گوشة به ميتوان هرو
كوتاه راهروي و رگاه
ور تفاوت ميگرد. تم

اهميت تفاوت چنانچه
ف خانه اين در .است 

  د.

راهنماي پ

جــزاء تشـكيل

اتاق شدن چك
ك بـا  هاآن بودن
و...)، فضـاه تر
ا بسياري كه رد
به بردنپناه و ز

ر كارهـاي  يـا 
  

يك آشپزخانه ي
بس ست. مـوارد

محيط خان در ن
طوالني زمان

فضـاي مناسب
ايـن  طراحي 
رواني آسايش ن
13 :109.(  

ـد ميهمـان: حـ
كثيفكـ و جنبـي
م گلي، يها ش

فضاهاي مبود

بخش دو از خانه
كه. دارد جداگانه
راه و زيبا هشتي

در فقط كوچكتر
خت جنوبي جبهه
كوچك، چ حياط
يكديگر از آنها

نشسته اند حياط

ا
ا

اج مهمتـرين -

ي خواب: كوچ
بو همراه جديد و

(كـامپيوتر زات 
آورمي وجود ه
گريز درصدد ن

مطالعـه  بـراي 
 1389 :109.(

فضاي نه: كمبود
مدرن اس هاينه
زنان دهدمي ن

كه چرا هستند؛
نا ابعاد و مايند
مانند آن، لوب
رفتن بين عث از

389ضرغامي، 
ي پنهان از ديـد

ج يهـا  فعاليت
كفش ي خيس،ها
كل، كم در و ي

  
  

34 

  

 

 خانه
ض

رتا
م

 

 
3-2-2-

 امروزي

هاياتاق 
ج هايخانه
تجهيـز ساير

به را تنفسي
آن از استفاده

ب يا پذيرايي
(ضرغامي،
آشپزخان

خان مشترك
نشا كه دارد
ه ديگران از

نممي صرف
نامطل كيفيت

باع عمومي،
(ض استشده
فضاهاي 

ف مخصوص
ه كُت. است
انباري فضاي



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
 

  35 ...هاي آپارتمانياي)تا بلوكهاي فاميلي(محله تطور سكونت شهري از مجموعه
  

 از بازي كيفيت فضاي .گردد بيني پيش والدين اشراف

 ايمني نيز و امنيت بودن،بازي مشوق پذيري، بازي نظر

: 1389(ضرغامي،  قرارگيرد توجه مورد طراحي در بايد
110.(  
 در كـه  سـبز  و فضاهاي باز و سبز: فضـاهاي بـاز   

 از مسـكوني اعـم   هـاي محـيط  در مـوارد  از بسـياري 

 و زائـد  فضـاهاي  مانـده  بـاقي  هـا، شهرك و ها مجتمع
 يـا  نشـده  ريـزي  برنامه كه است مسكوني ساخته شده

 هايمكان در سبزي فضاهاي چنين.است نشده طراحي

 برخي .آيندمي وجود به ديد از خارج گاهي و نامناسب

 در كـه هرچنـد   انـد شده واقع صورتي به فضاها اين از

احساس  هيچگونه ولي دارند، قرار ساكنان ديد محدوده
 بنابراين آورند.نمي وجود به آنان در را مالكيتي يا تعلق

 احسـاس  فضـاها  ايـن  از دارينگه قبال در ساكنان نيز

  ).110: 1389(ضرغامي،  كنندنمي مسئوليت
نگرش كمي به مسكن و توجه به رفع كمبود آن از 
يك طرف، و نگرش سودگرايانه به اين مقوله از طرف 
ديگر، منجر به فراموشي بسـياري از نيازهـاي اساسـي    

است. خانـه در  هاي معماري شدهانسان و زوال كيفيت
معناي محتوايي خود بـا مفـاهيمي همچـون آسـايش،     

محلي كه ايـن نيازهـا را   آرامش، امنيت روح و روان و 
بخشـد، همـراه اسـت. امـروزه بسـياري از      تحقق مـي 

هـاي الزم  هاي معمارانـه و ويژگـي  ها فاقد ارزش خانه
: 1385(طوفـان،   براي برآوردن نيازهاي انسان هسـتند 

سازي در معماري مسكن شـهر در  ). رونق آپارتمان73
ايران عنصر جديدي را معرفي نمـود كـه بـه صـورت     

ظاهر شدند و در واقـع جانشـين فضـاي بـاز     ها بالكن
 ).134 :1375پورمحمدي،(دالل اختصاصي گرديدند

 و ديـدار  محـل  گذشـته  محل ديدار و مالقات: در
 ،بنابراين افتاد،مي اتفاق خانه فضاي در دوستان برخورد

 اما .دادمي پاسخ نياز اين به بايد سنتي هايخانه فضاي

 ميدان كوچه، مانند مجموعه از بخشي معاصر مسكن در

 در آورد،مي وجود به را برخورد و مالقات مكان غيره،

 كـرد  خواهـد  پيـدا  ديگـري  سـاختار  خانه صورت اين
 تكيه بر با قديمي هاي). خانه16: 1390(عبدالحسيني، 

 شيوه ميان متقابل و تنگاتنگ ارتباط شناسي،مردم روش

 را هـا  خانه اين در فضا يابيسازمان و چگونگي زندگي

 از حاصـل  فضـايي  ترين ويژگياصلي .سازدمي آشكار

 هـاي فضاي خانـه  يابيسازمان در كه متقابل رابطه اين

 در بينابيني فضاهاي انواع وجود شده، منعكس تاريخي

 نقـش  ايفـاي  بـا  همزمـان،  طـور  به كه هاستاين خانه

 يكــديگر، بــه كننــده فضــاهامتصــل و مجزاكننــده

را  عمـومي  تـا  خصوصي كامالً فضاهاي از هاي مجموع
 هافعاليت تداخل از و ايجاد خانه فضايي سازمان درون

 اسـت  كـرده  جلـوگيري  هـا ايـن خانـه   در يكـديگر  در
 ).17: 1390(عبدالحسيني، 

 تأثيرپـذيري  دوران آغاز و مدرنيته ورود با همزمان

 و معمـاري  نظـام  در نـويني  هـاي ارزش اروپـا،  از

 موجـود  ارزشهاي تغيير. گرفت شكل ايران شهرسازي

. آمـد  وجـود  به مردم نيازهاي تدريجي تغيير راستاي در
 نشـان دهنـده   كه فضاهايي و عناصر گيريشكل به نياز

 ورود علـت  بـه  متأسـفانه  امـا . بودند جديد ايخواسته

 بـراي  الزم زمـان  وجود عدم و ايران به مدرنيته يكباره

 موجود بومي هايسيستم با آن شدن سازگار و هماهنگ

 از التقـاطي  برداشـتي  تنهـا  سـرزمين  اين هايارزش و

 كـه  جاآن از. پيوست وقوع به هافرهنگ ديگر تفكرات

 را منطقي و آرام مسيري تا نيافت را فرصت اين مدرنيته
 از تقليـد  بـه  تنهـا  كند طي تجدد به سنت از گذار براي

 و فرهنـگ  بـا  سنخيتي هيچگونه كه خارجي هاينمونه
 رو اين از .پرداخت نداشت مردم ينا زيستي هايارزش
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  1391 پاييز 

1386 :5 .(
 و مسـكن     

اســـت.ده

  

راد خانواده 
ريخي ايـن   
اند؛ اما در 
ن صـورت  
 مسـكوني    
ني وجـود    
خـانواده و  

چيـدمان   ق  
ديگر جــدا  

يمي ميـان  
اي سلسله 
 و به طور 
م از ميـان    
اي داخـل  
و عبـور و   

 شـود مـي 

،دهموم، شماره سل 

6ر آرمانشـهر،  
خانـه قـديمي

ـــان داده شـــد

1386 :5  

اي زندگي افر
هاي تـار خانه

اط قرار داشته
 بخش را بدين
ن واحـدهاي
واحـد مسـكون
ن براي افراد خ
سـت از طريـق
ســمت از يكــد

مي معموال حري
جود دارد و دار
مسكن امروزي
ني ايـن حـريم
واحد تمام فضا
فضاي مشـاع و

م مشاهده . گاه

ريزي شهري، سالمه

هندسين مشاور
دو نمونـه از خ
ــهر يـــزد نشـ

6ور آرمانشهر، 

صوصي دارد بر
 كه معموال در
ر كنار يك حيا
فكيك اين دو
ت كوچك شـد
يي در داخل و
 فضايي نشيمن
 تنها ممكن اس
ل ايــن دو قس

هاي قديميخانه
ب ورودي وج

صورتيكه در مس
هاي آپارتمانعه
شدن درب وز 

 ديد از طريق ف
گيردا قرار مي

جله پژوهش و برنام

(مه جديدسكن
 شكل شماره د
ــروزي در شــ

مهندسين مشاو

شتر حالت خص
ك  كنار يكديگر

هر يك درضاها
سكن امروزي تف
ريم و به علت
موال تنها فضاي
د كه به عنوان

و استهمانان
مــان و وســايل

  دند.
به عالوه در خ
ون خانه و درب

در ص استتبي
ص در مجموع

است و با بازته
د نه در معرض
ور بين واحدها

مج

 ن
 د
 را

 و

مسك
در
امـــ

  

 مسكن/ مأخذ:

ي

ي
 و
ـا

ـه
يم
در
كه
نه
ــا
ـا

دو
ك
ـه

بيش
در
فض
مسك
ندار
معم
دار
ميه
مبلم
گرد

درو
مرا

اخص
رفته
خان
مرو

اين در شدهخته
مـوارد به توجه

ر نظـر  مـورد  
: مسكن قديم

ه و يك نمونه

هـاي قـديمينه

هـاي امـروزيه
 فضاهاي بـاز

كردنـد بـل مي

دروني هر خانـ
 به قلب حـري

شـود كـه دمي
 و تلف شده ك
يرايي، آشپزخان
ــ ــاوت ي يچ تف
هــب فعاليـت

13 :136.(  
 نشـيمن بـه د
 طوريكـه يـك
ي ديگـري كـ

ساخ جديد هاي
ت با. شد ايجاد 

مطالعـاتي وزه
:نمود تفكيك ه

يك نمونه خانه 

خاني دروني

سـته در خانـه
خانه اي سنتي

نشدني عملجدا

دي فضاهاي د
هاخانه غالب
ل) باز مها ماي

هرويي وسيع
ي خواب، پذي

ــيچ ــي ه ــتي ب
شـوند و اغلـي

75ورمحمدي،
معموال فضـاي

است بـهشدهي
هـا و فضـامان

هنمونه بين قي
پيشين هايونه
حو در مسكن ع
عمده بخش دو

-2شكل 

تغيير فضاها -
  مروزي

 فضاي باز و بس
ت چراكه در خ
ه دو موجود ج

 نا داشتند.

 معنايي و كالبد
است. ورودي
حت نام بي مسم
 نيست جز را
هايمتعدد، اطاق

ــاي بهداشـس ه
ي به آن باز مي

پودالل( يگرند
هاي قديمي مع
ص تقسيم مي
ذيرايي از مهم

  
  

36 

  

 

عميق شكاف
نمو با دوران
انواع مذكور

د به توانمي
  

  

3-2-3-
در مسكن ام
جدايي

معضلي است
بسته به مثابه
همديگر معن
تسلسل
ااز بين رفته

(تحت نشيمن
واقع چيزي

هاي متدرب
ــرويس و س

گذاري ارزش
مزاحم همد
در خانه

ناحيه مشخص
فضا براي پذ
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  37 ...هاي آپارتمانياي)تا بلوكهاي فاميلي(محله تطور سكونت شهري از مجموعه
  

 تجهيزات امكانات، توسعه واسطه به امروزي بناهاي كه
 اسـت، شـده  كـاربردي  و بهتر جديد، مصالح ساخت و

 به مقرون و انرژي به وابستگي طراحي، اين فرآيند ولي

 آورده ارمغـان  بـه  را بـودن  غيرصميمي و نبودن صرفه

 شـئون  همه در را انسانگرايي تكنولوژي، توسعه .است

 رويـه بـي  اخـتالط  .اسـت  داده قرار تأثير تحت زندگي

 بين از را اجتماعي مفيد هايسنت از بسياري ها،فرهنگ

  ).22: 1390است (عبدالحسيني،  برده
 سـنت  از گـذار  هايچالش و بررسي معماري -3-3

  (مسكن) مدرنيته به (خانه)
 فرهنگـي،  آثار معماري تحت تأثير عوامل تاريخي،

 هـاي محيطـي اسـت و جريـان    و اجتمـاعي  اقتصادي،

مـداوم بـر    طور به شدنجهاني و شدن صنعتي مدرنيته،
 و مردم زندگي شيوه گذارد. فناوريتاثير مي هاروي آن
است  داده تغيير راوي  زيست محيط و كالبد آن متعاقب

و عدم مديريت صحيح مسئوالن، افزايش جمعيت كـه  
و  استدر اثر افزايش سطح بهداشت و اثرات مدرنيته 

وسـاز را  شهرها شيوه سـاخت  به رويهبي هايمهاجرت
گذاري ها به نوعي سرمايهتغيير داده و اين بسازبفروش

سودآور تبديل شده و منجر به رونـق بـازار مسـكن و    
هاگرديده اسـت و در ايـن بـين    قيمت نامعقول افزايش

 معماري به مفهوم واقعي مورد بي توجهي واقـع شـده  
  است.

تغيير در ساخت و ساز مسـكن در كشـور در دوره   
 سازهايوشود: ساختاخير توسط سه گروه انجام مي

 كوچك) توسـط مـردم،   در شهرهاي ويژه (به شخصي

 انبوه و كوچك ساختماني هايشركت و هابسازبفروش

 كـالن توسـط   مقيـاس  در سـاز وسـاخت  و سـازي 

  دولت. و بزرگ ساختماني هاي شركت

در اين ميان ساخت و سازها تنها از يـك سـبك و   
كنند اما آنچه بيشترين تـأثير  الگوي خاصي پيروي نمي

وسازها و معماري بناها داشته اسـت،  را بر اين ساخت
  .استسبك مدرن 

گذشـته حيـاط اثـرات    هـاي  به عنوان مثال در خانه
تـوان بـه مـواردي    است كه از آن جمله ميمثبتي داشته

اشــاره كــرد: همبســتگي و وجــود عناصــري همچــون 
درختكاري و حوض، استفاده از هواي پاك و تأثير بـر  
اعصاب و روان افراد، كنارهم قرارگرفتن و آشـنايي از  

ــد ــر  حــال يكــديگر و پيون ــاميلي، حــل راحت ــايي ف ه
نواده؛ امـا در مسـكن امـروزي ايـن     مشكالت افراد خا

حياط بـه رختبنـدان و انبـاري بـراي اسـتفاده از نبـود       
  فضاي مورد نياز در مسكن تبديل شده است.

هـاي آپارتمـاني و    بلـوك  در حيـاط  احيـاي  -3-4
  فعلي  مساكن در فضاي باز معضالت

چنانچه طراحان فضا و بناهاي مسكوني به اهميت، 
حياط حتي كوچـك   نقش موثر و عملكردهاي مختلف

هـا و  براي زندگي امروزي انسان پي ببرنـد، سـاختمان  
هـا آرامـش برقـرار    كه در آن شودميشهرهايي ساخته 

  گردد.مي
امروزه افزايش جمعيت و كاهش بعد خانوار تمايل 

مسـكوني را نيـز    هـاي مجتمـع  و هـا به ايجاد آپارتمان
است. با يافتن الگـوي مناسـب بـراي ايـن     افزايش داده
تواننــد بــاز هــم ايــن نــوع مســاكن نمــي هــا مجموعــه

هاي سـنتي باشـند چراكـه    جايگزين مناسبي براي خانه
 و بـاز  نيمـه  باز، فضاهاي شامل سنتي هايالگوي خانه

ها تنهـا شـامل   در حالي كه آپارتمان استبسته  فضاي
  . هستندفضاي بسته 
هـاي  خصوصي در خانـه  باز فضاي و حياط حذف

هـا  در آپارتمـان  بـالكن  و تـراس  دسنتي منجر به ايجـا 
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است كه در واقع اين نوع از فضاهاي نيمه بـاز در  شده
چراكـه   .باشـند مي سنتي هايخانه در حكم همان ايوان

ــين       ــدتي ب ــط و وح ــايي راب ــوان فض ــه عن ــوان ب اي
خانه) و برون(حياط) بنا عمـل   اخلي د درون(فضاهاي

و بـه   اسـت كند و داراي كيفيت فضاي باز و بسـته  مي
 بـاز  فضـاي  بـا  تـري  نزديـك  و بصـري  عالوه ارتباط

هاي ها در آپارتمانخانه(حياط)دارد. اما در مقابل بالكن
 بين متر، واسطه 1.5تا  1 كم بسيار هايعمق امروزي با

 بـاز بيـرون   فضـاي  و آپارتماني هايواحد بسته فضاي

. هدف از ايجاد اين فضاها، هستند عمومي) باز فضاي(
 مختلـف،  بـه عملكردهـاي   مربوط فضاهاي جداسازي

 اسـت  غيره و داخلي فضاهاي با آن منطقي ارتباط ايجاد
توانند عملكردهـاي فضـاي   كه در واقع اين فضاها نمي

باز را به خوبي تحقق بخشـند و بـه عـالوه مشـكالتي     
 سـازي  زشت و اشراف و همچون بحث مربوط به ديد

 دارند. همراه نيز به را شهري منظر

مهمتــرين مشــكالت كالبــدي مســكن امــروزي از 
هاي بسيار كوچك مشـترك بـين مالـك و    وجود حياط

مستأجر در كنار يكديگر است كه به فضاي تجاري يـا  
انـد. ايـن   اي توسط مالـك تبـديل شـده   انباري و اجاره

  تغيير كاركردي فضا نتايجي را به همراه دارد:
 فرهنگي معضالت و بدنبال آن ناسالم كالبد ايجاد -

 اجتماعي. و

 زمين. از مالك غيرقانوني استفاده -

 عـدم عملكـرد   و نور مستقيم تابش از جلوگيري -

 تهويه. و نور تامين فضاي عنوان به حياط

 مانند شهري تأسيسات مختلف يها شبكه بر تأثير -

 ... . و فاضالب و گاز و برق و آب

 .ها بچه براي حركت و بازي فضاي فقدان -

 و هـا  سـاختمان  ايـن  سـاكنين  بـراي  مزاحمـت  -
 طبقات. در آمد آنها و رفت به مربوط معضالت

 غيـر  تـراكم  اثر در اجتماعي و فرهنگي معضالت -

  محدود. فضاي يك در مجاز
نگرش تطبيقي به ابعـاد اجتمـاعي فضـاهاي     -3-5

  خانه و مسكن
هايشـان  ها برگرفته از نيازها و خواسـته رفتار انسان

تـوان گفـت انسـان بـراي     ديگـر مـي  است، به عبارتي 
برطرف ساختن نيازهاي خود بر روي كالبد و محيطـي  

گـذارد و آن را بـا   كه با آن در ارتباط اسـت تـاثير مـي   
كند. اين تاثيرهـا موجـب   هاي خود سازگار ميخواسته

شـود كـه نمـود    پيدايش روش خاصي از زنـدگي مـي  
ت هاي فاميلي واقع در بافظاهري آن در كالبد مجموعه

  قديم يزد مشاهده كرد.
هاي يـزد بـدين گونـه اسـت كـه      گيري خانهشكل

هاسـت كـه   هاي اطراف حياط به ترتيب مكان اتاق اليه
مستقيم با نور، آب، گياه، هوا و به طور كلي باغ دروني 

هاي سه دري، پنج دري، تاالر و در تماس هستند. اتاق
راف بادگير، ارسي، باالخانه، گوشواره و تختگاه در اطـ 

گيرند؛ كه در ادامـه بـه كـاركرد و روابـط     حياط جا مي
  شود:اجتماعي اين فضاها اشاره مي

 -جماعـت و مراسـم مـذهبي   تاالر و بادگير: اطاق 
  تابستان نشين

بهار و پاييز بـه   -سه دري: اتاق كار، خواب و ناشتا
  خصوص زمستان نشين

پنج دري: اجتماع اهـل خانـه و ميهمـاني و سـفره     
  بهار و پاييز و زمستان نشين -انهخانه اهل خ

ــفره  ــاني، س ــه  ارســي: ميهم ــه و جماعــت خان خان
  نشين بهار، پاييز و زمستان -بزرگان
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  39 ...هاي آپارتمانياي)تا بلوكهاي فاميلي(محله تطور سكونت شهري از مجموعه
  

طنبي: خواب و استراحت(اطاق واقع شده بـين دو  
  اتاق تاالر و بادگير)، تابستان نشين

بهار، پاييز و زمسـتان   -باالخانه: خواب و اتاق كار
  نشين

  كتابخانهگوشواره: خواب، خلوت و 
كرسي خانه: اتاقي است كه در و پنجره بـه حيـاط   
ندارد و متصل به اتاق زمستاني است و اختصـاص بـه   

  ).31-30: 1386جاي كرسي دارد(انصاري، 
در ساختار قـديم شـهر يـزد بيشـتر شـكل گيـري       

اسـت. بـه   هاي فاميلي بودهمساكن به صورت مجموعه
شود، هاي فاميلي ميطوريكه وقتي صحبت از مجموعه

بيش از هر چيز، ساختار اجتماعي و فرهنگي كـه ايـن   
اسـت، بـه   هاي سكونتي را شكل دادهگونه از مجموعه

رسد. شيوه سكونت شديدترين پيونـدها را بـا   ذهن مي
هاي فرهنگي و شـيوه زنـدگي مـردم دارد. پـي     ويژگي

بردن به شيوه زنـدگي و آداب و رسـوم مردمـان يـك     
كالبـدي سـاكن آن منطقـه     منطقه، ما را به ساختارهاي

هــاي كنــد. بــه عبــارت ديگــر، مجموعــهرهنمــود مــي
اند، ارتباط سكونتي كه به صورت ارگانيك شكل گرفته

قوي به خصايل فرهنگي و اجتماعي دارد. به طوريكـه  
هـا منـتج از سـاختارهاي اجنمـاعي     ساختار كالبدي آن

هاست. البته ناگفته نماند كه نيروهاي ديگـر  ساكنان آن
نند نيروهاي ديگر مانند نيروهاي اقتصـادي، اقليمـي   ما
گيـري سـاختارهاي   .. نيز تـاثير واضـحي در شـكل   . و

ي فاميلي نيروهاي ها كالبدي دارد. اما در مورد مجموعه
تري نسبت به شاير نيروها دارد. در اجتماعي تاثير قوي

واقع ساختار فرهنگي و اجتمـاعي مردمـان يـزد علـل     
واحدهاي فاميلي در يزد را مشخص وجودي و كيفيت 

  ).15: 1385(حسيني،  سازدمي

هاي فـاميلي در پاسـخ بـه عـرق قـومي و      مجموعه
اند كه اعضاي يك قوم، در اي، طوري شكل گرفتهقبيله

كنار يكديگر ساكن شوند و در عين حال هـر كـدام از   
اعضاي خانواده داراي حـريم مشخصـي هسـتند. ايـن     

 هاي مختلف رعايـت شـده  طحريم از طريق ايجاد حيا
است. روابط اجتماعي ميان سـاكنان ايـن مجموعـه بـا     
همسايگان در عين محرميت و امنيت نمود كالبدي پيدا 

گيـري دربنـد و فضـاي تقسـيم مثـل      است. شكلكرده
 طـوري بـه  نمود كالبدي اين روابط است.  ... هشتي و

ن اكه اين فضاها محل برخوردهاي اجتماعي بين سـاكن 
  ).16: 1385يني، (حس است
 جامعـه  بنيادين واحد خانواده ايران سنتي جامعه در

 در. اسـت  خـانواده  يكپـارچگي  اصـلي  محـور  خانه و

 مفهـوم  اسـت،  خانواده به متكي شدت به كه ايجامعه

 ت.اس محض خصوصي مكان از ترگسترده بسيار خانه

 سـاكنان  بنابراين، و است مقدس حريمي خانه واقع در

 دخالـت  هـر  از و نـامحرم  نگـاه  از بايـد  حـريم  ايـن 

 دليـل،  همـين  بـه  درسـت . باشـند  امان در ايناخواسته

 حقيقـت  در و باشـد مي درونگرا همواره مركزي حياط

 بـراي  حيـاط . آيـد مـي  شمار به آن كانون و خانه قلب

. كندمي فراهم هوا و نور خانه داخلي فضاهاي و هااتاق
 نيازهـاي  همچنـين  و فيزيكـي  نيازهـاي  برآوردن براي

 بلكـه  نيست باز معمولي فضاي يك تنها حياط معنوي،

: 1384آيـد(كاتب،  مـي  شـمار  به خانه قسمت مهمترين
161.(  

  گيرينتيجه -4
هـاي  در جريان ساخت و سازهاي شتابان در بافت

قديمي به ميراث فرهنگي شهرهاي تاريخي تا حدودي 
بي توجهي شده است از جمله اين عناصري كه از اين 

هـاي قـديمي و   انـد خانـه  نصيب نمانـده توجهي بيبي
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ــه ــه     مجموع ــواملي از جمل ــت. ع ــاميلي اس ــاي ف ه
گزينــي و ســاخت ســازهاي امــروزي باعــث   جــدايي

هـاي اجتمـاعي، جمعيتـي، زيسـت     توجهي به جنبه بي
محيطي، كالبدي گرديـده اسـت. در واقـع اعتبـار ايـن      

ها و برگرفته از فرهنـگ  ها مربوط به ذات آنساختمان
و تاريخ مردمان ساكن در آن نيست بلكـه تنهـا ارزش   

طـي   باشـند. ها مـي ها به حداكثر توده آناين ساختمان
هـاي  مجموعـه هـاي انجـام شـده در پـژوهش     بررسي

هاي آپارتماني در شهر يـزد  مجموعهفاميلي و سنتي و 
به لحاظ ابعاد كالبدي و اجتماعي مـورد مقايسـه قـرار    

ارائـه   6گرفتند و نتيجه به صورت خالصه در جـدول  
  است.شده

  

  ي آپارتماني در شهر يزدها هاي فاميلي و سنتي و مجموعهمقايسه ابعاد كالبدي و اجتماعي مجموعه - 6جدول 
رديف  ي قديمي يزد)ها (خانه ي فاميلي و سنتيها مجموعه  ي آپارتمانيها مجموعه

  1  در جهت قبله بوده اند  برخي در جهت قبله هستند (ضرورت شهرسازي)
  2  حياط مركزي اصلي ترين قسمت  فاقد حياط يا كوچك بودن آن
  3  نوع پوشش گياهي حياط خانه، درخت  در حد گياهان تزييني و فصلي

  4  بازي - سرگرمي -محل تفريح  فضايي براي بازي و تفريح و سرگرمي ندارد
  5  وجود تاالر  فضايي به نام تاالر وجود ندارد

  6  تفكيك بين عناصر  آشپزخانه-مهمانخانه –محدود به اتاق خواب 
  7  حرمت و حجاب خانه به عنوان اصل تلقي مي شد  كمتر به اين وجه توجه مي شود

  8  ي طبيعيها استفاده از پتانسيل  توجهي به مصرف انرژي نداردي مربعي ها خانه
  9  وجود زير زمين در گذشته  امروزه انبار و آن هم در موارد معدودي

  10  امنيت خانه براي شناسايي افراد بيرون  آيفون تصويري و نبود مكاني براي نشستن
  11  كاربري استراحت در تابستان ها پشت بام خانه  اين نوع كاربري تقريباً منسوخ شده است

  12  ارق به محل و محله وجود داشته است  امروزه كمتر شده است
  13  عدم محدوديت در ساخت و ساز  ابل ساختق محدوديت اراضي
  14  رشد كم قيمت زمين حتي در نواحي مرغوب  ي مرغوبها افزايش بهاي زمين
  15  تمام شده مسكن)كم بودن هزينه ساخت (قيمت   ي ساختها افزايش هزينه

  16  ي شهريها ي قابل قبول براي رفت و آمدها مسافت  مسافت و ترددهاي الزم روزانه بعد غيرقابل پذيرش
  17  نبود مشكالت دسترسي براي ارائه خدمات امنيتي  مشكالت ارائه خدمات انتظامي و امنيتي

  18  توان توسعه شهر در جهات مختلف  ي خدماتيها شبكه محدوديت توسعه
  19  رشد افقي  رشد عمودي

  20  كمبود امكانات براي ساخت و ساز  امكانات وسيع ساختمان سازي
  21  ي سنتي براي ساخت و سازها روش  جديد و مصالح ها تكنيك
  22  معموال تك واحدي ها خانه  واحدي ي چندها خانه

  23  ي وياليي و حياط دار سبك قديمها خانه  برج نشيني و آپارتمان نشيني
  24  ي پدرساالريها در خانه قرارگيري  ي فرزندساالريها قرارگيري در خانه

  25  مصالح و اصول معماري سنتي  و فنون جديد در معماري ها استفاده از روش
  26  حياط مركزي  اغلب داشتن حياط كوچك و يا بدون حياط بزرگ

  27  خانوادگيي قبيله اي و ها نسبتداشتن   مختلف ها وجود افراد از قشرها و فرهنگ
  28  محرميت و سلسله مراتب  امكانات و آزادي به مراتب بيشتر

  29  يي محجوبها مطبخ و ها آشپزخانه  ي اوپن مخصوص آماده سازي غذاهاها آشپزخانه
  30  نبود حمام و رفتن به گرمابه عمومي  ي مجاور اتاق خوابها حمام
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  41 ...هاي آپارتمانياي)تا بلوكهاي فاميلي(محله تطور سكونت شهري از مجموعه
  

  31  كوچك در حياطدارا بودن از يك حوض   سونا و استخرهاي كوچك خانگي
  32  ي خانه دست ساز بوده استها تمامي قسمت  ي كارخانه اي مثل قطعات پيش ساختهها نمونه

  33  استفاده از چاه آب يا قنات و چشمه  لوله كشي سراسري آب
  34  ها از انواع قديمي و راه پله ها درب  آسانسور و دربازكن برقي

  35  سياري ارتباطي ها نبودن راه  ي تلفنها شبكه
  36  عدم وجود ارگاني براي ارائه اين خدمات  خدمات شهري براي دفع زباله

  37  نبود اين قبيل امكانات  صندوق پست
  38  نبود اين قبيل امكانات  گازشهري

  39  وجود فضاهاي زياد براي ساخت خانه دلخواه  قديمي و كلنگي و ي خاليها بر روي زمين احداث
  مأخذ: نگارنده 

  

 منابع 

)، بررسي تاثير شيوه زندگي بر 1386انصاري، مجتبي، (
كالبد مجموعه فاميلي در بافـت قـديم شـهر يـزد،     
ــزد،   اســتاد راهنمــا: نقصــان محمــدي، دانشــگاه ي

 دانشكده هنر و معماري. 

 سـازي  نهادينـه  راهبـرد  )،1376( الـدين،  حسـام  بيان،

 كاربردي، مديريت - علمي فصلنامه پايدار، توسعه

 .73 دولتي، شماره

)، مسـكن كردهـاي   1380( ، محمد حسين،پاپلي يزدي
شــمال خراســان، فصــلنامه تحقيقــات جغرافيــايي، 

 .29ص-5، ص 3دانشگاه اصفهان، شماره

ــا، (  ــد رض ــدي، محم ــزي  )، 1387پورمحم ــه ري برنام
 مسكن، انتشارات سمت، تهران.

 طراحـي  روشـهاي  و اصول )،1376، (محمود توسلي،

 مركز ،اول ايران، جلد در مسكوني فضاي و شهري

 ،ايـران  معمـاري  و شهرسازي تحقيقات و مطالعات
 .تهران

جغرافياي سكونت، ترجمه محمد  )،1374تولون، ب، (
 مظاهري، انتشارات دانشگاه تربيت معلم، تبريز.

ــاميان، فـــرخ ــران، )، 1377( ،حسـ ــيني در ايـ شهرنشـ
 .سومچاپ ، انتشارات آگاه

شناسي ساخت كالبدي )، گونه1385حسيني، محسن، (
هاي فاميلي در يزد محله فهادان و گـودال  مجموعه

مصلي، استاد راهنما: نور محمدزاده، دانشگاه يـزد،  
  دانشكده هنر و معماري.

ــا، (پورمحمــــديدالل برخــــي  ،)1375، محمدرضــ
ريزي و طراحي در بافت فيزيكـي  مالحظات برنامه

وني، نشـريه دانشـكده ادبيـات و    هاي مسكمجتمع
-127، ص161-160علوم انساني تبريـز، شـماره   

 .142ص

)، جمعيت و شهر نشيني در 1371(زنجاني، حبيب اهللا، 
ــد اول،  ــران، جل ــاراتاي ــات و  انتش ــز مطالع مرك

 تحقيقات و شهر سازي و معماري ايران، تهران.

طـرح پژوهشـي بررسـي    )، 1381زياري، كرامت ا...، (
ر و عـدم حضـور افاغنـه در سـاختار     تأثير حضـو 

 اشتغال شهر يزد، طرح پژوهشي.

السادات، شهرام پورديهيمي و مقامي، پروينقائمسجادي
ــماعيل ــرغامي، اس ــداري   )،1389( ض ــول پاي اص

هـاي مسـكوني، فصـلنامه صـفه،     اجتماعي مجتمع
 .87ص.-75، ص5شماره 

طرح پژوهشي بررسي  )،1384سرايي، محمد حسين، (
ي موجود زمين، ها ي شهرها و ظرفيتگسترش افق

 نمونة موردي شهر يزد.
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طرح تحقيقاتي از خانه  )،1390سرايي، محمد حسين، (
تا مسكن يزد الگويي از تطور سـكونت شـهري از   

هــاي اي(فــاميلي) تــا بلــوكهــاي محلــهمجموعــه
 آپارتماني، دانشگاه يزد.

اصول پايداري اجتمـاعي   )،1389(، اسماعيل، ضرغامي
اسالمي،  -هاي مسكوني در شهرهاي ايرانيمجتمع

فصلنامه مطالعات شهرهاي ايرانـي اسـالمي، سـال    
  .118ص -103، ص2اول، شماره

بازشناسي نقش آب در حيـاط   )،1385(، سحر، طوفان
هاي سنتي ايران، فصلنامه باغ نظر، سال سوم، خانه

  ..81ص -72شماره ششم، ص
احــي ســازگاركردن طر )،1390(، جــواد، عبدالحســيني

هاي مسكوني تبريز و باكو با فرهنگ و اقلـيم  خانه
بــومي، فصــلنامه بــاغ نظــر، ســال هشــتم، شــماره 

  .24ص-13هجدهم، ص
ــتاني ــيعنابس ــم   ، عل ــايان و ابوالقاس ــد ش ــر، حمي اكب

بررسـي نقـش اعتبـارات بـر      ،)1390بنيادداشت، (
تغيير الگوي مسـكن در نـواحي روسـتايي(مطالعه    

ريــزي لــه برنامــهمــوردي: شهرســتان بمبئــي)، مج
 ..80ص -63فضايي، سال اول، شماره سوم، ص

جغرافيا و شهرشناسي، انتشارات )، 1371فريد، يداهللا، (
 دانشگاه تبريز، تبريز.

)، تحليـل ارتباطـات فضـايي در    1385كميلي، اكـرم، ( 
هاي فاميلي بافت قديم در شهر يزد، استاد مجموعه

هنـر و  راهنما: مندگاري، دانشـگاه يـزد، دانشـكده    
 معماري.

ايرانـي،   يهـا  خانـه  معمـاري  )،1384، (فاطمـه  كاتـب، 
 ارشـاد  و فرهنگ انتشارات وزارت و چاپ سازمان

 .تهران ،اسالمي

ابعاد اجتماعي مسكن، سـازمان   )،1363مخبر، عباس، (
 برنامه و بودجه، تهران.

 معمـاري  بـا  آشـنايي  ،)1376، (غالمحسـين  معماريان،

 دانشـگاه  ،درونگـرا)  شناسي ايران (گونه مسكوني

  ن.تهرا، ايران صنعت و علم

فرهنگ لغت فارس، انتشـارات  )، 1362معين، محمد، (
 امير كبير، تهران.

)، طـرح راهبـردي   1386مهندسين مشاور آرمانشـهر، ( 
شناســي بافــت فرســوده يــزد، دفتــر هشــتم: گونــه

 -مسكن، سازمان مسكن و شهرسازي اسـتان يـزد  
بهسـازي شـهري،   شركت مادر تخصصي عمران و 

 تهران.-يزد

)، طـرح راهبـردي   1386مهندسين مشاور آرمانشـهر، ( 
 ويژه عناصر بافت فرسوده يزد، دفتر نهم: مطالعات

 -ميراثي، سازمان مسكن و شهرسـازي اسـتان يـزد   
شركت مادر تخصصي عمران و بهسـازي شـهري،   

 تهران.-يزد

)، طـرح تفصـيلي   1388مهندسين مشـاور آرمانشـهر، (  
 هرداري يزد.شهر يزد، ش

 
 


