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   در معماري مسكوني ايرانمفاهيم آن  وتوسعه پايدار

  
 ** سميرا پروردي نژاد* / مهدي زنديه

  11/02/1389                                                                                                                                                  : دريافت مقالهتاريخ
  06/04/1389                                                                                                                                                 :تاريخ پذيرش مقاله

  چكيده
 ح رايـج در سـط     هاي فسيلي و توسعه پايـدار بـه مباحـث بـسيار مهـم و              صرفه جويي در مصرف انرژي     محيط زيست، امروزه  

كـاهش ميـزان مـصرف       كه حفظ منابع انرژي، جلوگيري از آلوده كـردن زمـين و محـيط زيـست،               به طوري . نداالمللي تبديل شده  بين
 شده و معماران و    سازي شهر  معماري و  هاي فسيلي و هم زيستي با شرايط طبيعي و اقليمي مبدل به يكي از مهمترين تدابير در                انرژي

كشورهاي جهان را بيش  افزايش مداوم جمعيت، .كندساز مي قواعد خاصي در زمينه ساخت و اصول وشهرسازان را ملزم به رعايت 
شايد با كوشش مداوم دانـشمندان، پرتـو اميـدي بـر             .به رو ساخته و حيات بشر را تهديد مي كند          از پيش با مشكل كمبود انرژي رو      

 .ر در اثر كمبود انرژي و كثرت آلودگي محيط، از بين برودچهره حيات بر روي كره خاكي بتابد و بيم متالشي شدن تمدن بش

 در فـسيلي  انـرژي  مـصرف  ،ايـران  مـا  كـشور  در خـصوص  بـه  و جهان در زيست محيط كننده آلوده عوامل مهمترين از يكي
 شهرها به اهاروست از انسانها افزون روز هجوم با كه است، خانه فضاي گرماي تامين و مصرفي گرم آب تهيه براي مسكوني، فضاهاي

  افـزوده  )شـود مـي  شـامل  را ايـران  جمله از و جهان نوين صنعت هايپايه واقع در كه( فسيلي هايسوخت كنندگان مصرف تعداد به
  .كرد مبارزه مشكل اين با توانمي محيطي پايداري اصول اجراي با .شودمي

تري بـه نـام     مينطور تلفيق اين دو در سطح وسيع      معماري سنتي ايران چه در بخش مسكوني و چه در بخش غير مسكوني و ه              
هـاي  تي و حفـظ محـيط زيـست پاسـخگوي نياز          هاي منحصر به فردي است كه ضمن توجه به مسايل زيباشـناخ           اراي ويژگي شهر، د 

ـ                   . اقليمي هر منطقه نيز بوده است      دار را در   فنون و قواعد به كار رفته در اين معماري، بسياري از مفاهيم نوين در عرصـه معمـاري پاي
  .پردازد در معماري مسكوني ايراني ميمفاهيمخود به وضوح دارد كه اين مقاله به بررسي اين 

  

  . خانه،اقليم، محيط زيست، معماري سنتي ايران، توسعه پايدار: كليد واژگان
  

  
دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه گروه معماري  انگلستان و استاديار  UCEدكتراي معماري منظر و طراحي شهري از دانشگاه *

  )ره(بين المللي امام خميني
  )ره(دانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه بين المللي امام خميني **
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  مقدمه
در بحث توسعه پايدار و به طبع آن معماري پايدار          
اينكه هر ساختمان بايد با بستر و محيط طبيعي پيرامـون           
. خود تعامل داشته باشد به امري بديهي مبدل شده است         

امـر چگـونگي    قسمت بحث برانگيز و مورد توجه ايـن         
 .باشدمي و نوع تدابير در نظر گرفته شده         برقراري تعامل 

سـاكنين  طلبي است كه سـالها پـيش        اين درست همان م   
انـد و بـا      با مهارتي ويژه از آن بهره جسته       بوم و اين مرز 

ر زمينـه اسـتفاده بهينـه از        اجراي فنون و قواعد خاص د     
  و  و بـاد   ها و منابع طبيعي به خـصوص خورشـيد        انرژي

اند و امروزه با سهل     هماهنگي با اقليم از آن استفاده كرده      
 . شده اسـت   انگاري به ورطه نابودي و فراموشي كشانده      

هاي زيست محيطي بلكـه در      نه تنها در زمينه   ،  اين تدابير 
 نيـز   ياقتـصاد   و ي اجتماع  ابعاد ابعاد ديگر پايداري چون   

  .مشهود است
  

ري پايـدار   در بحث توسعه پايدار و به طبع آن معمـا         
اينكه هر سـاختمان بايـد بـا بـستر و محـيط طبيعـي              
پيرامون خود تعامل داشته باشد به امري بديهي مبـدل          

قسمت بحث برانگيز و مورد توجه اين امر        . شده است 
چگونگي برقراري تعامل و نوع تدابير در نظر گرفتـه          

  باشدميشده 
  

 توســعه پايــدار و مبحــثبــه ابتــدا در ايــن مقالــه 
است سپس با ديدگاه برخي      پرداخته شده  پايدار   معماري

 و پس از آن با نگاهي بـه       از بزرگان اين بحث آشنا شده       
 عناصر و    معماري سنتي ايران و به طور خاص       گوناگوني
 تك   اجمالي هاي مسكوني به سراغ بررسي    خانهفضاهاي  

ـ  به كـار      و فضاهاي  تك عناصر  در ايـن نـوع     ده شـده    رب

اها و عناصـري چـون       وجـود فـض     است رفتهمعماري  
زمــستان نــشين، ســرداب، زيــرزمين،  تابــستان نــشين،

گرم سال   جهت هماهنگي با فصول سرد و     ... بادگير و   
و استفاده بهينه از انـرژي بـاد، خورشـيد و همينطـور             

   هـاي قابـل توجـه     ز ويژگـي  ظرفيت حرارتـي خـاك ا     
 با اين تفكر كـه      هاي مسكوني اين سرزمين است،    خانه

 و منبع الهام و الگويي      ر راه گشا بوده   بررسي اين عناص  
، همـواره   بـوم باشـد    و هاي آينده اين مـرز    در طراحي 

سعي شده است به پـنج سـؤال آمـده در ذيـل پاسـخ               
  :مناسب داده شود

هاي اقليمي هر منطقه، نمـا و       نظر به شاخصه   -1
جهت ساختمانها چگونـه باشـد تـا بيـشترين بهـره از             

اي موجـود   گردش خورشيد در فصول مختلف و باده      
 در هر اقليم برده شود؟

بــا توجــه بــه اقلــيم هــر منطقــه، بازشــوهاي  -2
 ساختمانها چگونه و به چه مقدار طراحي شوند؟

اي ساخت، چگونه   هبراي پايين آوردن هزينه    -3
 توان استفاده كرد؟از مصالح بومي مي

نقش گل و گياه، آب و سايه در تغيير درجـه            -4
 گرم و خشك    هواي اماكن مسكوني به ويژه در مناطق      

 چگونه است؟
فرهنگ، آداب و رسوم و سنتهاي هر منطقـه          -5

 چه نقشي در طراحي كالبدي مسكن دارد؟ 
  

  روش تحقيق 
بديهي است هر پژوهش علمي نياز به يك روش         

انتخـاب روش  . تحقيق متناسب با موضـوع خـود دارد   
تحقيق مناسب و تداوم آن در تمـامي فرآينـد و مـسير             

. ي يك تحقيق علمـي اسـت      پژوهش از اصول راهبرد   
روش مواجهه با مسئله و پژوهش در ارتباط تنگاتنـگ          
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از همـين  . تو دو سويه با ساختار و ماهيت تحقيـق اسـ         
اي انسجام بخش به ايـن تحقيـق،        رو براي ايجاد شالوده   

روش كيفي انتخاب و در طـول پروسـه پـژوهش مـورد             
  .استفاده قرار گرفته است

ب در ايـن مقالـه و       براي بدست آوردن نتايج مطلو    
اي ارائه پاسخ مناسب به سؤالهاي فوق از تحقيق كتابخانه  

هـا اسـتفاده شـده    اعم از كتاب، رساله، مقاالت و سـايت       
است و در نهايت سعي شده است با بازديد از امكانـات            

هـاي  هاي موردي از گونـه    و آوردن نمونه  موجود ميداني   
 تكميل  ودست آمده را تحليله مختلف مسكن، مطالب ب

  .بندي نهايي رساندنموده و به جمع
  

  پايداري از نظر لغوي
 در لغت نامه دهخدا پايداري بـه معنـاي بـا دوام و            

در فرهنگ معين اين واژه بـه معنـاي         . ماندني آمده است  
 بـه معنـاي     "پـايش " مقاومـت از مـصدر     پايدار بودن و  

 فعــل 1.اســتقامت نــشان دادن اســت پايــداري كــردن و
Sustain  ريشه التين  از Sustinereاز دو جزء وSus  

بـه معنـاي نگـه    (Tinere و) به معناي از پايين بـه بـاال  (
 1290از سـال   تشكيل شده است و )حفظ كردن داشتن،

ايـن فعـل بـا       .زبان انگليسي به كار گرفته شده است       در
آميختـه   "تـداوم  پـشتيباني و   حمايت،" مفاهيمي از قبيل  

ــرايط،" وصــيفدر ت Sustainable صــفت اســت و  ش
ي قرار  نرود كه مورد پشتيبا    به كار مي   "يا چيزي  حالت و 

همچنان تداوم   مين معاش، أگرفته يا به واسطه كمك يا ت      
  2.يافته است

  
  تعاريف آن توسعه پايدار و

 ميالدي و پس    70واژه توسعه پايدار از اواسط دهه       
  . كار رفته است ه، بسيار ب1973از بحران نفتي سال 

 تعريفي كـه در اجـالس ريـو از توسـعه            مهمترين
اي كـه   توسـعه ": پايدار ارائه شد، بدين قرار است     

نيازهاي كنوني بشر را بدون مخاطره افكنـدن نيـاز          
هاي آينده، برآورده ساخته و در آن بـه محـيط           نسل

  هاي فردا نيز توجه شودزيست و نسل
  

امروزه، بحث توسعه پايدار، يكي از بحثهاي بسيار         
هـا و   سـازمان . ايج در سطح بين المللي اسـت      مهم و ر  

نهادهاي پر طرفدار محيط زيست در جهان و همچنين         
سازمان ملل از مهمترين ارگانهاي دخيـل در ايـن امـر            

بحث جدي و كارشناسانه در اين مـورد، پـس          . هستند
از بحران مذكور، آغاز شد كه نقطه اوج اين بحثها، در           

 پايدار، معـروف     به كنفرانس جهاني توسعه    1992سال  
ــه  ــودوژانيرو برزيــل "اجــالس زمــين"ب  در شــهر ري

در آن  انجاميد كه بعدها به اجالس ريو مشهور شـد و           
بردهـايي در جهـت توسـعه     اي براي ارائـه راه    قطعنامه

پايدار كشورهاي جهان صادر شد و كشورهاي جهـان         
 سال بعد، در    10. ملزم به پيروي از اين قطعنامه شدند      

انس ديگري در شـهر ژوهانـسبورگ       ، كنفر 2002سال  
در آفريقــاي جنــوبي در ســطح وزراي كــشورها و    
كارشناسان محيط زيست برگزار شد و هدف آن تاكيد         

تـر كـردن ايـن      بر مصوبات كنفـرانس ريـو و اجرايـي        
مهمترين تعريفي كه در    . مصوبات در سطح جهاني بود    

اجالس ريو از توسعه پايـدار ارائـه شـد، بـدين قـرار              
اي كـه نيازهـاي كنـوني بـشر را بـدون            عهتوس": است

مخاطره افكندن نياز نسلهاي آينده، بـرآورده سـاخته و      
. در آن به محيط زيست و نسلهاي فردا نيز توجه شود          

هاي زيادي از توسعه پايدار     هر چند تا كنون تعريف     "
ارائه شده، ولي محور تمامي آنهـا توجـه بـه نـسلهاي             

از محيط زيست   بعدي، آينده محيط زيست و حفاظت       
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توجه به فرهنگ، ويژگيهاي بـومي و       . جهاني، بوده است  
هـاي تجديـد    تجربيات گذشـته، بهـره گيـري از انـرژي         

  شـــــــــونده و پرهيـــــــــز از بكـــــــــارگيري    
 3.هاي تجديد ناپذير از اصول توسعه پايدار اسـت        انرژي

توسـعه   بر اساس تعريف كمسيون جهاني سـازمان ملـل        
ه پاسخگوي نيازهـاي    اي ك توسعه" پايدارعبارت است از  

هـاي آينـده در تـامين       بدون آنكه توان نـسل     فعلي باشد، 
بانـك جهـاني     ".نيازهاي خود را تحت تاثير قـرار دهـد        

اي كـه   توسـعه " :كنـد توسعه پايدار را چنين تعريف مـي      
  4."دوام يابد

  
  تعاريفي از معماري پايدار

جـان  . گـردد بـر مـي    19معماري پايـدار بـه قـرن        
مان از پيـشگا   7ريچارد لتابي   و 6م موريس ويليا ،5راسكين

راسـكين در    .شـوند نهضت معماري پايدار محسوب مي    
گويـد كـه بـراي      مي خود "هفت مشعل معماري  "كتاب  

تـوان نظـم هارمونيـك      پيـشرفت مـي    دستيابي به رشد و   
موريس بازگشت بـه     .الگو قرار داد   موجود در طبيعت را   

صـنايع  احيـاي    خودكفـايي و   فضاي سبز حومه شـهر و     
هـاي  هدف از طراحي ساختمان    .كردمحلي را توصيه مي   

 انـرژي و   كاهش آسيب آن بر روي محيط از نظـر         پايدار
كه شامل قوانين زيـر      بهره برداري از منابع طبيعي است،     

  :باشدمي
  كاهش مصرف منابع غير قابل تجديد -1
  توسعه محيط طبيعي -2
حذف يا كاهش مصرف مواد سمي و يا آسـيب         -3

  8ن بر طبيعت در صنعت ساختمانرسا
معمـاري پايـدار     اما به طور كلي تعاريف زير را از         

  : توان مطرح  كردمي

ساختماني كه كمترين ناسازگاري و مغـايرت        •
تر بـا   در پهنه وسيع   را با محيط طبيعي پيرامون خود و      

  9.منطقه و جهان دارد
ــسان ســاخت و " • ــق محــيط ان ــديريت  خل م

بـازدهي   صول بوم سازگاري و   متعهدانه آن بر مبناي ا    
 صرف  به حداقل رساندن  : اين اصول عبارتند از    .منابع

منابع تجديـد ناپـذير، ارتقـا و بهبـود شـرايط محـيط          
 "هاي بوم شناختي بـر محـيط      سيبآ  حداقل طبيعي و 

 .)1994 چارلز كي برت(
تــر و همزيــستانه اثــر ن رابطــه متعــادليتبيــ" •

ـ  معماري با محيط كه بـر كـنش منـدي خودآگـ            ر اه اث
ريـزي شـده    معماري نسبت بـه شـرايط محيطـي پـي         

 ).2001 هاگان( "است
 بناهـاي پايـدار،    OECD"10 "بر اساس طرح   •

ا ثيرات مخرب ر  أكمترين ت " شوند كه بناهايي تلقي مي  
طبيعي مجـاور    و )مصنوع( هاي ساخته شده  بر محيط 

همچنـين    اطرافـشان و   نيـز ناحيـه    بالفصل خود و   و
هاي پايدار بـه    مانتساخ .باشندزمينه كلي خود داشته     

كاركرد  محيط با كيفيت، تمام چرخه حيات ساختمان، 
 ".كندآينده توجه مي مطلوب و
اي تلقـي   طراحـي  همگـن،  طراحي پايدار و  " •

شود كه در آن هر جزيي به عنوان بخـشي از كـل             مي
موسـسه  ( "بزرگ تر به خوبي مورد توجه قرار گيـرد        

 ).راكي مونتين
در بـر دارنـده آميـزه اي از         معماري پايـدار    " •
سياسي و   اجتماعي، محيطي، هاي زيباشناختي، ارزش

 ).سامويل موك بي( "اخالقي است
اساسي از   طراحي پايدار به مفهوم دروني و     " •

فرآيندي كـه بـه احيـا شـدن          .مكان منتج خواهد شد   
در واقع علم و هنـر       انجامد و بيش از تحليل بردن مي    
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محـيط انـساني و جهـان       برقراري ارتباطي مناسب بـين      
  .12 )ون در رين (" 11 طبيعت است

  
  اصول معماري پايدار

اصولي كه بايد رعايت شود تا يـك سـاختمان           •
در زمره بناهاي پايدار طبقه بندي شـود بـه شـرح زيـر              

  13: است
  حفظ انرژي: اصل اول •
   اقليما هماهنگي ب: اصل دوم •
   كاهش استفاده از منابع جديد: اصل سوم •
  وردن نيازهاي ساكنانآ بر: ماصل چهار •
   هماهنگي با سايت: اصل پنجم •
  كل گرايي : اصل ششم •

  
   الگوهاي معماري پايدار

ز بخشي از محـيط زيـست را        ها ني امروزه ساختمان 
هاي زيـست   دهند و بخش اعظمي از آلودگي     تشكيل مي 

ساز را   توان ساخت و  البته نمي . كنندمحيطي را ايجاد مي   
ريـزي  برنامـه   طراحـي و    يك تفكر،  ولي با    ردمتوقف ك 

هايي ساخت كـه كمتـرين تـاثير        توان ساختمان مي دقيق،
معمـاري پايـدار    . منفي را بر محيط زيست داشته باشـند       

ريـزي و طراحـي بـراي سـاخت         هاي برنامه يكي از ايده  
بطــور كلــي در تعريــف . هــايي اســتچنــين ســاختمان

  :وجود داردپايداري سه ركن اصلي زير 
نـسل  (يفي زندگي و سـالمت انـسانها    ارتقاي ك  .1

  )هاي آيندهنسل حاضر و
  انسان روزمره تامين نيازهاي .2
منـابع انـرژي     حفظ سيستم هاي اكولـوژيكي و      .3

هدف كلي از طراحي پايدار در يك ساختمان اين است          
كه به واسطه بهره وري صحيح از انرژي و منابع طبيعي           

ك ي. ثير سوء ساختمان بر محيط زيست كاهش يابد       أت
هـاي  طرح پايدار همزمـان در پـي رسـيدن بـه ارزش           

زيباشناختي، زيـست محيطـي، اجتمـاعي، اقتـصادي،         
بنابراين مـي تـوان الگوهـاي       . اخالقي و معنوي است   

  :زير را در معماري پايدار ارائه كرد
ل رسـاندن بهـره بـرداري از منـابع          قبه حـدا   •

هـاي طبيعـي و     ري انـرژي  تجديد ناپذير و بـه كـارگي      
  رتجديد پذي

ارتقــاء كيفيــت محــيط زيــست و گــسترش   •
  محيط زيست طبيعي

از بين بردن يا بـه حـداقل رسـاندن مـصرف            •
  مواد آلوده و سمي

  حفظ هويت فرهنگي و قومي •
  ترويج زندگي سالم •
استفاده خردمندانه از زمين و همگوني شكل        •

  ساختمان با محيط زيست 
اقتصادي بودن ساخت و سـاز بـا اسـتفاده از            •
  زين كارآمدهاي جايگفناوري
  جلوگيري از ايجاد آلودگي صوتي و هوا •
  

 خلق يك محيط سـالم      هبنابراين معماري پايدار ب   
 حفاظت از منـابع تجديـد       ،  بر پايه بهره وري از منابع     

هاي تجديد پذير و ارتقاء     ناپذير، كاهش مصرف انرژي   
  14. كيفي زيست كمك خواهد كرد

  
  ايران گوناگوني معماري مسكوني در

از معدود كشورهاي جهان      بزرگ ايران،  سرزمين
هـاي   طول تاريخ توانسته است با ويژگـي       است كه در  

 .فرهنگي و جغرافيايي خود معماري متنوعي ايجاد كند   
هـاي جغرافيـايي يـك      اين تنوع حتي در تقسيم بنـدي      
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به خوبي قابل مشاهده     منطقه محدود نيز، با اندكي دقت،     
سكوني در منـاطق  براي مثال تنوع زياد معماري مـ  . است

اطراف  لنگرود و  سرسبز استان گيالن در منطقه الهيجان،     
منطقـه   ناحيـه آسـتارا و بخـش شـمالي طـالش،           رشت،

ماسـوله   ارتفاعات ماسوله و   ارتفاعات ديلمان و   فومنات،
نطنز  ابيانه، رودخان و يا معماري مسكوني كوير ايران در       

بي  بـه خـو  ، كيلـومتري از هـم  60-50كاشان با فاصله  و  
  15 .له هستندئگر اين مسنمايان

  
از معدود كشورهاي جهان است      سرزمين بزرگ ايران،  

هـاي  كه در طول تـاريخ توانـسته اسـت بـا ويژگـي            
فرهنگي و جغرافيايي خود معمـاري متنـوعي ايجـاد          

هـاي جغرافيـايي    اين تنوع حتي در تقسيم بندي      .كند
به خوبي قابـل     يك منطقه محدود نيز، با اندكي دقت،      

  شاهده استم
  

هـاي  ل گوناگوني چـون توپـوگرافي، ويژگـي       عوام
در ... هاي اقتصادي، معيشت، منابع آب و     اقليمي، قابليت 

سرزمين پهنـاور ايـران موجـب پديـدار شـدن بافتهـاي             
. مسكوني متفاوتي از نظر شكل گيري كالبدي شده است        

يــن موقعيــت جغرافيــايي و اقليمــي خــاص همــراه بــا ا
 سـرزمين در بهـره گيـري از         يـن هوشمندي گذشـتگان ا   

خورشـيد چـه در كـوير        هاي طبيعي ماننـد بـاد و      انرژي
مناطق مرطوب كشور دست بـه دسـت         چه در  سوزان و 

لي مـشاهده   هم دادند تا اين معماري بي نظير پديد آيد و         
 و با سـهل انگـاري  شود كه امروزه مردم اين سرزمين       مي

 و  بي تـوجهي از كنـار آن گذشـته و دنبـال منبـع الهـام               
  .الگويي خارج از اين سرزمين باشند

سعي شده است بطـور      اين بخش    به همين دليل در   
 جزييـات  عناصـر و  بعضي از   به بررسي   مختصر و موجز    

سـاخت   همينطور فنون به كار رفته در       معماري و  مهم
  .خته شود پرداايرانطراحي معماري مسكوني  و

  
هـاي  فنون اقليمي به كـار رفتـه در خانـه         

  ايران
   هاي چهار فصلهخان

تطبيق شيوه زنـدگي بـا شـرايط اقليمـي فـصول            
هاي درونگراي مناطق گرم    توان در خانه  مختلف را مي  

هاي اطراف  اتاق. و خشك ايران به خوبي مشاهده كرد      
ها با توجه به فصول مورد استفاده قرار        حياط اين خانه  

بدين ترتيب كه ضلع شمالي و آفتـاب گيـر          . گيرندمي
كه گرمتر بوده در زمستان مـورد اسـتفاده         ) هپنا(حياط  

. گرفته و به زمستان نشين معروف بوده اسـت        قرار مي 
درست عكس ايـن عمـل در ضـلع جنـوب حيـاط و              

 اتفاق مي افتـاده و بـه تابـستان        ) رنسا(پشت به آفتاب    
ين فضاهاي  نش  در تابستان  16.استنشين معروف بوده    

است و داراي نشين وجود داشته  زير بادگير و اتاق شاه    
ارتفاع بيشتر و حجم سبكتري نسبت به زمستان نشين         
بوده است و دليل اين امر چيزي جـز اسـتفاده از بـاد،              

سازي اين فضا  تهويه و گردش بهتر هوا در آن و خنك        
  دري،سـه نشين شـامل    زمستان .در تابستان نبوده است   

، كه روي محور اصلي قـرار       17دريده پنج دري و شكم   
توانند راهرو يا   كه مي  ند و دو فضاي ارتباطي    اگرفتهمي

 كه از سه دري، اتـاق       18هاييگوشواره تختگاه باشند و  
و انـد   تهرانـي و اتـاق دو دري تـشكيل شـده           ارسي يا 
فضاي اصلي   .ددهنيهاي اين بخش را تشكيل م     گوشه

نشين روي محور اصلي قـرار گرفتـه و بـراي            زمستان
از  را هـاي آن  رهرود بيشتر نور خورشيد اغلـب پنجـ       و

داخل فضاهاي مركزي   . اندساختههاي بزرگ مي  ارسي
  اي چونتزيينات پيچيده ودن فضا،ـبه به بسته ـبا توج
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هـاي بـسيار پيچيـده ديـده        كاري  قطارهاي مقرنس آيينه  
 نمونــه خــوبي از تفكيــك 1شــماره تــصوير . شــودمــي

  .فضاهاي نامبرده است
  

  درونگرايي
 به ظاهر و در عوض كار بر روي درون و         نپرداختن

حــاالت درونــي، از طــرف بعــضي از كــار آشــنايان بــه 
معماري، به داخل اين عرصه نيز كشيده شـده اسـت تـا             
جايي كه معمـاري ايرانـي را از ايـن نظـر كـه در نمـاي             
بيرون آن و در گذرهاي پرپيچ و خم چيزي جز خـشت            

پركـاري   شود ولـي در داخـل دنيـايي از          و گل ديده نمي   
  .اندزيبايي دارد، درونگرا ناميده

  :هاي درونگراهاي خانهويژگي
ي داخل با   نداشتن ارتباط بصري مستقيم فضاها     .1

 ؛فضاهاي شهري بيرون خود
 فضاهاي مختلف آن را عنـصري ماننـد حيـاط          .2

  است ردهـهاي سرپوشيده سازماندهي ك يا صفهمركزي و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

زشوها به طرف ايـن عناصـر       ها و با  به نحوي كه روزن   
 .باز شوند

تقيم با فـضاهاي    سبحث نداشتن ارتباط بصري م    
تـوان از دو ديـدگاه اقليمـي و فرهنگـي          شهري را مـي   

  19 .مورد بررسي قرار داد
  

  برونگرايي
اي از معمـاري    گونه شناسـي برونگـرا، بـا گونـه        

 داشتن ارتباط بـصري و     هايي از قبيل  مسكن با ويژگي  
 نداشـتن حيـاط،   با فضاي بيرون خانه، فيزيكي مستقيم   

سازماندهي فضايي نسبت به يك      گسترش در ارتفاع و   
  20 .باشديفضاي ديگر مثل داالن روبرو م

  
  گيريجهت

استفاده از منـابع     هاي سنتي،كاربرد و  در مجموعه 
سـازمان   اصول سـاخت و    هاي طبيعي يكي از   و انرژي 

ر هـاي قـديمي د    خانـه  بـراي مثـال      .فضايي آنهاسـت  

  36حاجي قاسمي، كامبيز، گنجنامه، ص : مأخذ. كاشان،هاپالن طبقه همكف خانه بروجردي:1تصوير شماره
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هاي كويري از نظر وضعيت استقرار در جهـت قبلـه           بافت
ايـن   .)مگر در صـورت وجـود بـاد مـزاحم          (قرار دارند 

جهت گيري از لحاظ اقليمي شرايطي را به وجـود آورده    
است تا فضاهاي تابستاني و اتاق هاي زمستاني به طـور           
منطقي در طراحي فضاهاي زيـستي جايگـاه خـويش را           

 عالوه بر حفاظت ساكنان در      جهت گيري مناسب   .بيابند
مناسب نيز  از ورود بادهاي نا    برابر گرماي مستقيم آفتاب،   

  21 .كندجلوگيري مي
شمال شرقي  ( در بناهاي سنتي ايران سه رون راسته      

 جنــوب -شــمال غربــي( ، اصــفهاني) جنــوب غربــي–
بهترين جهت استقرار   )  غربي –شرقي  ( و كرماني ) شرقي

 رون راسـته    .دادنـد ن مـي  ساختمان را در هر اقلـيم نـشا       
شامل شهرهاي مركزي چون تهران، يزد، جهرم و تبريـز          
در شمال غربي ايـران، رون اصـفهاني شـامل شـهرهاي             

و در نهايـت رون كرمـاني       ... اصفهان، اسـتخر، شـيراز و     
شامل شـهرهاي كرمـان، همـدان، شـهرهاي آذربايجـان           

  22 .اندمي شده... غربي، خوي و 
  

  فرورفتن در دل خاك
ــ ــاختن  ف ــاك و س ــضاهايي در رورفتن در دل خ ف

ظرفيـت حرارتـي خـاك در        زيرزمين جهـت اسـتفاده از     
 . اقليمـي اسـت    ديگـر فنـون   فصول مختلف سال نيـز از       

ساختن اين گونه فـضاها تنهـا در منـاطقي كـه رطوبـت              
خاك زياد است مانند مناطق حاشيه دريـاي خـزر، منـع            

  .شده است
  

  فضاي سبز
ضـمن   درختان كم آب خواه،    ها،ها با تريشه  باغچه

فقـر   ايفاي نقش در توليد و ايجاد زيبـايي،        مين سايه و  أت
ايـن سـطوح سـبز بـا         .رطوبت محيط را جبران مي كنند     

جذب پرتوهاي تابشي خورشيد مانع انعكاس دوبـاره        
 گـاهي   23 .ندشـو مي توها و افزايش نا خواسته گرما     پر

انتخاب . كنندن درختان نقش باد شكن را ايفا مي       نيز اي 
نوع درختان هميشه سبز يا خزان پذير بسته به نوع هر           

     .اقليم نيز متفاوت است
  

  استفاده از مصالح مناسب
 بـا ظرفيـت حرارتـي        بوم آورد  استفاده از مصالح  

هاي اقليمي بـه كـار      ناسب با توجه به  اقليم از ترفند       م
 با ايـن كـار نـه        .رفته در معماري مسكوني ايران است     

م استفاده شـده بلكـه در       لح مناسب هر اقلي   تنها از مصا  
هاي جانبي چون حمل و نقل نيز صـرفه جـويي           هزينه

نمونه بارز اين امر در مناطق شمالي كشور        . شده است 
با استفاده از چوب و در مناطق مركـزي و كـويري بـا              
استفاده از خاك و ساخت خـشت و آجـر بـه خـوبي              

  .نمايان است
  

  سنتي عماري م درعايق كاري 
انـد و بـا     ايرانيان از ديرباز با عايقكاري آشنا بوده      

  و كم و زيـاد     دسترس استفاده از مصالح ساختماني در    
   هـاي خـود را طـوري      ، خانـه  كردن ضخامت ديوارهـا   

ساختند كه كمترين نياز را به گرمـايش و سـرمايش           مي
 باشد و اين خود جلوه اي از تمدن ديرينه ايران          داشته

شود گرماي باعث مي  در تابستانعايق .و ايرانيان است
 كمتري وارد ساختمان شود و در زمستان نيـز جلـوي          

  .گيردساختمان و سرد شدن آن را مي خروج گرما از
در معماري سـنتي ايـران از اهميـت         ) عايق( پنام

به طوري كه در اين معمـاري       . اي برخوردار است  ويژه
هيچ پوشش سقفي چـه تخـت و چـه منحنـي وجـود              

با اين روش عالوه بر سـبك       . و پوش نباشد  ندارد كه د  
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مـاي خـارج بـه داخـل نيـز          كردن پوشـش از انتقـال گر      
  24.شده استجلوگيري مي

  
انـد و بـا     ايرانيان از ديرباز با عايقكـاري آشـنا بـوده         

 و كم و زياد     دسترس استفاده از مصالح ساختماني در    
  هـاي خـود را طـوري       ، خانـه  كردن ضخامت ديوارها  

مترين نياز را به گرمايش و سـرمايش        ساختند كه ك  مي
اي از تمدن ديرينه ايران     باشد و اين خود جلوه     داشته

  و ايرانيان است
  

           نقش آب در معماري سنتي
ــرداب  ــاط، در س ــط حي ــا و حــوض آب در وس ه

ــت    ــل حوضــخانه جه ــضاهايي مث ــتفاده از آب در ف اس
جـاد  تلطيف هوا، ايجاد ديد بـصري مناسـب و گـاهي اي           

ها و القاي حس    ها و آبشره   آب با استفاده از فواره     صداي
هاي كوچكي از بكـارگيري آب، در       آرامش همگي نمونه  

  )2تصوير شماره  (.هاي مسكوني هستندخانه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي گرم و خشك، تبخيـر آب       براي نمونه در اقليم   
ميزان تبخيـر در    . تواند موجب كاهش دماي هوا شود     مي

ند حياط داخلي، بـه مـساحت       يك فضاي محصور، مان   
ســطح آب، ميــزان رطوبــت نــسبي هــوا و دمــاي آب 

 واقـف   كه گذشتگان به اين امـر كـامالً        25بستگي دارد، 
  .اندبوده

  
  هاي ايرانفضاهاي اقليمي خانه عناصر و
 حياط 

حياط در فرهنگ دهخدا به معني محوطـه و هـر           
هاي واژه. جاي ديوار بست و سراي و خانه آمده است        

ي مثل ساحت، صحن، ميانسرا، صحن سراي نيز        ديگر
  .به همين معني هستند

هــاي هــاي ايرانــي بــه شــكلاز حيــاط در خانــه
  :عبارتند از كه مختلف استفاده شده است

 ؛به عنوان نشانه حريم تملك .1
  ؛وحدت دهنده چند عنصر خانه .2
 ؛ در خانهارتباط دهنده چند فضا .3
 ؛براي ايجاد محيطي سرسبز و با نشاط .4
ان يك هواكش مـصنوعي بـراي گـذر         به عنو  .5

 ؛جريان بادهاي مناسب
  و تقـسيم   عنصري مهم در جهت سازماندهي     .6

 ؛ داخل خانهفضاهاي مختلف
به عنوان حريمي امـن و آرام بـراي آسـايش            .7
 ؛خانواده

ــراي انجــام امــور عمــومي و   و شــايد محلــي ب
 .اجتماعي ساكنين به ويژه در جنوب كشور
ناصر نـوعي   حياط افزون بر ايجاد وحدت بين ع      

ارتباط پيمايشي بين آنها ايجاد مي كند، اين ارتباط يـا           
از ورودي ساختمان به مقصد ديگر فـضاهاي پراكنـده          

در حياط صورت مي گيرد و يا با        ... مثل انبار، آغل، و     

  كاشان،هاحوض آب حياط خانه بروجردي: 2 شماره تصوير
 42حاجي قاسمي، كامبيز، گنجنامه، ص : مأخذ
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  اســـتقرار محوطـــه اصـــلي تابـــستاني و زمـــستاني در 
هاي اصلي خانـه     بخش  ارتباط دهنده  ،هاي مختلف جبهه
بعـضي منـازل داراي چنـد حيـاط عمـومي و             .باشـد مي

ايجاد يك فضاي سرسـبز و خـرم بـا          . خصوصي هستند 
هاي مختلف آن و استفاده از حيـاط       حوض آب در شكل   

هـا يـا    نظري زيبا بـراي سـاكنان داخـل اتـاق         به عنوان م  
ها الر و صفه و نشيمنگاهي براي عـصر       فضاهايي چون تا  

 مـوارد    مناطق گرم و كـويري از ديگـر        ديدهو غروب تفت  
  26 .حياط است استفاده
  

  حياط نارنجستان
در كتاب فرهنگ مهرازي ايران، نارنجـستان چنـين         

را سـر    تـوان آن  ميان سرايي كـه مـي     : شده است  تعريف
ــارنج  و غيــره  پوشــيده كــرد و در باغچــه آن درختــان ن

ــرورش داد ــاط .پ ــاطي كوچــك در   حي ــستان حي نارنج
 ين نـور فـضاهاي     اندروني بوده كه عالوه بر تأم      موعهمج

اطراف، امكان نگهداري گياهاني را كه نسبت به يخبندان         
  هـستند فـراهم     شبهاي زمستان مناطق كـويري حـساس      

هـا و  ابعاد كوچك آن و مجاورت با طـاق  . كرده است مي
در طول روز با انرژي خورشـيد        هاي ساختماني كه  توده

 شده كه با تخليه اين انـرژي در       شدند موجب مي  گرم مي 
 شب، دماي فضاي محدود حياط باالي صفر حفـظ          طول

سقفي با يـك     هاشود، و حتي در برخي موارد اين حياط       
دارند كـه در زمـستانهاي خيلـي         سوراخ بزرگ در مركز   

 .پارچه و جـود داشـته اسـت    سرد امكان پوشاندن آن با
ا و بيشتر در    هاي اصلي بن  ها به ندرت در محور    اين حياط 

 ل نور گيري داشتند سـاخته فضاهايي كه مشك ها و گوشه
كـه  اسـت     قسمتي 9الگوي معمولي آنها مربع     . شدندمي
گرفتـه يـا    ر وجه آن يك فضاي سه دري قـرار مـي          هدر  

سـازي،  موارد بـا گوشـه     در برخي . اندهشت ضلعي بوده  

شـده، تزيينـات    نوعي گنبد ناقص روي آنها ساخته مي      
هـا و فـضاهاي     تحت تأثير تزيينـات اتـاق      اين فضا كه  

 انبي هم بوده، به شكل گلـويي آجركـاري يـا آجـر    ج
  )3تصوير شماره  (27 .تاس لعاب دار بوده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 گودال باغچه
گودال باغچه يا باغچال در وسط حياط مركـزي     

  شـده و يـك طبقـه در داخـل زمـين فـرو              ساخته مـي  
 هاي بـسيار  هاي اين فضا در اقليم    نمونه. رفته است مي

  نايين و يـزد ديـده       ر كاشان، خشك كويري از جمله د    
خاك مورد نيـاز     گودال باغچه عالوه بر تأمين    . شودمي

هاي استفاده شده در بنا، امكان دسترسي به آب         خشت
 له، در ئايـن مـس   .  اسـت  كـرده  را هم فـراهم مـي      تقنا

شهرهايي مثل نايين كه يك شبكه پيچيده قنات داخـل        
معمـوالً  بنـابراين   . اند بسيار مهم بوده است    شهر داشته 

حـوض    كـه  شدهديده مي در گودال باغچه آب رواني      
هـاي ديگـر    كرده و سر ريز آن به خانـه       مياني را پر مي   

حياط اغلب رواق و گـاه       در حاشيه اين  . رفته است مي
چند اتاق به شكلي نيمه باز ساخته مي شده و كاشـت            

پسته و انجير در ايـن گـودال باغچـه هـا             درخت انار، 

   شيرازنارنجستان قوام،: 3 شماره تصوير
 www.shirazcity.com: مأخذ
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بـودن   تـر با توجه به كوچكتر و پايين     .  است مرسوم بوده 
ها و استفاده از رطوبت و خنكي زمين، عـالوه          اين حياط 

آب، در واقـع فـضايي بـه         بر رطوبت گياهـان و خنكـي      
گـودال   .اسـت  گرفتهتر از حياط شكل ميمراتب اقليمي

 خانه پير نيا در نايين و مسجد مدرسه آقـا بـزرگ             باغچه
  28 .دهستن  فضاهاهاي خوبي از ايندر كاشان نمونه

  
 سرابستان

باغ كوچكي بوده كه كنار خانه ساخته مـي شـده و            
 نمونـه قـسمت  . خانه داشته است تأثير اقليمي زيادي بر

جنوبي حياط وجود دارد، در واقع متمـولين بـا سـاختن            
خانـه خـود بوجـود     چنين فضايي نوعي ييالق در كنـار 

  29 .اندآوردهمي
. باشـد  ي كه باغ داشـته اخانه) ا مركب (: سرابستان

عربي حديقه يعني باغي كه گرد آن ديوار        ه  ب). آنندراج  (
  30 .كشند

  
 شوادان

اين فضا كه شبادان، شبابيك، خشيان و باد كش نيز          
مـشخص در شـهرهاي دزفـول و     شود به طورناميده مي

زمينـي بـا عمـق بـسيار زيـاد         و زير  شودشوشتر ديده مي  
ن دو شهر، در واقـع در       اي توجه به ويژگي خاك    با. است

بنايي است   شود و معموالً فاقد مصالح    دل زمين حفر مي   
را بـا گـچ      آن هايي از ديواره  ر در مواردي بخش   و حداكث 

در . گنبـدي و فاقـد سـازه اسـت         سـقف آن  . پوشانندمي
باالترين قسمت سقف، سوراخي وجود دارد كه معمـوالً         

تـر در    م 10گاه تا عمـق     اين فضا    .رسدحياط مي  به كف 
 به زيـر حـريم مـالكيتي         و گاهي  رودزير زمين پايين مي   

عالوه بـر مكـش    هاشوادان .دكنوذ ميفن خانه مجاور نيز
شود، از پديده نفوذ    سوراخ باال كه موجب جريان هوا مي      

در چنـان  . كننـد زمين اسـتفاده مـي   تأخيري فصول در
عمقي معموالً با دمـاي يـك يـا حتـي دو فـصل قبـل                

تزيينـاتي ندارنـد و    هـا عمـالً  شـوادان  .دباشمي روبرو
اغلب الگوي فضاي مشخصي در آنها ديده نمي شود،         

شـكم دريـده يـا چليپـا         عالي الگوي  هاياما در نمونه  
  31 .دارند

  
 بهار خواب

در شـود،    نيز گفته مـي     مهتابي كه گاهي اين فضا   
  نيـز ناميـده    ) تخـت بـوم   (بـوم    مناطقي از خراسان تخ   

قف در مجاورت حيـاط و   سبدون  اين فضاي   . شودمي
هـاي  شـود و شـب    باالتر از اول ساخته مي     در طبقات 

اسـتقرار آن،   خوابند و بسته به محـل     تابستان در آن مي   
در ساعاتي كه ديوارهاي اطراف بـر آن سـايه مناسـب            

در بهـار و پـاييز در   . استفاده مي شود مي اندازد از آن
اسـتفاده   هـا قابـل  تمام ساعات روز و در تابستان شب

ــوده اســت ــضا .ب ــن ف ــه مــسجد  اي   در دوره قاجــار ب
 هاي زيبايي از آن را در     نمونه ها نيز راه يافت و    مدرسه

 و   مسجد ،مسجد سيد اصفهان، مسجد سلطاني سمنان     
توان  تهران مي  ) سابق سپهساالر( مدرسه شهيد مطهري  

ل و گــرم و مرطــوب چــون دزفــو ديــد و در منــاطق
. هاي مـسكوني اسـت    نهشوشتر جزء جدايي ناپذير خا    

اين فضا از جنس تزيينات نمـاي رو بـه    تزيينات رايج
  32 .حياط است

  
  بام 

بام در معماري ايران به جرأت بخشي از فـضاي          
هـاي پيچيـده و     است و عالوه بر وجود حجـم      ي  زندگ
  به عنوان حيـاط هـم مـورد اسـتفاده قـرار            گاهي  زيبا،  
رخـي از   در شهرهايي چون نايين در ب     . گرفته است مي
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 ،)دسـت انـداز   (بناها با ديوارهاي صندوقه چيني شـده 
اطراف بام را تا حدود يك متر و نيم باال آورده و نـوعي              

هاي تابـستان  كه در شب حياط در بام بوجود مي آوردند
همچنين اين ديوارها . براي خواب استفاده مي شده است     

اندازي بر بخشي از بام در سـاعات مختلـف روز           با سايه 
ين فـضاهايي در    چنـ . انداي نيز داشته  نقش اقليمي ثانويه  

شـهيد  در مـسجد    . مساجد نيز مورد استفاده بـوده اسـت       
 كه چهـل شـير       است ايوضو خانه   در باالي بام   مطهري

 نمونـه . ا بـه همـين شـكل وجـود دارد         نام دارد، اين فض   
با چنين حياطي در بام اسـت       خانه عباسيان كاشان     ديگر

ظريـف از مـشبك      هـاي بنـدي كه در آن معماران با قاب     
عـالوه بـر     33.انـد آجري، امكان تهويه را نيز فراهم آورده      

اين، نوع و شكل بام در ايران با توجه به اقلـيم موجـود              
بـراي مثـال در شـمال كـشور بـه      . شده استانتخاب مي 

ا در  فاده شده ي  علت بارندگي فراوان از سقف شيبدار است      
ــتفاده   ــويري اس ــاطق ك ــقفمن ــت  از س ــدي جه هاي گنب

رارگيري قسمتي از   جلوگيري از تابش مستقيم آفتاب و ق      
  .توان اشاره كردسقف در سايه مي

  
 اتاق كرسي

موعـه زمـستان نـشين و اغلـب در          اين اتاق در مج   
پنجره كمتـري بـه حيـاط     هاي اين بخش كه در وگوشه

 تا در زمستان با بـستن در و         ست ا شدهدارند، ساخته مي  
در وسط اتاق، چال كرسي . را گرم كرد بتوان آن هاپنجره

كرسـي بـوده، چـون     قرار داشته و ابعاد اتاق تـابع ابعـاد  
  هــاي آن بــراي تكيــه دادن مــورد اســتفاده قــرار ديــواره

هـاي اقلـيم سـرد و       فضا در همه خانـه     اين. اندگرفتهمي
 ق در مناطق پـر شـيب در       اين اتا . كوهستاني وجود دارد  

پنجـره  شـده و فاقـد      ها و داخل كوه كنده مي     پشت اتاق 
كـه حيـاط بيرونـي     هـايي اين بخش در خانه. بوده است

داشتند، گاه روي محـور اصـلي كـه شـكم دريـده يـا               
در خانه حيـدرزاده    . گرفته است چليپا بوده نيز قرار مي    

 كه با توجه  . تبريز اتاق كرسي الگوي شكم دريده دارد      
هاي خصوصي  به استفاده اين اتاق در شب و در بخش        

در خانه پيرنيـا در نـايين       . خانه تزيينات مفصلي ندارد   
اين اتاق با استقرار در محور اصـلي، تزيينـاتي بـسيار            

  34.دكاري گچي دار ظريف با اليه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   كاشان،هاطباييبرشي از پاسيو خانه طبا: 4تصوير شماره 
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  پاسيو
است و در كنار شـاه نـشين        ر   نو  كننده پاسيو تامين 

و از دو بخش پـادي بـه         پاسيو از ريشه پادياو   . اردقرار د 
 از پاسيو جهت    .آو به معناي آب است     معناي خورشيد و  

. شـود ايجاد جريان هواي خنك در شب نيز استفاده مـي         
هـاي كاشـان    توان در خانـه   اي از اين فضاها را مي     نهنمو
  )5 و4تصاوير  (35 .ديد

  

  ابپاي
صري مثل پله   پاياب يا پا كنه يا جوي، مجموعه عنا       

بــراي دسترســي بــه آن در  كــه  اســتو فــضاي زيــر آن
 دسترسي بـه آب قنـات در        محل 36 .ساختندزيرزمين مي 
هـاي   اسـت و نمونـه   نيـز بـوده  ها و مـساجد حياط خانه 

ــشم     ــه چ ــايين ب ــون ن ــهرهايي همچ ــومي آن در ش   عم
هاي عالي پاياب در مسجد جامع نـايين،        نمونه. خوردمي

هاي تاريخي  انهد جامع يزد و خ    مسجد جامع نطنز، مسج   
 تبديل  هاي كه امروز به هتل كهن كاشان      يزد از جمله خانه   
   .شده ديده مي شود

  

 سرداب

تابستان  به طور مشخص زيرزميني است كه در زير
نشين ساخته شده و مانند ايوان، فضايي نيمه باز است و           

در خانـه عباسـيان كاشـان،        .اغلب يك حوض نيـز دارد     
 در ايـن شـهر بـه        . عالي سـرداب وجـود دارد      هاينمونه

 هاي گود كه در زير هريك از وجـوه سـاختمان          زيرزمين
شود و اغلب الگـوي     مخصوصاً تابستان نشين ساخته مي    

  37 .گويندشكم دريده دارند، سرداب مي
  

  حوضخانه
 و در آن حوضي      قرار داشته  زيرزمين  در حوضخانه

در . ه اسـت   وجود داشت   تابستان  و خنكاي  براي سكونت 

 تابستاني كه در آن حوض باشد و بيـشتر   خانهحقيقت  
فضاهاي بـسيار    در كاشان  38. بوده است   با فواره  همراه

ان حوضــخانه در طبقــه همكــف در متنــوعي بــا عنــو
در كاشـان فـضاهاي     . خـورد چـشم مـي    هـا بـه   گوشه

يزدي بنـدي و بـا مـصالح         حوضخانه معموالً تزيينات  
ابـل در تبريـز تزيينـات       در مق . دارنـد  39لگگچ يا سيم  

بــا آجرهــاي رنگــي و اســتفاده از  آجــري مخــصوصاً
. اسـت  كاربنديهاي پيچيده در مركز فضا بـسيار رايـج  

هـا، شـكم   مهمترين الگوي مورد استفاده در حوضخانه   
  بادگيرهـا بـه ايـن فـضا         معمـوالً امتـداد   . دريده اسـت  

رسد و عبور باد از روي آب حوض، هوايي لطيف          مي
در شهرهايي چون تبريـز      .آوردمي بوجوددر اين فضا    

كه فاقـد تابـستان نـشين هـستند، حوضـخانه در زيـر              
  زمـستان نـشين بـا در و پنجـره سـاخته       فضاي اصلي

  40 .مي شود
در خانه ايراني از طريق استقرار يك حـوض در          

هايي همچون خنكي، رطوبت و   زير گنبد خانه، ويژگي   
، بـه ايـن     كنـد انعكاس تصاويري متنوع را ايجـاد مـي       

 )6تصوير  (41. گويندمجموعه فضا، حوضخانه مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.  كاشانها،حوضخانه خانه اصفهاني:6ر شماره تصوي
 23حاجي قاسمي، كامبيز، گنجنامه، ص : مأخذ
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  شبستان
ــا    ــستان ت ــاي تاب ــه گرم ــاطقي ك ــه 45در من  درج

سانتيگراد يا بيشتر مـي رسـد و همراهـي ايـن گرمـا بـا                
رطوبت شرايطي بسيار طاقت فرسا  را پديـد مـي آورد،            

ان كه تنها راه گريز از آن پناه بردن به فضايي با نام شبست            
ها اسـت كـه در      شبستان همان زيرزمين يا سرداب    . است

هـا گـاهي    اين شبستان . نواحي گرم و خشك رايج است     
گيـرد وگـاهي    مام سطح زير طبقه همكـف را فـرا مـي          ت

سقف آن يك متر از سطح حياط باالتر بوده و مـابقي در             
ــ   ــه آن از طري ــنايي تهوي ــرار دارد و روش ــرزمين ق   ق زي

    42 .گيردنجام ميهاي رو به حياط اپنجره
  

  شناشيل
اين فضا كه مختص مناطق جنوبي ايران بخصوص        

است، نوعي بالكن به سمت بيرون خانـه و روي           بوشهر
پيرامـون   كه با چوب ساخته شـده و . معبر عمومي است

تا هوا به راحتـي     ،  شودمي هاي مشبك پوشيده  آن با نرده  
اهده امـا مـش   .  و يا ايجاد سـايه نمايـد       در آن جريان يابد   

. نـد اشـته  ندا نيـز برخي از موارد سقف  درشده است كه
كنار ساحل  هاي  هايي از اين فضا در برخي از خانه       نمونه
 دو كاركرد مهم آن به شـرح        .ديده شده است    نيز جنوب

  .زير است
مكاني براي استفاده از نسيم و بادهاي مطبوع و           )1
   استفاده از سايهبعضاً

  43 دريااستفاده از منظره زيباي )2 

  
 سرا آب

ييالقي گفته مي شود كـه در ميـان    به ساختمانهاي
 استخر يا درياچه و براي اسـتفاده از رطوبـت و چـشم   

هـاي عـالي آن شـاه       نمونه. انداز آب ساخته مي شوند    
  44 .هستند گلي در تبريز و چشمه علي دامغان

  
  كنده

ــده   ــين كن ــه دردل زم ــت ك ــضايي اس ــودف   .  ش
 اسكو و ميمنـد  ستاي كندوان درهاي عالي آن رونمونه

ــه.هــستند ــسياري از خان ــي در ب هــاي كوهــستان،  ول
 پـستو در دل زمـين   قسمتهاي پشتي فضا را بـه شـكل  

كننـد كـه كيفيـت اقليمـي بـسيار مناسـبي در              مي حفر
آورد و گاهي بـه عنـوان    تابستان بوجود مي زمستان و

  45 .اتاق كرسي نيز استفاده مي شود
  

  بادگير
تهويـه   عنوان يك سيـستم سرمايـشي،     بادگير به   

  مطبوع را با استفاده از انرژي تجديد پـذير بـاد فـراهم             
ــدمــي ــن عنــص .كن ــومي اي ــه در معمــاري ب   ر معماران
 و بـسياري از كـشورهاي داراي        هاي گـرم ايـران    اقليم

 ديـده   اقليم گرم مانند كشورهاي حاشيه خليج فـارس       
  :مل اجزاء زير استاها شبادگير .شودمي

قسمت راس بادگير اسـت كـه شـامل         : سهقف -1
  .باشدمجاري عبور دهنده هوا مي

ير كـه حدفاصـل     آن بخش از بدنه بادگ    : ساقه -2
  .گيردقفسه و بام قرار مي

ها عناصري متـشكل از خـشت و        تيغه: تيغه -3 
باشـند كـه كانـال بـادگير را بـه چنـد كانـال               آجر مـي  
  .كنندتر تقسيم ميكوچك

ره هايي كه تا مركـز بـرج        ديوا: تيغه اصلي ) الف
تـر  و كانال بادگير را بـه كانـال كوچـك         يابند  ادامه مي 
                .كنندتقسيم مي
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ه ديواره هايي كه تا مركز برج ادامـ       : تيغه فرعي ) ب
  هـاي خـارجي پـيش    نمي يابند و فقط تا عـرض ديـواره      

هـاي  فرعي در نماي بادگيرها همچون پره     تيغه  . روندمي
  .يان هستندكانال كولر نما

هـا بـه هـر      در نمـاي بادگير   : هبـست  منافذ بـاز و    -4
قرار ) چه تيغه اصلي چه فرعي(فضايي كه مابين دو تيغه   

گيرد؛ منفذ گفته مي شـود و چنانچـه بـاز باشـد و هـوا                
يـر ايـن    بتواند از ميـان آن عبـور كنـد منفـذ بـاز و در غ               

  46.شودصورت منفذ بسته ناميده مي
 دارنـد و ايـن اشـكال بـر          بادگيرها اشكال مختلفي  

  .شوداساس ارتفاع و جهت باد مطلوب طراحي مي
 بر اين پايه نهاده شده اسـت        طرز كار بادگير اصوالً   

كه از وزش باد بـراي كـشاندن هـواي خـوش بـه درون         
ساختمان و از عكس العمل نيروي آن يعني مكش بـراي           

شـايد ايـن    . راندن هواي گرم و آلوده استفاده مـي شـود         
  زم نباشـد كـه چـون بـاد بـه مـانع يـا ديـواره                 توضيح ال 

  فـرودناچار به كند ميورد ـادگير برخـي بـهاي درونپره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 بر اين پايه نهاده شده اسـت        طرز كار بادگير اصوالً   
كه از وزش باد براي كشاندن هواي خوش به درون          
ساختمان و از عكس العمل نيروي آن يعني مكـش          

  شودگرم و آلوده استفاده ميبراي راندن هواي 
  

شود، ولي عـرض ايـن نكتـه الزم اسـت كـه       آمدن مي 
گر بادگير كه پشت بـه جهـت وزش بـاد           شكافهاي دي 

سـپارند و   گرم را به دست باد مي      ، هواي آلوده و   دارند
  47 .دهندكار هواكش و دستگاه مكنده را انجام مي

  
  و سايبان ايوان

. ام داردمعروفتــرين فــضاي سرپوشــيده ايــوان نــ
ه و امكـان ارتبـاط      ايوان فضايي است كه با ايجاد سـاي       

، احـداث   20هاي ايراني تا اوايل قـرن       مستقيم در خانه  
. ، ايـوان اسـت    آمدهآن از ملزومات خانه به حساب مي      

ايوان فضايي سرپوشيده و مستقل است با تـاقي رفيـع           
هـاي زنـدگي در نظـر       اي از فعاليـت   جموعهكه براي م  

  .تگرفته شده اس
يك طرف ايوان باز و مشرف به حيـاط اسـت و            
. دو طرف ديگر نيمه بسته و ظلع چهـارم بـسته اسـت            

اه دارد كـه    هاي شاهنـشين ر   ضلع بسته معموالً به اتاق    
هاي اين اتاق، فضاي شاهنـشين       پنجره -با باز شدن در   

  48.شودبا ايوان تركيب مي
هـايي كـه در دو طـرف آن          پـيش آمـدگي    :ايوان

داشته باشد و يا فضاهاي نيمه بـاز سـتون       ديوار وجود   
هـا قـرار    هاي مختلف كـه در كنـار اتـاق        ر شكل دار د 
   .دارند

هاي افقي معلقي هستند كـه       پيش آمدگي  :سايبان
  .بر روي پنجره ها قرار دارند

 هاي يزدمقطع از بادگير يكي از خانه: 8ه ر شمارتصوي
  www.picestoon.com: مأخذ
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ها هر دو در كنترل تـابش آفتـاب      سايبان ها و  ايوان
بـراي   49 .دهـاي مـسكوني هـستن     ز عناصر اساسي خانـه    ا
ها در بوشهر جهت شكستن تـابش آفتـاب و          ونه ايوان نم

در شمال ايران جهت ايجاد كوران هوا مورد استفاده قرار 
  .گيرندمي

  
  چهارصفه

به صـورت صـليبي، چهـار        تقاطع دو داالن دراز    از
آيد كه در چهار طرف اين فـضاي بـه          صفه به وجود مي   

   .گيرنـد هـا و ديگـر فـضاها قـرار مـي          اتـاق  وجود آمده، 
 وتوان در شـهر زواره      هاي خوب چهار صفه را مي     ونهنم

  50.دبا شكل خاص خود مشاهده كر
  

  طارمه
همان ايوان يا صفه اسـت كـه در معمـاري بيـشتر             

و  طارمه فضايي از يك طرف بـاز      . نقاط ايران رواج دارد   
گاهي بدون سقف و به عنـوان نـشيمن موقـت فـصلي،             

  ده قــرار داالن و ارتبــاط دهنــده چنــد فــضا مــورد اســتفا
به نياز خانـه متغيـر اسـت و در          ابعاد آن نسبت    . گيردمي
  51 .هاي شيراز، يزد و زواره رواج داردشهر

  
  گيرينتيجه

با همگام شـدن بـا معمـاري روز جهـان و كـاربرد              
اي نو در ساختمان، و سـاخت و سـاز هماهنـگ            هانرژي

انرژي صرفه جويي كرد و از      توان در مصرف    با اقليم مي  
در كنار اين امـور     . اي محيط زيست نيز كاست    هآلودگي

بهره گيري از الگوهاي ارزشمند معمـاري سـنتي ايرانـي           
 البته  موارد ذكـر      .نيز بسيار حايز اهميت و راهگشا است      

 نهشده به عنوان عناصر، فضاها و يا ترفندهاي اقليمي خا         

 تنها نمونـه كـوچكي از تهميـدات مـورد           يسنتي ايران 
 طوريه  ب. ان اين سرزمين است   استفاده توسط گذشتگ  

  : كه در زير به برخي از آنها اشاره شده است
  
ــستما - ــتفاده از سي ــشيس ــه  و  سرماي  تهوي

 طبيعيمطبوع 
از ديرباز در معماري سنتي ايـران بـه خـصوص           

سـازي  جهـت تهويـه و خنـك      ( اقليم گرم و خـشك    
براي گردش هـوا و خـروج       (و اقليم مرطوب    ) محيط

د و اسـتفاده از     ايجا. ده است حائز اهميت بو  ) رطوبت
اي وسـيع رو بـه حيـاط،     ا، پنجـره  هـ بادگيرها، بادخان 

عالوه بر ورود نور،    ) در ابعاد كوچك  (اي سقفي حفره
وظيفه خروج هواي گرم را نيز بر عهده داشتند و گاه           

اي واقـع   صورت پاسيوها و پنجـره    در ابعاد بزرگتر به     
يم گـرم و     نمود كامل همين امر در اقل      هادر زير سقف  

در اين ميان تهويه در اقليم مرطـوب        . باشدخشك مي 
و خروج رطوبـت    ) سيركوالسيون(جهت گردش هوا    

در جهت باد غالب با نـامتراكم سـاختن بنـا و اجـازه              
گردش هوا در بين ابنيه و همچنين تعبيـه بازشـوهاي           

  .مناسب نيز حائز اهميت بوده است
 
  استفاده درست از باد هر اقليم مخـصوصاً        -

گيـري از آن در تهويـه و خنـك          باد غالب و بهـره    
 تابستان سازي فضاهاي مورد استفاده در

با چـرخش بنـا بـه سـمت بادهـاي مناسـب يـا               
چرخش آن مخالف جهت بادهاي مـزاحم و يـك يـا            
چند طرفه سـاختن بادگيرهـا رو بـه جهـت بادهـاي             

هـاي  باد(مانعت از ورود بادهـاي مـزاحم        مناسب و م  
 نمود استفاده صحيح گذشتگان   )حامل شن در كويرها   

  هاي انهـه همين دليل در بسياري از خـب. اد استـاز ب
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سنتي قديمي جهت گيري ساختمان و اسـتفاده مناسـب          
از باد و گردش هوا كمك مؤثر و مفيدي به تهويه منزل            
و سرد و گرم شدن فضاهاي داخل در فـصول مختلـف            

  .نموده استمي
  

 ناسب يا چرخش آن   با چرخش بنا به سمت بادهاي م      
 مخالف جهت بادهاي مزاحم و يك يـا چنـد طرفـه           
 ساختن بادگيرهـا رو بـه جهـت بادهـاي مناسـب و            

بادهاي حامل شن در (ممانعت از ورود بادهاي مزاحم      
  نمود استفاده صحيح گذشتگان از باد است) كويرها
  
  موجود در منطقهاستفاده از مصالح مناسب -

 يدليلـ در منطقه،   استفاده از مصالح مناسب موجود      
هـر  در برابـر اقلـيم       52جز عملكرد مناسب ايـن مـصالح      

 در  در كنار اين موضوع استفاده از مـصالح       .  ندارد منطقه
هـاي  دسترس هر اقليم و منطقـه جهـت كـاهش هزينـه           

حمل و نقل كه خود مستلزم صرف انـرژي اسـت و در             
اسـتفاده  . دسترس بودن آن نيز بسيار حائز اهميت است       

لي، سنگ در مناطق كوهـستاني       جنگ مناطقاز چوب در    
  .و خشت در مناطق كويري خود دليلي بر اين مدعاست

 
 استفاده از مصالح بومي سازگار با اقليم -

استفاده از مصالح بـومي سـازگار بـا اقلـيم در هـر              
هاي حمل و نقل و     نطقه نه فقط تأكيد بر كاهش هزينه      م

ـ  صرفه جويي در مـصرف انـرژي دارد، بلكـه كـامالً            ا  ب
محيط اقليمي خـود سـازگار بـوده و در مقابـل عوامـل              

همـانطور كـه اشـاره شـد،        . محيطي انعطاف پذير است   
نمود اين امر در استفاده از خشت و آجر در اقليم گـرم             

 و سـنگ ) با توجه به ظرفيت حرارتي مد نظر     ( و خشك 
در اقليم سرد در مقايسه با اقليم مرطـوب و اسـتفاده از             

 كـامالً  )بـت فـراوان محـيط     با توجـه بـه رطو     (چوب  
بطوري كه انعطاف پـذيري هـر يـك از          . نمايان است 

واكنشهاي اقليمي منطقه   و  اين مصالح در مقابل كنش      
  . پاسخهاي مناسب را در بر داشته است

 
 گياهان استفاده مناسب از آب و -

استفاده مناسب از آب و گياهان در كنار هـم بـه            
 از  ر مناسـب  منظور ايجاد محيطي مطبوع و هوا و منظ       

 عالوه بر ايجـاد     .مهمترين اصول معماري ايراني است    
تصور بهشت گونه فضا، نقش مهمي كه ايـن عوامـل           
در تنظيم شرايط محيطي داخل بنـا و تلطيـف هـواي            

كاشـت  . اي دارند حايز اهميـت اسـت      محيط و منطقه  
گياهان مناسب با اقليم منطقه و كاشت انواع درختـان          

ا توجـه بـه التـزام       بن پذير   هميشه سبز و درختان خزا    
سايه يا نور خورشيد در فصول مختلف و ايجاد تنوع          
و رنگ در فضا، هوشمندي گذشـتگان در اسـتفاده از           

  . رساندگياهان را به اثبات مي
  
گيري مناسب ابنيه با توجه به حركت       جهت -

خورشــيد در آســمان و اســتفاده بهينــه از انــرژي 
 گرمايي خورشيد در فصول مختلف سال

هـاي  در مجموعـه   يكي از اصول ساخت و سـاز      
جهت گيري مناسـب ابنيـه بـا توجـه بـه      ،   ايران سنتي

حركت خورشيد در آسمان و استفاده بهينه از انـرژي          
در .  اسـت  گرمايي خورشيد در فصول مختلـف سـال       

شـمال  ( رون راسـته  ) جهـت (بناهاي سنتي ايران سه     
 -شــمال غربــي(، اصــفهاني) جنــوب غربــي-شــرقي 

بهتـرين  ) غربـي  -شـرقي   ( و كرمـاني  ) يجنوب شرق 
ــشان    ــيم ن ــر اقل ــاختمان را در ه ــتقرار س ــت اس   جه

در بعضي منـاطق بـا در نظـر نگـرفتن ايـن             . دادندمي
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مسئله اشكاالت مهمي در وضع شـهر بـه وجـود آمـده             
ار مشكالتي از   ها همواره دچ   در خانه  است و يا ساكنين   

  .اند بودهنظر جذب نور و انرژي و يا استفاده مفيد از باد
  
ظرفيت حرارتي خاك در زمـستان       استفاده از  -

ها و  ها، سرداب ر فضاهايي چون زيرزمين   و تابستان د  
 هاشوادان

ظرفيــت حرارتــي خــاك در زمــستان و اســتفاده از
هـا، سـرداب هـا و       تابستان در فضاهايي چون زيـرزمين     

زمين يك منبع گرمـايي     است كه   ها از آن جهت     شوادان
ميـزان ظرفيـت ذخيـره سـازي        . سـت تقريبا نامحـدود ا   

سـازد كـه از آن بـه        رارتي آن، اين امكان را فراهم مي      ح
 دمـاي   .منظور ذخيره سازي فصلي گرمـا اسـتفاده شـود         

، ) متـر  6حـدود   ( پـا    20تـر از    هاي پايين خاك در عمق  
.  پايدار و برابر با ميانگين ساالنه دماي سطح است         تقريباً

 زمستانه و اسـتفاده     از اين رو وجود فضاهاي تابستانه و      
از عمق زمين و زندگي در دل خـاك تبعـات مثبتـي بـه         
همراه داشته است كه پيشينيان به آن واقـف بـوده و بـه              

  .كرده اند نحو صحيح و درست از آن استفاده
 
هـا و   اصـرالحاقي چـون ايـوان     عن استفاده از  -
 هاسايبان

هـا،  ها و سـايبان   عناصرالحاقي چون ايوان  استفاده از 
هـاي عمـودي يـا      تيغـه (ها  تابش بند ر استفاده از    در كنا 

هـاي  هـا، پنجـره   ، پـرده  )افقي كنترل كننده نور خورشيد    
هايي جهت كنترل عمق و     هاي رنگي راه  مشبك با شيشه  

ميزان تابش آفتـاب بـه داخـل سـاختمان در تابـستان و              
   نيـاز سـاكنان بـه انـرژي خورشـيد           زمستان بـر حـسب    

دي ياسب تـابش خورشـ    ضمن اينكه زاويه من   . باشندمي

نمايـد تـا بـه نحـو        در زمستان اين امكان را ايجاد مي      
  .احسن نور خورشيد به داخل ابنيه نفوذ داشته باشد

 
 استفاده از ضخامت جرز ديوارها -

بـا  جرز ديوارها و مـصالح بـه كـار رفتـه در آن              
 ظرفيت حرارتي مصالح بـسته بـه اقلـيم و           استفاده از 

  مـايش متغيـر سـاخته      نياز ساكنان بـه سـرمايش و گر       
ها چه مـسطح، چـه      دو پوش ساختن سقف    .شدندمي

منحني و چه شيبدار عالوه بر سبك كردن سـقف بـه            
كنترل حرارت دريافتي توسط خورشـيد از سـقف بـا           
ايجاد نـوعي عـايق توسـط هـواي محبـوس بـين دو              

كرده است و انتخاب جـنس مناسـب        پوسته كمك مي  
لي در برابـر    مصالح عالوه بر ضخامت آن عـايق كـام        

  .عوامل اقليمي منطقه بوده است
 
هماهنگي تمهيدات اقليمـي بـا فرهنـگ،          -

 سنت و اعتقادات
هر منطقه از سرزمين ايران داراي آداب و رسـوم          

از ايـن رو    . باشـد  مي داي خو و سنتهاي خاص منطقه   
هماهنگي تمهيدات اقليمي با فرهنگ و آداب و رسوم       

عتقادات مـذهبي   و سنتهاي خاص هر منطقه در كنار ا       
تـوان  به عنوان نمونه مي   . نيز بسيار حائز اهميت است    

به هماهنگي فرهنگ مردم كـوير بـا بافـت مـسكوني            
فشرده و معماري حجاب دار آنها در مقايسه با مـردم           
خطه شمال با بافت مسكوني غير متـراكم و بـاز آنهـا             

ره كرد  جهت تهويه هوا و دفع رطوبت اين منطقه اشا        
ايي از معماري منطقـه سـرد غـرب را بـا            هو يا نمونه  

  .بازشوهاي محدود و كوچك آن برشمرد
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سب بدين معني است كـه در ابتـداي گـرم           عملكرد منا  -52
شدن روز، ميزان دماي مصالح در حداقل ممكن باشـد و در شـب         

  .بار حرارتي حاصل از روز كامال دفع شود
  
  

  منابع
 ،الگوهاي پايداري در معماري كوير ايران     ؛  علي اسدپور، -
  .1385 ،25 شماره ،مجله ما
هـاي سـنتي در      بهـره گيـري از روش      ؛آيوازيان، سيمون  -

  .1377 بهار،3 شماره ،هاي زيباه هنر مجل،صرفه جويي انرژي
هـا در   تجزيـه و تحليـل اقليمـي شـوادون       ؛بينا، محـسن   -
  .1387 بهار،33 شماره ، مجله هنرهاي زيبا،هاي دزفولخانه

فـروردين و     ،48مجلـه معمـار، شـماره        ؛فرامرز،  پارسي -
 .1387ارديبهشت 

يـزان كـسب     تاثير سايه سازها بـر م      ؛شهرام پورديهيمي، -
 .1370 ،4-3 شماره ،مجله صفه، هاانرژي گرمايي از طريق پنجره

انتشارات ،  يي با معماري اسالمي ايران     آشنا ؛، كريم پيرنيا -
  .1382 ، چاپ هفتم،صنعت علم و

توسـعه    معمـاري سـنتي ايـران و       ؛الهام حاتمي گلزاري،  -
  .1387اسفند ، 6 شماره ،ها ماهنامه مهندسي زير ساخت،پايدار

  خانه، فرهنـگ، طبيعـت،     ؛محمدرضا ري مازندراني، حاي -
هاي تاريخي و معاصـر بـه منظـور تـدوين           بررسي معماري خانه  "

، انتـشارات مركـز مطالعـاتي و        "فرآيند و معيارهاي طراحي خانـه     
 .1388 تحقيقاتي شهرسازي و معماري، تهران،

 خورشيد، بـاد    ؛ آقائي، سعيد  ،زد.جي. براون ؛دكي، مارك  -
ــي اقل  ــور طراح ــيو ن ــاري ( يم ــي در معم ــتراتژيهاي طراح ، )اس
  .1386،  چاپ اول،انتشارات گنج هنر

 سـال   ،33 شـماره    ، مجلـه صـفه    ؛محمد مهـدي   عزيزي، -
  .1380 ،يازدهم
  .1380 فرهنگ فارسي معين، -
ــان، وحيــد - ــران ؛قبادي ــه ســنتي اي  ، بررســي اقليمــي ابني

 .1387 ، چاپ پنجم،انتشارات دانشگاه تهران

 هـاي نـو   عمـاري و انـرژي    تعامـل م   ؛جـواد  قياسوند، -
 .1385 بهمن ،38 شماره ، نشريه راه و ساختمان،)پايدار(

 ويراسـتار كـامبيز حـاجي       ؛هاي كاشان گنج نامه خانه   -
  .1375 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، بهار ؛قاسمي
  .لغت نامه دهخدا -
سكوني  آشنايي با معمـاري مـ      ؛غالمحسين معماريان، -

  .1387، تشارات سروش دانش ان،ايراني گونه شناسي درونگرا
تحليلـي بـر گونـه      ؛  مهنـاز   محمـودي،  ؛مفيدي، مجيد  -

، شناسي معماري بادگيرهاي يزد و يافتن گونه بهينـه كـاركردي          
 .1387  زمستان،36 شماره ،مجله هنرهاي زيبا
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