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 چکیده
هاي دو جداره ساخت پنجرهامروزه رشد تکنولوژي به خصوص در حوزه ساخت و ساز امکانات جدیدي را بوجود آورده است. 

دیوارهاي ساندویچ پانل نشان از آن دارد که انسان بوسیله تکنولوژي در حال حل کردن مشکالت زمانه خود است. به نظر و 
بر تمام مشکالت خود از آید که با این روند در مدتی نه چندان طوالنی انسان قادر خواهد بود که بوسیله تکنولوژي می

ر این آید دانرژي فایق آید. البته این یک روي سکه است، آنچه به نظر میهاي زیست محیطی و کمبود منابع جمله آلودگی
باشد. اگرچه تمام اقدامات انجام شده در جهت حل مشکالت مربوط به میان مورد غفلت قرار گرفته است خود انسان می

مورد غفلت واقع شده انسان است اما این حقیقت که خود انسان نیز داراي نیازهاي روانشناختی و هستی شناختی است 
است. انسان موجودي است که به شدت با جهان اطراف خود در ارتباط است، در حقیقت وجود او نیز به این ارتباط وابسته 

شود. وجود عناصري چون حیاط هاي سنتی ایرانی شاهد آن هستیم که این ارتباط به شکل کاملی برقرار میاست. در خانه
ند که انسان در عین حال که نیازهایش برطرف شده است، به طور کامل با جهان در ارتباط شومرکزي و ایوان باعث می

هاي ما نیز به شکل کامل به فراموشی . این ویژگی اساسی چیزي است که نه تنها در معماري بلکه در ساختار شهرباشد
هاي ساختمانی دیگر نیز کنند و سیستمهاي دوجداره کامال انسان را درون خانه خود ایزوله میسپرده شده است. پنجره

شوند.. در این مقاله سعی شده است تا با بازبینی و بررسی عناصر اساسی بدون در نظر گرفتن این فاکتور اساسی طراحی می
 خانه سنتی ایرانی، ساختار و راه حل جدیدي براي پاسخ به این عامل اساسی به دست آید.

 
 هستی شناسی، معماري ایرانی، سکنی گزیدنانسان، خانه،  کلیدي: هايواژه

 
 مقدمه -1

مسئله  نیا یگذار هستند. راپوپورت به خوب ریاو تاث دنیگز یسکن وهیو ش طیواکنش انسان به مح رییدر تغ يعوامل متعدد
 ياشد به طورب یمناطق مختلف نم يدر شکل خانه ها رییتغ لیدل یکیو تکنولوژ یکیزیف يشرفتهایکند که فقط پ یرا روشن م
 شرفتهیپ يکرده است که بتواند خانه ها دایدست پ يبه تکنولوژ نکهیک قوم خاص با ایوجود دارد که در آنها  يادیز يکه مثال ها

که  یاز واکنش ياست از حضور انسان در جهان و نمود ي. خانه نمود]1[خود را حفظ کرده است  یبسازد، شکل مسکون يتر
 ،یاجتماع ،یاز جمله فرهنگ يعوامل متعدد ریتاثتحت  زیخانه ن نیدهد. شکل ا یآن نشان م يها دهینسبت به جهان و پد

امروزه نیز مسایلی همچون وجود مشکالت زیست محیطی و کاهش منابع انرژي بر شکل و  .]1[قرار دارد رهیو غ یمیاقل ،یکیزیف
ها و هایی با حداقل اتالف انرژي جزوي از برنامهدوجداره و دیوارهاي ها تاثیر گذاشته است. امروزه استفاده از شیشهعناصر خانه

باشد که تمام این اقدامات در جهت آنچه در این میان در نظر گرفته نشده است این حقیقت میضوابط ساخت و ساز شده است. 
که هدف نهایی آن باید انسان حفظ و نگهداري ابزارهاي زندگی انسان است و نه خود انسان. معماري و ساخت و ساز عملی است 



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 2 

هاي انسان را اصل قرار داده است و نه هاي اخیر نوع واکنش به مشکالت جهان امروزي، ابزارباشد این در حالیست که در سال
راه کارهاي جدیدي براي بازگشتن در این مقاله تالش شده است تا با بررسی عناصر اساسی یک خانه ایرانی  خود انسان را. 

 به انسان و اصل قرار دادن او، با در نظر گرفتن نیازها و مشکالت عصر حاضر اتخاذ گردد. معماري
 

 تعاریف -2
 انسان 2-1

کند که  یجلب م قتیحق نیتوجه همگان را به ا دگریواژه ها نینامد، با استفاده از ا یم نیانسان را دازا یهست دگری. ها
 قتی. انسان در حق]2[ گرید يزهایچ انیجهان و در م انیدر م يتواند در نظر گرفته شود مگر به عنوان وجود یانسان نم

ان هم گرید انیبه ب ای ردیگ یاو شکل م یآن، هست ریکه کامال در ارتباط با جهان اطراف خود قرار دارد و تحت تاث ستیوجود
 یجهان میشبکه عظ نیکه در ا گرید يزهایقرار دارد در کنار تمام چ يکند، انسان درون شبکه ا یم فیتوص دگریگونه که خود ها

شود که نسبت به  یبودن در جهان باعث م نیست که در جهان هست و ای. انسان موجود]3[باشند  یم گریکدیدر ارتباط با 
ال، ح نیداند. با ا یانسان م یهست یعنی "نیدازا"ص را فقظ مخت یژگیو نیا دگریآن واکنش نشان دهد. البته ها ایجهان و اش

لم ع يمرده برا يوزن ها ایماده  جان یب يصرفا تکه ها ایدهد. اش یبسط م ایرا به تمام اش یژگیو نینهد و ا یهارمان پا فراتر م
است که، تمام  نیکرد ا يریگ جهیتوان در کل نت ی. آنچه م]4[کشف نشده اند  يها ارهیبه س هیشب شتری. در عوض آنها بستندین

مانند انسان به بودن در جهان خود  زین ایکه اش یمعن نیبه ا ]4[در جهان بودن هستند  یژگیو يدارا دگریبرخالف اظهار ها ایاش
 دهند. یواکنش نشان م گرید ایو به تمام اش

را  جهیتن نیتوان ا یباشد. م دیما مف قاتیتحق يتواند برا یرساند که م یم يا جهیما را به نت میریهارمان را بپذ دگاهید اگر
دارد که  ییها یژگیدانه و نیکه درون خاك قرار دارد، ذات ا میریگ یرا در نظر م یداد. دانه گل حیتوض یمثال به خوب کیبا 

ر ها قرا دهیعوامل و پد گریمانند باران، خاك و د يگرید يها دهیکه ذات دانه در کنار پد یشود دانه، دانه باشد. هنگام یباعث م
 درك نیکند و با ا یگفت که دانه خاك بودن خاك را درك م دیبا قتیدهد، در حق ینسبت به آنها واکنش نشان م ردیگ یم

جوانه در واکنش به آفتاب و  نیدهد. حال ا یرخ م دانهواکنش و تحول به شکل جوانه زدن  نیا ي. نمود ظاهرابدی یتحول م
هستند  یژگیو نیا يهر دو دارا ایهارمان، چون انسان و اش دگاهیدهد. بر اساس د یشود و گل م یشکوفا مآن  یذات يها یژگیو

 نیکرد. بد یررسب زیدر مورد انسان ن نایمثال را ع نیتوان هم یدهند پس م یکه نسبت به تمام جهان اطراف واکنش نشان م
که  است نیچن نیدهد. ا یواکنش نشان م ییو معنا یکیزیمختلف ف يجهان به شکل ها يها دهیانسان در مواجهه با پد بیترت

 قتیشود. در حق یهمان گونه که گل در واکنش به آنها شکوفا م دیجو یخود سرپناه م يانسان در واکنش به باران و آفتاب برا
 .ردیگ یواکنش انسان از ذات او سرچشمه م نیچن لیدل
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ها تا انسان، همه در ارتباط  دهیو پد ایموضوع است که هر آنچه در جهان هست، از اش نیکرد ا يریگ جهیتوان نت یآنچه م
رفا نداشته و ص يظاهر يواکنش ممکن است نمود نیحال ا دهند، یمختلف واکنش نشان م يها دهیو در ارتباط با پد گریکدیبا 

ه که انسان در واکنش ب یمعن نیبه ا ابدی يرفتار يواکنش نمود نیممکن است ا ایو  ابدی کیسمبل ای ییمعنا ،یروان ينمود
امع از ج یفیکرد که به تعر میمشخص از خود نشان دهد. با استناد به نوع دوم واکنش در ادامه تالش خواه يرفتار يا دهیپد

 میکند آنچه به نام خانه با آن مواجه هست یما مشخص م ياست که، برا ياز آن جهت ضرور یفیتعر نی. چنمیابیخانه دست 
 مفهوم خانه خواهد بود. شیو پاال یابیقدم در باز نیشناخت اول نیدارد. ا ییها یژگیو و اتیو چه خصوص ستیچ
 خانه 2-1

خود انسان است.  یاز هست گرید يجهت خانه نمود نیمربوط به انسان قرار دارد و از ا لیتمام مسا ریخانه تحت تاث کی
 ،یاجتماع يها دهیاز پد يشمار یکه انسان در واکنش به تعداد ب میگرد یگونه به آنچه در بخش قبل اشاره شد باز م نیبد

سازد که در آن وارد شود  یم يگرید زیآن انسان نه چ یاست که در ط یاختنساختن س نیسازد. ا یخانه م یمیو اقل یفرهنگ
 شود. یبلکه، انسان خود خانه م

 انسان یهست دگریاو کمک گرفت. بر اساس نظر ها یتوان از رابطه جسم انسان با هست یموضوع م نیدرك بهتر ا يبرا
و بودن انسان است. جسم  یاز هست تیخصوص کیجسم تنها  قتی. در حق]3[جسم و سوژه است  کیکالس فیفراتر از تعر يزیچ

. ]5[است  طیمح کیبودن همه جانبه با  ریدرگ يموجود زنده به معنا کی يبرا مبودن در جهان است، داشتن جس هینقل لهیوس
ان است از انس گرید يکه خانه نمود میرس یم جهینت نیبه ا میکن یبه خانه نگاه م یدگاهید نیچن يکه از پشت لنزها یهنگام
 ،یاجتماع يها دهیدهد که پد یانسان م یامکان را به هست نیدانه است. خانه ا کیاز  گرید يگل نمود کیگونه که همان 

با جسم خود قادر نخواهد بود که جهان را  ییرا تجربه کند. بدون وجود خانه انسان به تنها یعیو طب یکیزیف ک،یسمبل ،ییمعنا
پناه گاه  نیشده باشد، ا حافظتم یبه خوب یدهد، و اگر پناه گاه یتجربه کند. طوفان به حس پناه داشتن معنا م دیآنگونه که با

خانه جهان  نیدهد. ا یآن را به انسان م يها دهیاجازه کشف جهان و پد يخانه ا نیچن ]6[کند  یطوفان را جذاب و مفرح م
که در برابر  یعیطب يروهایمحافظت کننده، نه تنها در برابر ن ینقش ییسان ابتداان يکند چرا که خانه برا یانسان را کامل م ینیب
 . ]7[دارد  زیرا ن عهیماورا الطب يروهاین

گذار  ریانسان و نوع بودن او و درك او از جهان تاث یخانه تا چه حد با هست کیروشن شده است که  مانیمرحله برا نیا تا
و راه  ينظر يبحث ها انیم يرابطه ا جادیشروع به ا یحال اساس نیدر ع یول یهیبد یتوان با اشاره به موضوع یاست. حال م

 سوال مطرح شود نیا دیبا یدارد ول یو نقش یژگیخود چه و تیخانه در کل کیکه  میامتوجه شده  نجایکرد. تا ا یعمل يحل ها
 لیشکت ییکل خود از جز ها نیا م،یریکل در نظر بگ کیاگر خود خانه را  ابد؟ی یدست م یگاهیجا نیخانه چگونه به چن کیکه 

را بر  یمستقل فهیوظ نیماش کی يمانند اعضا صرعنا نی. هر کدام از ارهیکف، پنجره و غ وار،یمانند سقف، د يشده است، عناصر
 يریگ جهینت نیتوان چن ی. پس مردیگ یبه نام خانه شکل م یباشد که کل یعناصر م نیا نیعهده دارند. از مجموع تعامالت ب

 یعامل ای دهیداز واکنش انسان در مواجهه با پ يمتاثر از عناصر آن خانه است. در واقع هر عنصر نمود يهر خانه ا یژگیکرد که و
 دیشخور یانسان در مواجهه با هست یباشد. به عنوان مثال، هست یکنترل آن قرار داده شده است م يکه عنصر مورد نظر برا

 یم آتش بر یوحش واناتیبه نام ح يانسان در واکنش به خطر ایخود بسازد  يبرا یسابه بان ایشود تا انسان سقف  یباعث م
ناصر ع یمنظورمان بررس میکن یخانه م کی یکه صحبت از بررس یتوان گفت هنگام یموضوع م نیاافروزد. با در نظر گرفتن 

 یدر پ قتیدر حق میرا هم دار يکه قصد ساخت خانه ا یباشد. هنگام یم گریکدیآنها کنار  يریقرار گ وهیسازنده آن خانه و ش
 باشند. یآن م يها دهیاز واکنش ما به جهان و پد يکه نمود میهست يکنار هم قرار دادن عناصر

ه در آن جهان را از بودن ک يا وهیانسان و بودن او در جهان است، ش یاز هست يتوان گفت که خانه نمود یم ت،ینها در
 آن ساخته شده يشود که برا یم يعناصر سازنده خود قادر به انجام کار لهیشود. خانه بوس یم  ریکند و با آن درگ یکشف م

 است.
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 خانه: از گذشته تا دوران معاصر ياجزا تیماه -3
باشند که انسان در مواجهه با جهان و  یم ییاعضا خود نمود واکنش ها نی. ادیآ یآن به وجود م ياعضا لهیهر خانه بوس

ماهیت این اجزا و عناصر همواره در طول تاریخ بسته به نوع نگاه به جهان در حال تغییر بوده است. در . دهد یها بروز م دهیپد
ن هایی چون پایداري را به میابحثهاي زیست محیطی و کاهش شدید منابع انرژي دنیاي امروز مسایل جدیدي چون آلودگی

ن تریاند. همچنین تمرکز بر روي استحکام سازه و کنترل هدر رفت انرژي باعث شده است تا نقش عامل انسان که اصلیآورده
 هاي سنتی ایراننقش را باید در شکل گیري فضاهاي جدید داشته باشد کم رنگ شود. از این رهگذر عناصر اصلی که در خانه

ند به اداده اند، به شکل موثري با انسان در ارتباط بودهکامال پایداري به نیازها پاسخ می اند در عین حال که به شکلوجود داشته
اند براي ارتباط دادن انسان با جهان. آنچه در ادامه ذکر خواهد شد ترجمانی است از این عناصر اصلی به طوري که ابزارهایی بوده

 امروز بازتعریف شود.اي که ذات آنها در قالب ماهیتی جدید براي جهان گونه
 پنجره -3-1

. به نظر ]8[شده است دیق يخود ساختمان ساز خیسابقه حضور پنجره در ساختمان ها به اندازه تار کایتانیدر دانش نامه بر
تا  یکاف یدفاع و نبود دانش فن تیاهم لیعبور نور و هوا بوده اند. به دل يبرا واریدر د ییحفره ها ییابتدا يپنجره ها دیآ یم

. ]8[شود یم دهید يها و آشور يمصر يها یمدارك از پنجره در نقاش نیمانده اند. نخست یشکل باق نیمسال ها پنجره ها به ه
 روایدر د ينازك مرمر داخل حفره ها پنجره را از حفره ا يها هیبودند که با قرار دادن ال یتمدن نینخست انیروم دیآ یبه نظر م
 قتی. در حق]8[کردند  لیبه عمل آورد تبد زیدهد محافظت الزم را ن یرا انتقال م رنو نکهیا نیتوانسته در ح یکه م يبه ابزار

اند. آنچه از  هافتیدست  دیجد يا دهیکردند و به پد بیترک وارید یدگیپوش یژگیحفره را با و یبازبودگ یژگیکار و نیبا ا انیروم
ار هم در کن یژگیچند و بیتوان با ترک یحال تحول هستند و م راست که عناصر همواره د نیگرفت ا جهیتوان نت یمطلب م نیا

 یرخ م کیتگو يساهایسال بعد در کل نیچند گریبار د یتحول نیخلق کرد. چن دیجد يها یژگیبا و يعناصر ،يتکنولوژ لهیبوس
 يسرتاسر يوارهایروش د نیکنند و با ا یمنتقل م رونیجدا کرده و به ب سایکل يا شهیکه اسکلت بنا را از پوسته ش یدهد هنگام

که آزاد ساختن نما از سازه امکان  یهنگام ونددیپ یمدرن به وقوع م يدر دوره  زین يآورند. تحول بعد یبه دست م شهیاز ش
 دهند. یرا شکل م يپر نور يفضاها قیطر نیکند و بد یرا فراهم م یبزرگ يپنجره ها جادیا

که  یباطارت رون،یدرون و ب نیاست ب یباشد که پنجره ارتباط یمسئله م نیکرد ا يریگ جهیمرحله نت نیتوان تا ا یآنچه م
انسان،  ییوشده است، گ لیتبد رونیباز و فراخ و گشوده به ب یتیفیبسته و حفره مانند به ک یآن از شکل تیفیک یدر هر فرهنگ

 رونینور و ب يچشمان خود به سو شتریباز کردن ب يت، همواره در تالش برااس آمدهاش به شکل خانه در  یکه هست یدر حال
 بوده است.

آورند مانع  یحال که نور را به داخل م نیقرار گرفته اند که در ع يهمواره طور رونیرو به ب يپنجره ها یرانیدر فرهنگ ا
 يزیاز هر چ شیعبور نور کنترل شده است و آنچه ب زیکه در داخل خانه ها قرار گرفته اند ن ییبه داخل شوند. در بازشوها دید

هده کل خانه را بر ع يبرا ییدما لیشوند که نقش تعد یباز م یاطیباشد که، پنجره ها رو به ح یمسئله م نیقابل توجه است ا
. کننده دما گرداند لیدو هم تع بایشوند را هم ز یکه پنجره ها رو به آن باز م یعمل تالش شده است تا مکان نیدارد. در واقع با ا

 دهیپد نیا یگژیبر و زیکند ن یکه به آن نگاه م ییبلکه فضا هپنجره نه فقط مشخصات خود پنجر کی یدر هنگام بررس جهیدر نت
رو به  یانریخانه ا کیپنجره در  کیاست که باز کردن  لیدل نیخورده است. به هم وندیبه شدت با پنجره پ دیاست، د رگذاریتاث
است.  کرده یم لیتعد زیرا ن داخل يکرده بلکه فضا یاز حد و گرد و غبار را وارد خانه نم شیب يدر تابستان نه تنها گرما اطیح

است که  ی. پنجره واکنشمیپنجره بپرداز تیماه یشناسانه به بررس یهست یدگاهیتا با در نظر گرفتن د میدان یالزم م تیدر نها
پنجره ها چشمان انسان هستند  گرید انیدهد. به ب ینشان م رونیارتباط با ب جادیا يبرا کیبسته و تار طیمح کیانسان در 

قرار  تیسقف خانه در آرامش و امن ریکه در ز یدر حال ندیب یها را م دهیچشمان پد نی. انسان با اندیگز یم یکه سکن ینگامه
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 دنید نیو نوع ا تیفیآنرا کشف کند. ک يها دهیو پد ندیببکند که جهان را  یم دایفرصت را پ نیپنجره ا لهیدارد. انسان به وس
 ت. متفاوت اس گرید تیبه موقع یتیفرهنگ از موقع کیدر  یو حت گریبه زمان د یاز زمان و گرید یبه فرهنگ یاز فرهنگ زین

ر عبور نور و هوا آن هم د يشده است که فقط برا لیتبد يمعاصر به عنصر یمسکون يمتاسفانه عنصر پنجره در بناها امروزه
شود. پنجره ها امروزه از کارخانه  یشود در نظر گرفته م یکه رو به آن باز م یطیمح يها یژگیاکثر موارد بدون در نظر گرفتن و

ند ساز ینوع پنجره م کیمختلف  تیهزاران موقع يکنند و برا یم زولهیداشته باشد ا امکانکه  ییکه پنجره ها را تا جا ییها
ته . البمیکن یم زولهیکه امکان داشته باشد خود را درون خانه ها ا ییخود تا جا يدر خانه ها يحفظ انرژ ي. ما براندیآ یم رونیب

است  نیمسئله فقط ا نیواکنش انسان در رابطه با ا ایاما آ استو مهم  یاساس اریبس يدر جهان امروز مسئله ا يکه مسئله انرژ
ل مشک نیا يبرا يگریراه حل د ایبر او قطع شود؟  آ رونیکند که هرگونه ارتباط با ب ریخود اس يکه خود را چنان درون فضاها

نها شوند. ت یها هرگز باز نم نجرهشده است که نه تنها در زمستان بلکه در تابستان هم پ دهیاز موارد د ياریوجود ندارد؟ در بس
 ینم یباز کردن پرده ها باق يبرا ییموارد چنان آلوده است که جا ياریدر بس ز،ین يارتباط بصر یعنیماند،  یم یکه باق یارتباط
 گذارد.

 وانیدر مورد ا دیآن با انیب يشود چرا که برا یارائه م يبخش بعد يپژوهش ارائه خواهد شد در انتها نیکه در ا یحل راه
 نهفته است. وانینجره و ادو عنصر پ بیمسئله در ترک نیا ياز راه حل ها یکی قتیسخن گفت. در حق زین

 ایوان -3-2
 نیاست در مواجهه با چند یعنصر واکنش نیا قتیداشته است. در حق یمختلف ينقش ها یرانیا یسنت يدر خانه ها وانیا

به عنوان  باز مهین يفضاها رانیا یسنت يبنا داشته است. در معمار رونیدرون و ب نیواسط ب ینقش نکهیمختلف. نخست ا دهیپد
باز در  ياباز با فض مهین يبسته به واسطه فضاها يکنند و فضاها یم فاینقش ا ستهباز و ب يگذار و ارتباط دهنده دو فضا يفضا

رد کارک يباز و بسته در خود دارند و در ادامه هر دو، دارا ياز هر دو گروه فضاها یاتیخصوص وان،یا ژهیفضاها و به و نیارتباط اند. ا
خانه در  اطیداده که بدون واسطه و بدون مرز با ح یامکان را م نیبه انسان ا ییفضا نیچن .]9[ند باش یم یو فرم يعملکرد

امل منظور از ک نجایدهد تا جهان را به طور کامل تجربه کند. در ا یامکان را م نیبه انسان ا یدنیگز یسکن نیچن ارتباط باشد.
در  شد.چ یآنرا م یکند و حت یآنرا لمس م د،یبو یشنود، آنرا م یبلکه آنرا م ندیب یاست که انسان جهان را نه فقط م نیبودن ا

فقط نقش و نگارها  یدنیگز یسکن نیدر چن ناتییحس کرد، تز ابدی یدرخت نمود م کیگذر زمان را که در توان اینجا می
 .شود یم ناتییجزو تز زیگل ها ن يبلکه بو ستندین

مستان باشد اما در ز یزندگ يبرا نیمناسب و دل نش یحرارت شیبا آسا یتواند مکان یم وانیدر تابستان ا یسنت يدر خانه ها
برد چرا که در  یپناه م کیکوچک و تار یبه درون اتاق گریدهد و انسان بار د یعملکرد خود را از دست م بایفضا تقر نیها ا

و  . اما امروزه با توسعه علمابدی یبسته رفتن نم يو به درون فضا دنیجز لباس گرم پوش یسرما نوع واکنش دهیواکنش به پد
 نیحال، امروزه نه تنها چن نیکرد با ا لیتبد قتیرا به حق یجهان آرمان نیبود که چن يتوان به دنبال راهکار یم يتکنولوژ

ر چون تراس و بالکن پ يآنرا عناصر يشده و جا ردهسپ یبه فراموش زین وانیچون ا يرخ نداده است بلکه عنصر ارزشمند یاتفاق
 .کرده اند

انسان  يها بر اساس تفکر دهیاست که حداقل در گذشته واکنش به پد نیکرد ا يریگ جهیتوان از دو بخش قبل نت یآنچه م
شده اند که بدون در نظر گرفتن جهان  لیتبد يکارخانه ا يبه ابزار وانیکه در حال حاضر پنجره و ا یبوده است در حال یشناخت

 یم تیشوند. در نها یدر بناها به کار برده م يصرفه اقتصاد جادیو منظره و صرفا در جهت ا دیاطراف، بدون در نظر گرفتن د
 یمدو عنصر داد. در مورد پنجره به نظر  نیکردن ا نهیدر جهت به يشنهادیکه در مورد هر دو عنصر ذکر شد پ یتوان با مطالب

وجود داشته چون  یهمواره مانع یبوده است ول رونیجهان ب يبه دنبال گشودن چشمان خانه به رو خیرسد که انسان در طول تار
شدند  لیکه پنجره ها تبد زیمدرن ن يهدف دور بماند. در دوره  نیشده انسان از ا یکه باعث م يمسئله تکنولوژ ایمسئله دفاع 

حاضر  يژتکنولوبا  ایباشد. آ يبصر یفقط ارتباط رونیباعث شدند تا ارتباط انسان با جهان ب ها شهیش ،يا شهیش يوارهایبه د
پنجره  نیکند. چن یپنجره صحبت م-به نام مکان يالکساندر در کتاب زبان الگو از عنصر افت؟یدست  یآرمان نیتوان به چن ینم
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 نیبود چنباشند. ن یم يبلکه ضرور ستندیلوکس ن يکنند نه تنها عنصر ینشستن فراهم م يرا در کنار خود برا یکه مکان ییها
که  ردیگ یشکل م لیدل نیبه ا يریدرگ نیدر انسان به وجود آورد. ا یدرون يریتنش و درگ یتواند نوع یاتاق م کیدر  یمکان

 نکهیکند. دوم ا یو احساس راحت ندیخواهد بنش یانسان م نکهیخواهد شد. نخست ا ریدرگ رویدو ن نیب یاتاق نیانسان در چن
ه ب بودن کیرسد که انسان همواره به دنبال گسترده کردن و نزد یبه نظر م نیبنابرا ]10[شود  یم دهیانسان به سمت نور کش

 .ارتباط خود با جهان است
 یکرد ول دیجد يرا وارد معمار وانیا دیاست که با نیشود ا یم شنهادیپ وانیقسمت در رابطه با پنجره و ا نیآنچه که در ا

 قتیحل کرد. در حق انیم نیدر ا زیرا ن يتالش کرد که مسئله انرژ دیحال با نیاز پنجره، در ع ییها یژگیبا در نظر گرفتن و
 ننده داشتهک لیتعد یخود نقش يهم به نوبه  اطیدر ارتباط باشد که آن ح یاطیکه بدون مرز با حباید به دنبال خلق فضایی بود 

کامل در جهان خواهد داشت و  یگونه انسان بودن نیبه حداقل برسد. بد انیم نیدر ا زین يحال بحث اتالف انرژ نیباشد و در ع
 يبلکه با تمام حس ها ستین يبصر يا دهیفقط پد زیکشف خواهد کرد چرا که جهان ن يبصر قطجهان را به طور کامل و نه ف

نظور نداشته باشند بلکه م شهیکرد که ش جادیا ییکه پنجره ها ستین نیمتذکر شد که منظور ا دیدر ارتباط است. با یانسان
 .است دیجد ییو خلق فضا رونیدرون و ب نینو با ارتباط ب يبرخورد

 حیاط -3-3
که  يبه عنوان عنصر اطیانسان به ح يباشد. در جهان امروز یو بستان م وارید یبه معن اطیح دیعم یدر فرهنگ فارس

. دیآ یم به نظر بیعج يمسئله ا نیشود چن یاستفاده م نیشتریکه از فضا ب يکند. در عصر یدارد نگاه نم یزندگ لیپتانس
 را به انزوا کشانده است... اطیح يا شهیش يوارهایگذشته استفاده از د يدر سال ها یول دیاگرچه ممکن است پارادوکس به نظر آ

که در  یمسکون يها اطیمتفاوت است. ح یبه کل اطیح-خانه یخیشده است. کانسپت تار لیتبد یدنیصرفا د يبه عنصر اطیح
 ياه اطیکه در اکثر ح یژگیاند. دو و ودهکردن در آنها با ارزش ب یزندگ تیو قابل تیمحرم لیبه دل میشناخته ا خیطول تار

توان آنها را  یداشته اند. م يکه در داخل خانه جا ياز خانه بوده اند به طور یاساس یها بخش اطیح نیهستند. ا بیغا يامروز
آن باشد تا  يها دهیبه جهان و پد کتریخواسته هرچه نزد یانسان که م .]11["کرد فیکه سقف ندارند توص ییبه عنوان اتاق ها

را  یو چه اجتماع یعیاو وجود دارد چه از نظر طب يکه برا ییدهایتهد نکهیا يبرا نیبتواند بودن در جهان را تجربه کند و همچن
 که الزم است آنرا کنترل کند. یشود به هر شکل یموفق م نینچنیآورد. ا یباز و جهان را به درون خانه م يکنترل کند فضا
بر عهده داشته اند. کاشت  زیرا ن ییکننده دما لینقش تعد رانیا يدر خانه ها ژهیها در گذشته و به و اطیح نهایعالوه بر ا

درخت در واکنش به  کی شود. جادیانسان ا يبا جهان برا يشد تا امکان ارتباط گسترده تر یحوض باعث م جادیدرختان و ا
درخت  یاست که هست لیدل نیبد نهایتمام ا کند. یم جادیگرما ا ،شب يکند و در واکنش به سرما یم جادیا هیو سا یخنک ،گرما

 شیاآس يبرا یمناسب طیتواند شرا یواکنش م نیدهد که نمود ا ینشان م یها واکنش دهیاست که در مواجهه با پد يبه گونه ا
 و آرامش انسان فراهم کند.
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 (نگارنده) : خانه بروجردي ها، کاشان1-3تصویر 

 است و یاز زندگ یانسان دارد و حضور آن همواره نشان يبرا یاتیح یکه نقش لیدل نینخست به ا زیدر کنار درخت آب ن      
هد و پس د ازیکرده و در موارد ن رهیرا ذخ يانرژ یتواند به شکل مناسب یمناسب م ییگرما تیداشتن ظرف لیبه دل نکهیدوم ا
شده  یها استفاده م اطیدر ح یاساس يباشد، به عنوان عنصر یهوا م دنو خنک کر یمرطوب کنندگ تیخاص يدارا نیهمچن

 نی. ایو خوراک ییدارو يبرعهده داشته اند چون دور کردن حشرات مضر و استفاده ها يا فهیهرکدام وظ زین اهانیگ یاست. حت
کل ش نیآل تر دهیکرده تا آن را به ا یمجهان اضافه  نیبه ا ییها یژگیانسان نه تنها با جهان همواره رو در رو بوده بلکه و نیچن

نمانده  یباق یدگاهید نیاز چن ياثر چیداده. اما امروزه ه یم رییانسان جهان را تغ نینچنیخود درآورد. ا یزندگ يممکن برا
ر ییانسان تغ یبا درخت و حوض کرد چرا که زندگ يبرخورد نیتوان انتظار داشت که در جهان امروز هم چن یاست. البته نم

ود به وج یاجتماع ياشوند فضاه یکه امروزه در شهر ها استفاده م یکرده است. درختان رییتغ زیخود انسان ن یکرده است و حت
خود  یعیطب طیدرختان چون در مح نیا یشود، از طرف یاز طرف انسان ها به آن نم یتوجه چیه لیدل نیآورند و به هم ینم

با  ییکاشته شوند که مکان ها يمشکل اگر درختان طور نیحل ا ي. برا]۱۰[دارند  يا ژهیبه مراقبت و ازیشوند ن یکاشته نم
اهند و تعلق خو ازیخواهند کرد چرا که به آن درخت احساس ن يشتریب یدگیبه آنها رس زیخلق کنند انسان ها ن یارزش و اجتماع

 کرد.
 

 
    (treespecies.blogspot.com): درخت در شهر3-3تصویر  )www.naturestock.com( : درخت در طبیعت2-3تصویر 

عنصر  کیکه فقط  يانسان ها کرد به طور یزندگ میوارد حر را و پنجره وانیا لهیرا بوس اطیاگر ح يامروز يدر خانه ها      
که نه در خارج از خانه بلکه در داخل خانه  يتوان درخت را به عنوان عنصر یشود، م یاز آن استفاده م ینباشد که گاه ینییتز

دارد همانگونه که  لیتما زیانسان ن یطیشرا نیاز آن استفاده کرد. در چن ییدما لیتعد جادیو در جهت ا ردهقرار دارد درك ک

http://www.naturestock.com/
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 اطیدر ح يحفظ کند. هر عنصر سودمند زیکند درخت خانه خود را ن یآن را کنترل م يدما ایکند  یخود را نظافت م يخانه 
 یم کیآن نزد يها دهیو پد عتیانسان به طب نیچن نیشود. ا یم ياز خانه شود از آن نگهدار ییجز اطیکه ح یدر صورت زین

ه آن استفاد يها وهیکاشته شود و از م يا وهیدرخت م یکند، ممکن است حت یشکل ممکن تجربه م نیشود و آنرا به کامل تر
 شود.

 
 گیرينتیجه -4

شدت تحت تاثیر  ها بهخانه در حقیقت یکی از نمودهاي انسان در جهان است به همین دلیل در طول تاریخ نوع و گونه خانه
جهان امروزي نیز لزوم توجه به پایداري و حفظ محیط زیست و همچنین ها بوده است. در و مشکالت انسان جهان بینی و نیازها

کند. ر میهاي مسکونی را الزام آونیازهاي روانی و ذاتی انسان، بازبینی کلی در عناصر و کلیت واحدبازبینی فضاها با در نظر گرفتن 
باشند یاي مهاي بالقوهاند هم به دلیل اینکه داراي پتانسیلهاي سنتی ایرانی مورد استفاده بودهدر این میان عناصري که در خانه

ي اباشند در صورتی که در قالبی جدید بازتعریف شوند به گونهو هم به این دلیل که از نظر هویتی کامال متعلق به ایرانیان می
توانند نوع جدیدي از معماري مدرن ایرانی را بوجود آورند که پاسخ گوي نیازهاي انسان امروزي باشد میکه مناسب حال عصر 

شود  یساخته م نیبه زم کیکه نزد يخانه ا يبود برا ییارائه شد راه حل ها در این مقاله آنچهامروزي و جهان امروزي باشند. 
 یبه آسمان ساخته م کیکه در طبقات و نزد یآپارتمان يامروزه خانه ها نکهیدر ارتباط باشد. اما نخست ا یاطیتواند با ح یو م

 باشند. بررسیاي از خانه به شکل آپارتمانی میو در ایران نیز قسمت عمده در تمام جهان وجود دارند يشمار یشوند به تعداد ب
عنوان یکی از راههاي بسط و ادامه این مقاله در  تواند بهاین موضوع با در نظر گرفتن دیدگاهی که در این مقاله به دست آمد می

 شود.نظر گرفته شود. در ادامه جداولی از خالصه آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفت ارائه می
 

 
 : تحلیل عناصر خانه1-4جدول 

کیفیت بهینه واکنش 
به مواجهه در جهان 

 امروز

کیفیت واکنش به 
مواجهه در اکثر نمونه 

 هاي معاصر

کیفیت واکنش به 
 مواجهه در گذشته

پدیده یا نیازي که 
انسان با آن مواجهه 

 می شود

 
 عنصر

باز شدن به جهان و 
ایجاد ارتباطی چند 
حسی بین درون و 

بیرونی که داراي 
پتانسیل هاي بصري و 

اقلیمی می باشد، کنترل 
 هدر رفت انرژي

کنترل هدر رفت انرژي، 
نداشتن دید و ارتباط 

 انمطلوب با جه

کنترل و فیلتر نور 
ورودي و باز شدن به 

فضایی که از نظر بصري 
و اقلیمی و حریم 
 مناسب می باشد

تاریکی فضاي داخل و 
 باز شدن به روي جهان

 
 
 

 پنجره

فضایی که هم خود 
عنصري براي کنترل 
انرژي می باشد و هم 

فضاي بیرون را به درون 
 خانه می آورد.

ناآگاهی،فضایی که شکل 
رفتاري منفی دهنده 

 است

ایجاد مرزي فضایی به 
عنوان واسط درون و 

بیرون با ارتباط مستقیم 
 با جهان

یاز شدن به روي جهان 
و ارتباط گسترده با 
پدیده هاي جهان، 

 حفاضت

 
 

 ایوان

فضایی که جزیی از خانه 
است و نه بیرون و در 
فضاهاي زندگی نفوذ 

فضایی در کنار فضاي 
زندگی، داراي جنبه 

تزیینی، عملکرد موقت و 

ارتباط با درون خانه، 
جزیی از فضاي زندگی، 

فایده ي اقلیمی و بصري 

در اختیار داشتن جهانی 
کوچک، تغییر و 
 دگرگونی جهان
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می کند و رابطه اي 
سود با انسان -سود

می کند، انسان را  برقرار
همواره در مواجهه با 
 جهان قرار می دهد.

صرفا داراي فایده بصري، 
منفعل و نداشتن ارتباط 

 با انسان

و حسی، ایجاد رابطه اي 
 ال با انسانفع

 حیاط

 
 
 
 
 
 
 
 

 : بازنگري عناصر خانه2-4جدول 
کیفیت بهینه واکنش به مواجهه در  راه حل پیشنهادي

 جهان امروز
 عنصر

ترکیب دو عنصر ایوان و پنجره و تبدیل آن 
به یک عنصر که با حذف شیشه از آن 

ایجاد کرد در تداوم فضاي بتوان فضایی 
داخلی خانه به طوري که ارتباطی وسیع و 
چند حسی بین درون و بیرون ایجاد شود. 
از خود حیاط به عنوان فضایی که کنترل 

دمایی را انجام دهد استفاده کرد و به 
روشی که در بخش طراحی به تفصیل 

توضیح داده خواهد شد از انتقال انرژي به 
فضا تا حد امکان بیرون از طریق این 

 خودداري کرد.

باز شدن به جهان و ایجاد ارتباطی چند 
حسی بین درون و بیرونی که داراي 

پتانسیل هاي بصري و اقلیمی می باشد، 
 کنترل هدر رفت انرژي

 
 پنجره

فضایی که هم خود عنصري براي کنترل 
انرژي می باشد و هم فضاي بیرون را به 

 درون خانه می آورد.

 
 

 ایوان

در خود حیاط عناصري قرار داد که نه تنها 
عملکرد تعدیل دمایی را داشته باشد بلکه 

از هدر رفت انرژي نیز جلوگیري کند تا 
خود حیاط بتواند جزیی از فضاي زندگی 

شود. عناصر را هم از جنبه زیبایی و هم از 
جنبه کاربردي، اقلیمی در حیاط گنجاند تا 

در حقیقت از انسان هم با نگهداري از آنها 
شرایط زیستی خود مراقبت کند و رابطه 

 اي دو طرفه بین حیاط و انسان ایجاد شود.

فضایی که جزیی از خانه است و نه بیرون 
و در فضاهاي زندگی نفوذ می کند و رابطه 

سود با انسان برقرار می کند، -اي سود
انسان را همواره در مواجهه با جهان قرار 

 می دهد.

 
 
 
 

 حیاط
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