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  کیدهچ

نهان در آن  نیاز دیدگاه کالبد ظاهری و معاهدف از این تحقیق بررسی سلسله مراتب حضور در حیاط خانه های تاریخی 

 با پیوند در عملكردی فضاهای سایرسپس  و حیاط و راهرو و داالن هشتی، ورودی، وار مراتب سلسله قرارگیریمی باشد. 

 مراتب سلسله اصل کارگیری به است که این در اهمیت حایز ابنیه دارد. نكته تمامی در مشابه بیش و کم الگویی حیاط،

 دسترسی در بندی مرتبه و ایجاد خصوصی از عمومی های حریم کردن تفكیك با معماری و شهری فضایی های نظام در

، تاریخی شهر آبادهجامعه مورد نظر تمامی خانه های  .است داشته فضایی ساختار در محرمیت تقویت در پررنگی نقش ها

 این آن چه از است. تحلیلی -توصیفیمی باشد. روش تحقیق این پژوهش از نوع  ،یی ساخته شدهبا الگوی درونگرا که

در حیاط مرکزی خانه ها و درونگرایی می توان دریافت که معمار  با نگرشی عمیقکه این شد نتیجه  تحقیق

عارف به دنبال کمال و ایجاد تحول روحی و آراستن درون انسان است تا نگاه را از بیرون به درون متوجه سازد 

 .و به جای سیر در آفاق، انسان را به سیر در درون وا دارد

 

 معناسلسله مراتب، خانه، حیاط،  کلیدی: ه هایواژ

 

  مقدمه -1

مكان تبلور و تظاهر کالبدی ، مجموعه ای از روابط ، پدیده ها و عواملی است که ، به نیروی نیازهایی ویژه با عماری به مثابه م

(. رابطه بین انسان و مكان دو طرفه است ، مكان می تواند بر انسان تاثیر متقابل گذارد. چرا که به واسطه 1یكدیگر تالقی می کنند)
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 (. شاید بتوان اذعان داشت بارزترین مكان با توجه به این مطلب خانه باشد.2ای انسانی خط می دهد )معنایش به ارزش ها و کنش ه

 پیدا اهمیت آن طراحی در " معنی" بلكه نمی گیرد، قرار داخلی های فضا سازمان اساس بر کالبدی، شكل یك به عنوان "خانه مفهوم

 روزانه فعالیتهای اصلی مكان خانه و هستند دارای معنی ها مكان است. نهفته ها فضا از استفاده در "معنی" روزمره زندگی در  .می کند

عناصر و آیات خدا از آب، باد، خاک، آسمان،  ،در خانه های تاریخی ه ی اصلیحیاط به عنوان شاخصدر . (3انسان می باشد )

زمین، درخت و ستارگان که در قرآن به عنوان آیات الهی نام برده شده اند، گرد هم آمده اند. با تفكر در این نشانه هاست که 

دن رسد، حیاط با گرد هم آوردن این عناصر در محیطی محصور به جایی مناسب جهت اندیشی آدمی به تكامل انسانی می

تبدیل می گردد. طبیعت حیاط و تسلط عناصر تلطیف کننده ای مانند آب، درخت و آسمان و ... انسان را از تحجر دنیوی 

 (4)رهایی داده و او را به نهاد و فطرت خود نزدیك می کند و زمینه ی مناسب برای حیات متعادل انسان فراهم می گردد.

 

 روش شناسی -2

و ابزار جمع آوری اطالعات در بستر مطالعات کتابخانه ای و بررسی  تحلیلی است -از نوع توصیفیروش تحقیق این پژوهش 

 اسناد تصویری بوده است.

 

 اصل سلسله مراتب -3

باید عنوان داشت اصل سلسله مراتب به عنوان یكی از اصول اساسی حاکم بر هستی بیشترین تأثیرات را در شكل گیری 

محرمیت در کالبد معماری و شهرسازی سنتی ایران دارا می باشد .برای توصیف نحوه اتصال فضاها از الگوی همبندی فضاها 

 کار کند. حاصل می پیروی وصول و انتقال اتصال،گزیر از الگوی بنیادی استفاده می شود. همبندی یك فضا به فضای دیگر نا

 کار کمتر فضا درون احجام به خالقه عمل که این از حاکی شهر معماری ای بافت از ناپذیر درونگراست. جدایی معماری یك

سپس  و حیاط و راهرو و داالن هشتی، ورودی، ورودی، پیش و خان جلو وار مراتب سلسله قرارگیری .فضا خود به تا دارد

 به است که این در اهمیت حایز ابنیه نكته تمامی در مشابه بیش و کم الگویی حیاط، با پیوند در عملكردی فضاهای سایر

 و ایجاد خصوصی از عمومی های حریم کردن تفكیك با معماری و شهری فضایی های نظام در مراتب سلسله اصل کارگیری

از  یكی محرمیت گفت توان است. می داشته فضایی ساختار در محرمیت تقویت در پررنگی نقش دسترسیها در بندی مرتبه

 اصول این از گیری بهره با و باشد می اسالمی دوره شهرهای و عمارات در مراتب سلسله رعایت کالبدی تجلیات ترین مهم

 .(5)باشیم می سنتی انبیه در محرمیت و خلوت آرامش، امنیت، چون هم پایدار ارزشهایی گیری شكل شاهد است که

 

 سلسله مراتب حضور 3-1

هستی در ماده و جهان شناسی، دارای ساختارها و ساختمان های وجودی متعددی است و از مراتب و یا عوالم بسیاری 

جوداتی که بر اوست خدایی که خلق کرد برای شما همه مو» می فرماید:  22تشكیل می شود. قرآن کریم در سوره بقره، آیه 

روی زمین است پس از آن، نظر گماشت به خلقت آسمان، و هفت آسمان را بر یكدیگر برافراشت و او به هر چیز و همه نظام 

بر این اساس کل هستی به مانند سیستمی نظام دار، متشكل از زیست بوم های کوچكتر است. آنان واجد « آفرینش داناست.



ی هستند. بنابراین از دیدگاه اندیشه و عرفان اسالمی وجود سلسله مراتب میان عالم های سلسله مراتب متوازن و زنجیره ا

 . (6) متعدد امری بدیهی بوده و ارتباط میان عوالم مختلف از طریق واسطه ها صورت می پذیرد

به صورت  ت پیمودن حد فاصل فضای خلوت تا جمع، متشكل از فضاها ی مكانی زیادی است که افراد در آنهاطلوبیم

تنهایی، با دیگری، با همه و تعداد زیادی از افراد ارتباط برقرار می کند. بنابراین ماهیت وجودی چنین مكانی باید دارای 

در واقع فضای بینابینی،  (1)ویژگی هایی درخور و متناسب باشد تا تمایل افراد برای حضور یافتن در چنین فضایی را القا کند.

توجه معماران ایرانی به خلق این  حساس فضای قبلی و طلیعه ای بر فضایی که خواهد آمد، می باشد.به نوعی جدا کننده ا

رواق ها و هشتی ها. تعلق بیننده در این فضاها، اساس شكل ها،  فضاهایی از قبیل ایوان های شگفت انگیز بوده است.فضا

ین ان خاصی برسد، با ابی که ناظر طی می کند تا به گیری روابط، میان عناصر متفاوت معماری ایرانی است. سلسله مرات

فضاها بینابینی تعریف میگردد، و بیننده را به نوعی اسیر آن چیز که باید ببیند و آنگونه که باید ببیند می کند، تا جایی که 

 (1)رفتار او را تحت تاثیر قرار می دهد و معماری را به زیباترین حالت خود به تصویر می کشد.

 

 انتظام فضاها 3-2 

سازنده و یا معمار بنا هر چند که یك شكل واحد را به وجود می آورد اما برای رسیدن به این شكل واحد فضاهایی را در 

کنار هم انتظام داده است. این فضاها جهت کارکردهای خاص برای مردم یا مصرف کنندگان آنها شكل می گیرند. هر فضا 

ه و فضای مورد نظر را به وجود می آورد. در اینجا، انتظام فضاها در کنار هم به معنی نوعی ارتباط خاص بین مصرف کنند

ارتباطات درونی فضاها است که به وسیله مصرف کننده آن استفاده می شود. بنابراین می توان با شناخت ارتباطات فضایی، 

 (.7روابط اجتماعی افراد مصرف کننده آنها را باز شناخت )

 

 ورودی 3-2-1

عقب نشینی  .(2)رودی جزو فضاهایی است که می تواند پاسخگوی روابط اجتماعی از نوع روابط فرد با جامعه باشدسردر و

 محیط سایر به نسبت ورودی سردر (.9) ورودی از گذر، از بعد دینی نمایانگر اعتقاد مردم به عدم تجاوز به حقوق دیگران است

 و برون بین رابط عنصر یك عنوان به که این بر عالوه است. زیرا بوده برخوردار خاصی امتیازات و ها ویژگی از دیگر اجزاء و

 بوده ساختمان هر معماری و هویت ارزش تشخیص برای شاخصی نیز بصری زیبایی لحاظ از شده، می محسوب خانه درون

 در ها کتیبه است و منازل سردر بوده، مردم گذشته های سنت و باورها اعتقادات، دهنده نشان که هایی مكان از یكی است.

 (.11) کردند می برقرار معنوی ارتباط خود خانه های سردر کتیبه با عموما خانه گرفتند. صاحبان می قرار سردرها پیشانی



                                                                                                  

 نگارنده منبع: .آباده سنتی های : ورودی خانه 3و2،1تصویر شماره

 هشتی 3-2-2 

منظور از هشت چیزی است که از فضاهای داخلی خانه بیرون آمده و تنها جایی است که با بیرون خانه ارتباط دارد.این 

فضا و راهروهای پیچ در پیچ منتهی به فضاهای اندرونی و بیرونی مانع دید افراد غریبه به داخل حریم مقدس خانواده می شده 

(. از نظر بعد ارزش ها و هنجارهای ملی) مهمان نوازی و احترام به دریافت فرد از محیط( به وجود سكوهایی اطراف 2ت)اس

هشتی جهت ایجاد فضایی مناسب برای روشن کردن شمع، استراحت و انتظار آیندگان اشاره کرد. همچنین وجود کاربندی در 

مرحله با تزیینات منزل آشنا می شود، ارتفاع محیط را به ارتفاع انسانی نزدیك سقف این فضا عالوه بر اینكه شخص مرحله به 

می کند و شخص وارد شونده  احساس حقارت نمی کند)مردم واری و بعد دینی( و در همین مرحله فرد فرصتی برای تصمیم 

 (.9گیری می یابد)

 

 

 

 

 

 

 

 

  : نگارندهمنبع .آباده : هشتی ورودی خانه ای سنتی در شهر4تصویر شماره 



 ایوان 3-2-3

عالیت های زندگی در نظر گرفته شده است؛ که یك ایوان فضای سرپوشیده و مستقلی است که برای مجموعه ای از ف

می ، در دید از بیرون به درونطرف ایوان باز  و مشرف به حیاط است و دو طرف دیگر نیمه بسته و ضلع چهارم بسته است. 

ا معرفی کننده و توان ایوان را از آنجا که معموال ارتفاعی بلندتر از سایر نقاط نما می گیرد و زودتر به چشم می آید، همان

پیشانی بنا دانست که اعتبار نماهای داخلی حیاط بسته به قدر و ارزش آن می شود. در دید از درون به بیرون نیز، ایوان 

رو به سوی باغ کوچك درون )حیاط( که خود در معنی و مفهوم پردیس  گشادگی فضای متعین و محصور و چشم خانه است

ن )حوض و آب( نمادی است از کمال. پس در کامل ترین حیاط که حیاط چهار ایوانه است، است و با فرم چهارگوش و مرکز آ

نمادی است از عالم که بی جهت است و ایستا. اما چهار ایوان از چهار سو در حكم چهار جهت عالمند که به مرکز این جهان 

کامل شكل می  یك مندل )کیهان نگاشت(کوچك نظر می کنند. به این ترتیب در دل کوچك ترین واحد شهر سنتی )خانه( 

 .(11) گیرد

     

 نگارنده :منبع در سه خانه سنتی آباده. ایوان 7و5،6شکل شماره: 

 

 حیاط3-2-4

در خانه های تاریخی حیاط به عنوان قلب تپنده فضای مسكونی ، شاخص ترین و دوست داشتنی ترین بخش خانه به شمارمی 

(.حیاط، الزمه زندگی ایرانی بود و همچون اتاقی بدون سقف، مامن ساکنان خانه بود و امكان ارتباط آزاد با طبیعت را 12رفت )

.فضای باز در خانه ایرانی و نحوه ساماندهی آن ، پاسخی زیبا و کارآمد به نیاز انسان به ارتباط با مظاهر میسر می ساخت

مختلف حیات طبیعی مانند شب ، روز ، تابستان ، زمستان ، عناصر اربعه ، فضاهای سبز و همین طور فرهنگ زندگی ایرانی و 

اده ، برگزاری مراسم های مختلف، خواب شبانه افراد به ویژه در مناطق (. تجمع افراد خانو4آیین های انسان بوده است )

کویری ، انجام فعالیت های روزانه زنان ، بازی کودکان ، صرف غذا و ... برخی از کارکردهای فضاهای باز و نیمه باز در زندگی 

 سنتی بوده است. 

 برخی از کارکردهای مهم حیاط در مسكن ایرانی :

 ایجاد محرمیت و حفاظت از زنان ؛  -

 کارکرد اقلیمی و ایجاد یك خرد اقلیم مناسب ؛  -

 ایجاد منظره و چشم انداز طبیعی بدون حذف محرمیت ؛  -

 ارتباط بصری و فیزیكی داخل و خارج و در نتیجه تقویت اصل ضفافیت و سیالیت ؛  -

 حضور طبیعت در خانه -



 آرام برای آسایش خانواده ؛ عرصه زندگی خانوادگی و ایجاد حریم امن و  -

 کاهش آلودگی صوتی ؛  -

 وحدت دهنده و سازمان دهنده فضاهای مختلف داخل خانه .  -

حذف این عرصه از داخل واحد مسكونی ، منجر به کاهش کیفیت فضایی مسكن شده و بنابراین پیامدهای منفی زیادی را 

پرورش کودکان و در نتیجه آثار سوء اجتماعی باعث می شود  در زمینه سالمت جسمی و آرامش روحی و روانی افراد و رشد و

(12.) 

ای بود که از های قدیمی مرکز و قلب ساختمان بود. حیاط مرکزی همراه با ایوان در هر سمت، ویژگیحیاط در خانه

ه حیاط از نظر هندسی مرکز خانه نباشد اما های دور در معماری ایرانی حضور داشت؛ البته این امكان وجود داشت کگذشته

های مختلف خانه، تعبیه دید و سایر مسائل مرکز خانه محسوب ها و ایجاد ارتباط بین قسمتاز نظر زندگی و انجام فعالیت

شد. حیاط محلی برای برگزاری مراسم مختلف نظیر مراسم مذهبی، عروسی و تجمع اقوام بود. معموالً چهار گوش بود. می

کنند. هر حیاط معموالً یك حوض و چند باغچه دارد که بسته به ابعاد حیات را تعداد و عملكرد فضاهای اطراف آن تعیین می

ای دهی فضاهای محصور حیاط به گونهیابد. سازمانشرایط مختلف محلی نظیر آب و هوا و عوامل فرهنگی اشكال متفاوتی می

 های مجاور متناسب باشد.ختلف اتاقبود که با تغییرات فصلی و کارکردهای م

از ویژگیهایی است که درجه  یاط مرکزی در خانه های سنتی ایران نمودی از درون گرایی میباشد. درونگرایی یكیح 

 .(13) باطن را در مقابل توجه به ظاهر متجلی میسازد اهمیت

مرکزش، از دید عموم مخفی می شود، خانه حیاط دار خود  همان طور که زندگی خانوادگی، با محفل های خصوصی هم

را از دنیای بیرون می پوشاند و تقدس محفل درون را حفظ می کند. اما درون خانواده مجموعه ای از روابط گروهی شكل می 

شكل می  گیرد و به وسیله حیاط مرکزی که راستای روحانی خانواده را نشان می دهد نمادین می شود و هویت خصوصی اش

 .(13) گیرد

 

 در حیاطعرفان  3-2-4-1

صور سنتی در معماری عرفانی ایرانی ریشه در عالم مثال دارند که آن بر قوس عروج و نزول این عالم در مرحله چهارم 

آنها در عالم قرار دارد. هرچه در عالم خاکی دیده می شود ریشه در این عالم دارد. فهم و درک صور مادی به معنای فهم 

باغ و حیاط صورت هایی از  ملكوت است. اردالن چندین مثل را که به صورت های گوناگون جلوه می کنند معرفی می نمایند.

باغ و حیاط، مكمل فالت گرم و کم آب ایران، اهمیت خود را در عصر اسالم در حد صوری مثل تكرار بهشت می باشند. 

  .(7) تصوری از فردوس حفظ می کنند

 

 ایجاد مرکزیت 3-2-4-2

 ضمیر خود به نقطه ای واحد چشم دوخته بودند و مطلوبی یگانه داشتند، این مطلوب را در مرکز و  معماران سنتی در



قلب خانه با ایجاد یك بدنه منظم و متقارن منصه ظهور رسانده اند. مرکز در خانه سنتی و کویری از اهمیت زیادی برخوردار 

یقت است؛ حقیقت الهی که از راه طریقت و تمسك به است. از نظر دین اسالم مرکز کعبه است، خانه خداست، مرکز حق

شریعت می توان به آن مرکز نایل شد. لذا معمار سنتی سعی داشته الگوی مثالی را که مقدس هم باشد، بیان کند. حیاط را 

ن باز به و باالی آ به عنوان مرکز انتخاب کرده که از یك قاعده مربع یا مستطیل نزدیك به مربع )نماد زمین( تشكیل شده

سوی آسمان یا به تعبیر دیگر سقف آن گنبد آسمان )رسیدن به عرش الهی( می باشد. آهنگ این معماری تجلی عینی 

بر  زندگی است. در زیر گنبد آسمان، بهشت راآهنگ و نوای الهی و آسمانی است وداللت فطری بر ارتباط بین باورها و خود 

 ساختهمی (، 57)نساء /  "جنات تجری من تحتهااالنهار خالدین فیها ابذا"داده شده، آنچه که در اعتقاداتش به او وعده اساس 

است. در این بهشت از درخت )نماد زندگی و شادابی( و آب )نماد پاکیزگی و طهارت( استفاده کرده است. آب، که مرکز 

 .(14) طراف آن فضای سبز قرار گرفته است، در مرکز و اپاکیزگی و آیینه آسمان است

                             

 

 

 

 

 

 .(1384معماریان،).منبع: مرکزیت حوض در حیاط:8شکل شماره 

 ایجاد نظم 3-2-4-3

اجزای به ظاهر متفاوت و پراکنده، همسو و همساز و اجزای واحد می گردند و به کمال متعال نزدیك می  با وجود مرکز،

گردند. حیاط در مرکز خانه بیان رمز گونه آن حقیقت ازلی است و در اطراف آن اجزای خانه با نظمی خاص و متعالی قرار 

کت و گردش خود در جهت کعبه کمال نمادین را تبدیل به گرفته اند. نظم حیاط خانه سنتی نمادی است از کمال و با حر

کمال الهی و دینی می گرداند و نمادی می شود از عالم با جهت دین. لذا هماهنگی جهت گیری خانه های سنتی با خواست 

 .(14) های فطری انسان باعث بوجود آمدن معماری زنده و بالنده می گردد

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نگارندهخانه آباده.منبع : انتظام در حیاط مرکزی 9شکل شماره 

 

 ارتباط با طبیعت 3-2-4-4

ه های تاریخی، خانه از طبیعت جدا نیست و حیاط مهمترین فضای آن است. طبیعت با حضور آب و گیاه و جریان در خان

باد در آن بر اهل خانه عرضه می شود و می توان طبیعت را در حریم خصوصی از نزدیك تجربه کرد. در داخل فضاهای بسته 

معماری ایران منابع تجدید ( 15)ها به حیاط همچنان برقرار می ماند.نیز، ارتباط با طبیعت از طریق وجود چشم انداز از اتاق 

پذیر را به شیوه ای معمارانه بكار می گیرد و خود را نه بر محیط تحمیل می کند، نه جدا از محیط ارائه می کند. اندیشه 

کیمیاگر سنتی، وقتی  .(15) محیط طبیعیمعماری در خانه ایرانی خلق مصنوعی است برای یكپارچه کردن شیوه زندگی با 

 (.13) با مصالح مادی مشغول به کار است، به طبیعت کمك می کند که حضور الهی را استنشاق کند و پاالیش شود

 

 عناصر موجود در حیاط 3-2-4-6

 حوض

حوض به گونه ای  اطراف هرحوض با ابعاد و شكلی موزون و متناسب با سطح حیاط و در میانه آن شكل می گیرد. 

استفاده از آب برای شست و شو فراهم شود، همچنین، آب سر ریز شده، به داخل باغچه های امكان  طراحی شده است تا

 به هدر نمی رود.اطراف حوض هدایت می شود و یك قطره آن 



حیاط به حساب می آید. سطح سیقلی و سبز رنگ آب با ماهی های سرخ کوچك و بزرگ همواره بخشی از آرایش فضای 

وض آینه ایست برای تصویر نمودن و انعكاس عناصری که دورادور حیاط جای گرفته است. در واقع، ناظری که کنار حوض ح

ایستاده باشد می تواند انعكاس تصویر ردیف طاقهای دور حیاط، قاب بندی ایوانها، و همچنین سقف آسمان را یكجا در آن 

 (7)نایی کامال تازه پیدا می کند.ببیند. در اینجا فضا مع

 

 .منبع: نگارندهگونه شناسی انواع حوض در خانه های تاریخی آباده: 1جدول شماره

موقعیت حوض نسبت 

 به خطوط تقارن

موقعیت حوض نسبت 

به فرم کلی حیاط و 

 باغچه ها

 

 فرم کلی

 

 حوض

 

 نام خانه

 

 

  

 

 خانه هندویی

 

 

   

خانه شاه 

 اسماعیل سوم
 
 

  
 

 
 

 
 
 

  

 خانه طاهری

 

 

 
 
 
 

  

خانه امیر قلی 

 ساالری

 

 

 نقش معنایی آب

در آیین ایرانیان آب از عناصر مقدس و مورد پرستش به شمار می رود. در آیین زرتشت آناهیتا یا ناهید نگهبان آب بوده و از 

 منشا همه مخلوقات یاد شده است.. در فرهنگ نمادهای مقدس سنتی، از آب به عنوان احترام و قداست ویژه ای برخوردارند

فرود از باال به  -آب به جهت نزول از آسمان در قرآن مجید، آیات فراوانی در رابطه با آب و نمود های مختلف آن وجود دارد.

نماد رحمت است. به طور کلی مظاهر و جلوه های مختلف آب، منحای چند استثنای محدود از جمله سیل و طوفان به  -پایین



آب نه تنها قدرت تطهیر ظاهری و بیرونی مردم را دارد، بلكه نماد مناسبی برای پاکیزه  قدرتی برکت زا قلمداد می شود. انعنو

آب به این علت که قابل شرب استنمادی برای حقیقتی است که ذهنی شده باشد، که  ساختن قلوب آدمیان نیز می باشد.

که در زیر آن جویبارهایی از آب در جریان است توصیف شده و تاکید بر در قرآن، بهشت به صورت باغی  همان عرفان است.

  مرکزیت آب در حیات موجودات دارد.

با توجه به شرایط اقلیمی ایران آب نقشی حیاتی در جذب جانداران و انسان های حول خود بر عهده دارد و از این رو به 

 (13آهن ربایی تبدیل می شود که فضا را قطب بندی می کند.)

 

 آب نما

نیروی جادویی آب، بیشتر از طریق منظره و صدای آن خود  صدای آب برای ایرانیان همواره مطبوع و دلپذیر بوده است. 

را بیان می کند. به همین دلیل معموال در دل حوض های مستطیل شكل فواره ای وجود داشت ک هبه دلیل اختالف سطح 

آب و فرو آب، به طور طبیعی آب از آن فواره می زند و منظره و آوای دلپذیر آن مایه شادی و انبساط خاطر بود. فواره زدن 

یكی پس از دیگری  با ایجاد موجهایی که ،فوران آب نما (79ص غلتیدن قطرات آن، فرشتگان الهی را متذکر می شد.)طوفان، 

  .(13قطرهاشان بیشتر می شود، چرخه انبساط و انقباض آگاهانه را آغاز می کند. )

 

  باغچه

آب، گلها، درختان میوه و پرنده هایی که به این باغچه جلب می شدند در خانه فقرا باغچه، مرکز هر خانه ایرانی بود. حوض 

در باغچه ها چیدمان قطعات در کنار هم همانند آنچه در باغ ایرانی اتفاق افتاده  .(1322)حائری مازندرانی،و اغنیا وجود داشت.

به صورت چهار باغی است. دلیل آن نیز تمثیلی است از بهشت خداوند که در سوره الرحمن نیز بدان اشاره شده است. در واقع 

 .(7)با چهار چشمه که چهار نهر از آن ها جاری می شودبهشت الهی از چهار باغ تشكیل شده است 

 

بحث و نتیجه گیری -4  

یكی از اهداف نهایی معماری در جوامع بشری، تقویت و ارتقاء فرهنگ جامعه از طریق بازنمایی مظاهر تمدن همچون 

گذشته است که از استقالل و هویت مختص خود برخوردار بوده و در صدد است مفاهیمی ایجاد کند که نهایتا فضاهای معماری 

موجب ادراک معناهایی همچون احساس تعلق به مكان، حس شهروندی و تداعی خاطرات گذشته می شود. در ارتباط با 

ت، بلكه هدف پاسداشت این گنجینه گرانبهای تاریخی معماری سنتی ایران هدف بازگشت دوباره و تقلید از معماری سنتی نیس

و دریافت چگونگی رخت بربستن مفاهیم فضایی گرانقدر این خانه ها و جایگزینی آن ها با فضاهای کم معنی و تك بعدی 

ران معاصر، هم چنین درس گیری معمارانه از این ارزش هاست به نحوی که در طراحی های جدید یا در تدوین ضوابط به معما

 .(16و برنامه ریزان کمك نماید)



از دیدگاه اندیشه و عرفان اسالمی وجود سلسله مراتب میان عالم های متعدد امری بدیهی بوده و ارتباط میان عوالم  

  (. 6مختلف از طریق واسطه ها صورت می پذیرد) 

معمار سنتی بر اساس فطرت پاک خود  ابنیه سنتی است. در مراتب سلسله رعایت کالبدی تجلیات ترین از مهم یكی محرمیت

یكی از مهمترین اصولی که دین در رابطه با خانواده و در روابط اجتماعی به  و با تكیه بر اصول دین به ساختن خانه می پردازد.

ردان و زنان مومن بگو دیدگان خویش را از آن جا که می فرماید: به م آن توصیه کرده پوشاندن دید و ایجاد محرمیت است؛

لذا خانه سنتی محرمیت را با خلق فضای جدید و  نگاه غریبه ها باز گیرند و زینت خود را، جز آنچه آشكار است، آشكار نسازند.

وده است معمار سنتی ورودی خانه را به گونه ای طراحی نم بر اساس ایجاد حرمت برای ساکنین و واردین ، ایجاد می نماید.

که مصداق آیه شریفه ی حجاب گردد. او با طراحی هشتی در ابتدای ورود، عرصه ی عمومی بیرون خانه را از عرصه ی 

  (.14)خصوصی درون خانه، با رعایت بسته بودن دید نامحرمان ، کامال مجزا می کند

می نهان در عناصر موجود در آن صورتگری  یو عرفان در نهایت به حیاط خواهیم رسید که تمثیلی از بهشت خواهد بود

کند که حقیقت آن ها تنها به وسیله ظاهرشان نمایان نمی شود بلكه تمام آنان جوهری درونی دارند که با کالم خدا یا روح در 

 ارتباط است و تحكیم های متعدد نفس الرحمن هستند.

درونگرایی می توان دریافت که معمار عارف به دنبال کمال و ایجاد با نگرشی در حیاط مرکزی خانه ها و  از سوی دیگر 

، انسان را به سیر در تحول روحی و آراستن درون انسان است تا نگاه را از بیرون به درون متوجه سازد و به جای سیر در آفاق

  .(17)درون وا دارد و دنیای دیگری طلب کند و با پای دل به سوی نامحدود الیتناهی پرواز کند
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