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 چکیده

تمایل ذاتی دارد که با انسان از بدو خلقت پای در طبیعت نهاده و هر قدر حتی به اقتضای زمان، از آن دور بماند باز هم     

بازگشت به آغوش آن، به آرامش برسد. نیاز انسان ها به ارتباط با طبیعت در گذشته های دور به واسطه ی پیوندی که میان 

انسان ها و فضای باز وجود داشت، به گونه ای آسان تامین می شد. رفته رفته حضور افراد در فضاهای سبز باز همچون باغات 

حیاط داد. حیاط عنصری است که با تلفیقی لطیف از آب ساکن و مواج، آسمان، درختان سرسبز و گونه های  جای خود را به

مختلف گیاهی، سایه و آفتاب و اصوات پرندگان توانست دیدی کوچک از باغ ایرانی و نیز بهشت برای بیننده فراهم کند و وی 

محدودیت هایی به وجود آمد و با رواج شهرنشینی و تغییر الگوهای را از هیاهوی روزانه دور نماید. هر چند با گذشت زمان 

زیستی، همچنین تغییر الگوهای شهرسازی و طراحی فضای شهری، فرم کلی حیاط هم دچار تغییراتی شد که این عنصر 

ر تحقیقی که یکی از فرعیات در طراحی تبدیل نمود. دجذاب را که یکی از قطب های اصلی خانه ی ایرانی محسوب می شد به 

پیش رو دارید رابطه ی انسان با طبیعت و نیازهای روانی انسان به برقراری ارتباط با محیط طبیعی و فضای سبز بررسی شده و 

 تغییراتی که معماری مدرن ایران را پایه ریزی نموده اند عنوان شده است. 

 کلید واژه

 انسان، طبیعت، حیاط، گونه گیاهی، آب
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 مقدمه-1

برقراری ارتباط میان انسان و طبیعت و برقراری آرامش در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها از مقوله هایی است که امروزه     

با گسترش زندگی های ماشینی، جایش بسیار خالی است. اگرچه پیشرفت روزافزون تکنولوژی ساختار زندگی همه ی افراد را 

از انسان ها ربات هایی فلزی ساخته است با این وجود همه ی های اجتماعی تحت شعاع قرار داده و تخصصی شدن فعالیت 

افراد نیاز دارند در پایان یک روز کاری سخت به مامنی پناه برند که محیطی را برای رسیدن آنها به آرامش فراهم نموده و 

 خستگی آنها را برطرف نماید.

طراحی بنا بر مبنای نیازهای روحی و روانی در کنار نیازهای جسمی به در اینجاست که نقش معمار خود می نمایاند و لزوم     

چشم می آید. معماری سنتی ایران به شهادت بسیاری بناهای موجود همچون خانه های طباطبایی ها و بروجردی ها در 

ه های گیاهی و بازی کاشان، توانسته بود با تفکیک فضاها و رعایت تناسبات و محرمیت، همچنین ترکیب پر مالحت آب و گون

در خم رنگرزی با نور، نیازهای روانی انسان های زمان خویش را برآورده سازد. شاید روزی تاریخ ما را نیز قضاوت کند که 

 عصر حاضر تا چه حد به آرامش روان هم نسالن خویش اهمیت داده ایم.معماری 

 تعریف طبیعت-2

(، هموطن nationعنای تولد گرفته شده است که از آن لغت های ملت )( به مnatura( از لغت )natureلغت طبیعت )    

(native( و مادرزادی )innate نیز گرفته شده اند. طبیعت و ملت نه تنها دارای ریشه ی التین یکسانی هستند بلکه )

کشورها هویت ملی  تاریخچه ی مشترکی هم دارند و همواره یکی از آنها در حال توضیح دیگری بوده است. مثال بسیاری از

شدن را با فضای سبز موجود در کشورشان مشخص کرده اند؛ مثل نقشی که جنگل در سوئد یا صحرای سفید در کانادا دارد. 

 (   2931:2)سلیمانی، فروتن، پیری به نقل از خاک زند و احمدی، 

 رابطه فطری انسان و طبیعت-3

از آنجا که انسان برای حیات در جهانی دیگر خلق شده است، عالم طبیعت به منزله ی سبزی ای برای صالحیت یافتن و     

تکامل انسان، برای ورود به حیاط ابدی، به منصه ی ظهور رسیده است. از سوی دیگر اندیشه ی وحدت ذاتی انسان و طبیعت 

سرشتی طبیعت، مبنای اصل حیات و روح آدمی اند. از این رو است که در  بیانگر آن است که کیفیات ذاتی و ویژگی های

تکامل و مسخر بینش اسالمی به طبیعت در نسبت با انسان به منزله ی زادگاه روح آدمی، هم سرشت با او و در عین حال بستر 

از عالم کبیر )طبیعت( است. طبیعت در ابتدا باید در نظر داشت انسان به مشابه عالم صغیر، خود بخشی او نگریسته می شود. 

طبق تدبیر الهی موجودیت یافته و عناصر طبیعی بنابر اصول تکوینی جاری در آنها و نظام وجودی خاص خود، به سمت کمال 

مطلوب خویش در حرکت هستند. چنانچه هر جزیی از مسیر معین تعیین شده برای آن منحرف شود سبب اختالل در منظومه 

شد. انسان در برابر طبیعت نقش و جایگاه ویژه ای دارد که همانا هماهنگی، اصالح و کمال بخشی به طبیعت ی هستی خواهد 

در مسیر تکامل مقدر شده برای آن است. حضور انسان در طبیعت نه تنها تالش برای حرکت در مسیر کمال خویش است، بلکه 

 (2931:1)غالمی، غالمی،  کوششی است برای پیوستن به بخشی از کلیت فراگیر )طبیعت(.

آدمی هنگامی به صورت اصیل در طبیعت سکونت می گزیند که بگذارد عناصر و پدیده های اطراف او افزون بر نظام     

وجودی و طبیعت خاص خود آزادانه حضور داشته باشند و در مسیر استکمالی مقدر خود حرکت کنند. بر مبنای آنچه گفته 

ه عنوان خلیفه اهلل؛ همچنین هم آوایی و هماهنگی با طبیعت همچون جزیی از منظومه ی شد کمال بخشی به طبیعت ب

 (1)همان منبع،  طبیعت را می توان دو مولفه ی بنیادین در نسبت انسان با طبیعت قلمداد کرد.
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 نیاز روانی انسان به طبیعت برای رسیدن به آرامش-4

فطرت انسان ها گرایش ذاتی به طبیعت دارد. نیاز انسان ها از ابتدای خلقت به گیاه و طبیعت نیازی زیستی و حیاتی بوده     

شیمیایی در مغز است که تمامی توانایی  –است. نیاز دارای مبنای فیزیولوژیایی است. از این جهت شامل یک نیروی فیزیکی 

داده و هدایت می کند. نیازها می توانند از لحاظ اضطراری بودن یا نبودن با هم متفاوت های عقلی و ادراکی فرد را سازمان 

امروزه زندگی در شهرها  هر چند باشند. اگر نیازهای اولیه ی انسان ارضا نشود ممکن است نیاز به پرخاشگری قوی تر شود.

ی های ماشینی و آپارتمان نشینی همچنان این نیاز امکان بهره گیری از طبیعت را به حداقل رسانده است و با توجه به زندگ

)پناه بردن به طبیعت( در آدمی احساس می شود. جایی که فرد بعد از کار و تالش روزانه خسته از هیاهو و به دور از صداهای 

 استرس خود بکاهد.نامطبوع بتواند به آن پناه ببرد و برای ساعاتی در خود احساس آرامش نموده و از میزان تشنج و اضطراب و 

 (:313)تحریریه خدمات شهری، 

منظور از آرامش راحتی فکر و خیال و روان آدمی است و بهره گیری از طبیعت این امکان را برای فرد به وجود می آورد. در     

رنگ  طبیعت با رنگ های متنوعی روبرو هستیم اما رنگ سبز در آن حاکمیت دارد. رنگ سبز از نظر روانشناسی اصوال

را قابل تحمل تر نماید. هنگامی که یک فرد به طبیعت روی می  و زندگی ماشینی آرامبخشی است و می تواند فضای شهری

آورد و درختان سبز و گل های زیبا را میبیند و صدای اب و ترنم پرنده ها را می شنود لحظه های دلپذیری برای او ایجاد می 

شکل آلودگی هوا در مناطق شهری، نیاز به فضای سبز ضروری تر به نظر می رسد. البته گردد. به خصوص که امروزه با بروز م

نباید فراموش شود که درختان خود به عنوان یکی از مهم ترین سیستم های حیات بخش انسان به شمار می روند و در واقع 

 )همان منبع( تضمین کننده ی بقا و پایداری آب و خاک و هوای سالم هستند.

های مختلف گیاهان که در  های زیبا و رنگارنگ و آرایش بدیع گونه تماشای درختان سرسبز و گلنیز شناسی  از نظر زیبایی    

یمای گیاهان با توجه به س .رساند خورد انسان را به آرامش و آسایش فکری می ابعاد مختلف در کنار یکدیگر به چشم می

و امروزه ثابت شده است که بعضی درختان با  اندازی مطلوب کمک کنند د چشمن محیط و ایجاییتوانند در تز ظاهری خود می

کنند. بنابراین فضای سبز در ایجاد تعادل عصبی  ای به نام فیتونسید ایجاد یک حالت آرامش و خلسه در انسان می ترشح ماده

شود  گاه صدای پرندگان هم شنیده میر کجا که آبی و درختی باشد، ناخودآهبه خصوص که  .کند ای ایفا می انسان نقش عمده

کند و محیط حالت  ها، پرندگان مختلف را به محیط وارد می سازد. بنابراین کاشت درختان و درختچه و محیط را دلپذیرتر می

تواند ثمربخشی محیط را دوچندان کند.  مسلما صدای دلنشین پرندگان و حضور آنها می .دهد روحی خود را از دست می بی

 منبع()همان 

 تاثیر فضای سبز بر آلودگی های صوتی-4-1

بررسی ها نشان داده است که فضای سبز می تواند در کاهش آلودگی های صوتی تا حدود زیادی موثر باشد و این تاثیر به     

نوع گونه، ارتفاع، تراکم و وسعت آن بستگی دارد. از آنجا که پوشش گیاهی یکی از بهترین حصارهای صوت شکن است، با دقت 

در  همانگونه که  ان می توان در فراهم آوردن شرایط مناسب صوتی اقدام نمود.بیشتر در انتخاب گیاهان به خصوص درخت

های ماشینی  کاشت درختان متراکم در حاشیه ی پارک ها، مانع خوبی در مقابل نفوذ اصوات ناشی از فعالیتفضاهای شهری 

 )همان منبع( شهری فراهم می آورد.

 ها در فضای سبز حضور روانی رنگ-4-2
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های روانی افراد  ها و تأثیر آنها به حالت روانشناسی و فیزیولوژی رنگبا طیف گوناگونی از رنگ ها روبرو هستیم.  در طبیعت    

رود. هر رنگی به مقتضای خاصیت خود اثری بر روان انسان دارد که با رفتارهای  از مباحث بسیار جالب و مهم به شمار می

تری داشته است  هایی بوده که برای انسان اولیه مفهوم واضح ه و سفید اولین رنگاجتماعی و روانی او مرتبط است. احتماال سیا

ها پی برد  آمدند. سپس بشر به وجود رنگ شمار می کننده استراحت و فعالیت به زیرا گردش شب و روز هر کدام به ترتیب تداعی

گیرد. یک نوع ارتباط سه  مغز صورت می دیده ها توسط بخش تعلیم و آنها را در زندگی خود وارد کرد. عمل تشخیص رنگ

تر باشد، از لحاظ روانی برای انسان  تر و مناسب محوری بین رنگ، انسان و طبیعت وجود دارد که هر اندازه این ارتباط متعادل

ن . در زندگی های عصر حاضر با در نظر داشتن صنعتی شدن زندگی ها و اینکه بسیاری از طراحی ها بدومفیدتر خواهد بود

رعایت شرایط روانی افراد بنا شده اند، خستگی افراد افزایش یافته است. در چنین شرایطی یکی از راه های ساده ی بازگرداندن 

آرامش به انسان ها استفاده از رنگ های مناسب است. تاثیر روانی چند رنگ که در طبیعت بیش از بقیه خودنمایی میکنند، 

 کوتاه توضیح داده شده است9

 رنگ آبی -

قداست، شیرینی، امیدوار کنندگی و طراوت از خصوصیات بارز این رنگ است. آبی به علت خاصیت تسکین دهندگی فشار 

 خون را پایین می آورد. نبض و تنفس را پایین آورده و به افراد آرامش درونی می دهد.

 رنگ قرمز -

و تنفس را افزایش می دهد. اشتها آور است، ولی خیلی زود  این رنگ هیجان آور است و کشش و قدرت زیادی دارد. فشار خون

 انسان را خسته می کند.

 رنگ زرد -

تحریک کننده ذهنی است. آرامش بخش حاالت عصبی و متعادل کننده اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک است. رنگ زردی که 

 مقدار کمی آبی داشته باشد آن قسمت از مغز را که حالت جهش فکری دارد تحریک می کند.  

 رنگ نارنجی -

 اثر دوگانه دارد. آرامش بخش و تهییج کننده و اشتها آور است. 

 رنگ بنفش -

نشانه ی کناره گیری، بی طرفی، حزن و اندوه بوده و خواب آور است. با توجه به اشعه ی الکتروشیمی بسیار قوی خود، بر قلب، 

 ریه و رگ های خونی اثر می کند و مقاومت بافت ها را باال می برد.

 رنگ سبز -

، سرد و گرم باشد. رنگ سبز برجسته و غالب است و از لحاظ از ترکیب رنگ های زرد و آبی به وجود آمده و می تواند ولرم    

رنگ سبز رنگ طبیعت است و روشن آن عالمت جوانی و رشد و نمو مذهبی این رنگ نماد ایمان و عقیده و دین و ابدیت است. 

غرور، اعتماد به  ین رنگ در واقع موجب تقویت روحیه،ت. ااست و برای درمان بیماری عصبی و اختالالت روانی توصیه شده اس

لذا در آرامش اعصاب و رفع خستگی مفید و موثر است و در ضمن قدرت تحمل و  .شود نفس، قدرت و تسلط بر حوادث می

بریم  های سبز پناه می دهد. هرگاه پس از آسوده شدن از کار روزانه برای گردش و هواخوری به پارک صبوری را نیز افزایش می
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راه  یکنیم از راه رفتن و زیاد شده حرکت می ی کنیم یا هنگامی که در یک جاده درختکار اس میآرامشی دلپذیر در خود احس

 .گذارد میی کننده تن و روان در انسان به جا است که رنگ سبز که آرام ییر روحی و دلنشیناثشویم و این همان ت خسته نمی

که درباره  یداخل شهر با توجه به موارد یها سبز و محیط یها در فضا باشد که چگونگی استفاده از رنگ یتردید نمی جا    

 . )همان منبع(ها صورت گیرد باید به بهترین وجه جهت آسایش روحی و روانی انسان ،ها عنوان شد روانشناسی رنگ

در حقیقت مطلوب آدمی این است که مامنی داشته باشد تا پس از پایان کار روزانه با ورود به آنجا بار فشارهای روزانه رخت     

 بر بسته و بتواند به تمدد اعصاب دست یابد. در اینجاست که نقش معمار برجسته می شود.  

 مفهوم و جایگاه حیاط در معماری مسکونی-5

( حیاط 313193231مان است که چیزی روی آن بنا نشده و سقف نداشته باشد )اس.ام.هاریس، حیاط بخشی از ساخت    

تعاملی  ازمان دهی و برگرفته از باغ است وفضایی مرکزی با انتظام هندسی، درون نگر مرتبط با فضاهای اطراف و محور س

ی ساختمان که اطراف آن محصور باشد. آن قسمت زیر است9 صحن خانه و زمین جلو هایتنگاتنگ با اقلیم دارد و دارای کاربرد

( حیاط در :3133923از عرصه که در اشتغال ساختمان نباشد و معموال محصور، گل کاری و درختکاری شود. )سید صدر، 

خانه های قدیمی مرکز و قلب ساختمان بوده است. همچنین حیاط محلی برای برگزاری مراسم مذهبی، عروسی و تجمع اقوام 

)قنبرپور، جهانبخش، معموال چهار گوش بوده است. ابعاد حیاط را تعداد و عملکرد فضاهای اطراف آن تعیین می کنند. بود. 

3931:1) 

حیاط در خانه های تاریخی میکرو اقلیم و بهشت کوچک خانه است. معماران ایرانی همواره سعی در خلق فضایی داشته اند     

این فضا محتاج طبیعت بودند و معتقد بودند که بخشی از پایداری معماری با طبیعت  که در آن به آرامش برسند و در خلق

ادغام شده است. در حیاط حضور آب، سبزی، آسمان، آفتاب، باد، شب، مهتاب و رابطه ی معمارانه با آنها کامال محسوس است. 

حتی آن قسمتی که فقط دیوار است حیاط از نظر احساس فضایی همانند یک اتاق عمل می کند. چهار جبهه ی حیاط، 

مشخص و تعریف شده است. مجموعه فعالیت های زندگی درون اتاق ها را می توان به حیاط منتقل کرد و در هر سمت حیاط 

ترکیب الیه های افقی و عمودی فضا، همچون شبکه ای در هم تنیده انواع فضاهای مختلف ارتفاع را برای فعالیت های 

 (1931:1)غالمی، غالمی به نقل از حائری مازندرانی، بط با شیوه ی زندگی فراهم می آورد. خصوصی و عمومی مرت

حیاط همیشه برای ایرانیان مطبوع و دلپذیر بوده است. نیروی جادویی آن بیشتر از طریق منظره ی طبیعی و صدای اب و     

همیشه در دل حیاط های قدیمی درختان و فواره های آب و حوضچه ها وجود  هویدا می شود. از همین رو است کهپرندگان، 

)همان داشت. فواره زدن آب و فرو غلتیدن قطرات آن، پیوسته فرشتگانی را متذکر می شد که از سر و کول هم باال می روند 

رای تخلیه ی خالقه را فراهم می تعبیه حیاط در خانه های سنتی، فضایی آرام همچون جهتی مثبت بمنبع به نقل از نایبی(. 

و بازسازی بهشت تمامی می پذیرد. )همان منبع به نقل از  آورد. بدینسان آفرینش عرضی آدمی به علت طولیه می پیوندد

 (3اردالن9

هر حیاط معموال یک حوض و چند باغچه دارد که بسته به شرایط مختلف محلی نظیر آب و هوا و عوامل فرهنگی، اشکال     

اوتی می یابد. از حیاط در خانه های ایرانی به شکل های مختلف استفاده می شده است.  بعضی از این موارد به اختصار متف

چنین است9 حیاط به عنوان نشان حریم تملک، وحدت دهنده ی چند عنصر خانه، ارتباط دهنده ی چند فضا، برای ایجاد 

عی برای گذر جریان بادهای مناسب، عنصری مهم در جهت ساماندهی محیطی سر سبز و با نشاط، به عنوان یک هواکش مصنو

)قنبرپور، جهانبخش به نقل از معماریان،  .فضاهای مختلف و از همه مهم تر به عنوان حریمی امن و آرام برای آسایش خانواده

3931:1) 
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اعث آرامش و امنیت ساکنین می حیاط مرکزی در شرایط سخت محیطی و اقلیمی، محدوده ای امن را تعریف می کند و ب    

شود و افراد ساکن در خانه های با حیاط مرکزی در محیط های ناسازگار، در میان فضای باز مرکزی و محدود که با آب و 

باغچه و درختان ترکیب شده است احساس سرزندگی می کنند. حیاط مکان مناسبی برای ارتباط انسان با عناصر طبیعی و از 

 (1931:1غالمی، غالمی، )جمله آب است. 

 نحوه حضور فضای باز و نیمه باز در معماری گذشته-6

باغ و حیاط مکمل فالت گرم و کم آب ایران محسوب می شوند، با این تفاوت که باغ گسترده هر چند از لحاظ نماد پروری     

پرمایه باشد، جنبه ی تجملی سنگینی دارد که احداثش در فضای شهری از عهده ی اکثر مردم بر نمی آید. اینجاست که حیاط 

نبی دیگر حیاط و باغ نقش خود را در عصر اسالمی نیز به عنوان نمادی از بهشت به موازات طرح باغ مطرح می شود. از جا

حفظ می کنند. در واقع پیوند زندگی ایرانی با طبیعت بسیار عمیق است و اجرای طرح حیاط می تواند وسیله ساز تماسی 

 (:29313)رضایی، لیوارجان،  اساسی با طبیعت باشد که الزمه ی زندگی ایرانی است.

توجه به فضای سبز در گذشته چنان بود که در برخی از شهرها مردم گلدان های کوچک و بزرگ سفالی برای ایجاد فضای     

سبز در قسمت هایی از حیاط مانند دور لبه ی حوض ها یا در جلوی ایوان ها یا در مواردی حتی برای سبز کردن فضای 

 (3931:2ه، سادات زاد، ی ها و بام ها استفاده می کردند. )سلطان زادمهتاب

 البته اجرای حیاط در هر یک از دو فرم برونگرا و درونگرا دارای ویژگی های منحصر به خود است.

 الگوی درون گرا-6-1

ساختار کالبدی خانه های درون گرا در وهله ی اول متکی بر شکل گیری فضاهای ساخته شده در پیرامون حیاط یا فضای     

فضای ساخته شده در چهار یا سه وجه و در مواردی در دو طرف و به صورت معدود در خانه های کوچک  باز مرکزی بوده است.

در یک سمت حیاط قرار داشت. هر چند که اصول طراحی در همه ی آنها کمابیش یکسان یا مشابه بوده است. سازماندهی 

و جهت حیاط، حوض و باغچه، عوامل آفتاب گیر و فضاها در خانه های درون گرا نسبت به حیاط شکل می گرفته است. ابعاد 

سایه گستر، اندام های تهویه گر، گزینش و کاربرد مصالح مناسب و سایر تدابیر تمام فضاها را در تمام فصول قابل استفاده می 

متفاوت  کند، مگر شرق در تابستان. در این نوع طراحی که فضای باز محور می باشد، در فصل های مختلف میان قسمت های

ساختمان کوچ درونی از زمستان نشین به تابستان نشین روی می دهد. در این نوع معماری حیاط به کمک عناصری مانند 

 مهتابی، و فضاهایی مانند ایوان به محلی برای فعالیت های گوناگون اقتصادی و اجتماعی خانواده تبدیل می گردد.

در این نوع معماری به این دلیل که فضاها کاربرد ثابت شده ای ندارند و با توجه به ساعت روز و نوع استفاده از فضا،      

کارکرد آن تغییر می نماید و نوع تفکیک فضاها توسط درهای داخلی به انعطاف پذیری فضا کمک می نماید و در واقع با 

در بسیاری از مناطق مرکزی کشور به دلیل آنکه تراکم باال نبوده، تعدیل شرایط مساحت کمتری نیاز خانواده تامین می گردد. 

 (1)همان منبع9  زیست از طریق جابجایی بین فضاها حول حیاط رخ می دهد.

 حیاط مرکزی-6-1-1

می  یکی از استراتژی های طراحی ساختمان که دارای پتانسیل برای غلبه بر مشکالت آب و هوایی است حیاط مرکزی    

باشد. فرم حیاط مرکزی یک نوع عنصر ساختمانی بسیار قدیمی است که توسط بسیاری از فرهنگ ها و تمدن های شهری 

 مورد استفاده قرار گرفته است.
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منظور از حیاط مرکزی فضایی باز در مرکز جنب یا پیرامون ساختمان است که فاقد سقف باشد. در واقع حیاط مرکزی     

های بومی اقلیم گرم و مرطوب به عنوان مرکز دید، نور و تهویه محسوب می شده است. حیاط ها اغلب به  ترین فضا در خانه

شکل چهار ضلعی )مربع یا مستطیل( با تناسبات طالیی ساخته شده اند و با استفاده از نظم و ریتم خاص با فضاهای اطراف 

 (3931:2ربی، نیکپوریان، )کشمیری، حصاری، صفرزاده عخود ارتباط بر قرار می کردند. 
 

 مزایای حیاط مرکزی در اقلیم گرم و مرطوب-6-1-1-1

در این مناطق کف حیاط با آجر فرش می شده است که در روز به علت عدم انعکاس آفتاب و خاصیت جذب حرارت، به  -

 همان منبع به نقل از مسایلی(کاهش جذب انرژی خورشیدی کمک می کرده است. )

حیاط یکی از عناصر ساختمانی در بناهای سنتی می باشد که تهویه ی طبیعی بهتر و سایه ی بیشتری را به وسیله ی  -

 فضایی به نام ایوان که دور تا دور آن شکل گرفته فراهم می سازد. 

ی پنجره به سمت  از دیگر مزایای حیاط ورود نور فراوان به درون فضاهای داخلی به ویژه در قسمت هایی که امکان تعبیه -

 خارج از ساختمان وجود نداشته باشد.

استفاده از درختان سایه انداز مانند نخل در درون حیاط مرکزی سبب کاهش نفوذ آزادهنده ی آفتاب به درون فضاها می  -

 شود.

وچه از یک سو ها با ک 2ها و طارمه 3حیاط به عنوان مرکز تنفس خانه محسوب می شود. لذا در طبقه ی دوم ارتباط شناسیل -

 و باز شدن در و پنجره به حیاط از طرف دیگر باعث ایجاد کوران و تهویه مناسب می شود.

 الگوی برون گرا-6-2

در گونه شناسی برون گرا، که در مناطق سردسیر یا با تراکم باال دیده می شود، گرچه حیاط دیگر نقش مرکزی خود را ایفا     

کان فعالیت های جمعی و گاه میان چند خانوار مطرح است. در این گونه معماری فضاهای نمی کند، اما همچنان به عنوان م

نیمه باز از نقش بیشتری برخوردار می باشند و گاه این قابلیت را دارا می باشند که با فضاهای داخلی خانه ترکیب شوند و در 

سطح به عنوان فضایی واحد محسوب می گردند. از بسیاری از موارد در هنگام ترکیب، به علت نوع استفاده و کف های هم 

)رضایی، لیوارجان،  مصادیق این فضاها می توان به شناسیل در معماری بوشهر و ایوان در معماری کوهستانی اشاره نمود.

19313:) 

 سایر فضاها-6-3 

جزییات آنها نقش غیر قابل انکاری در فراهم برخی از انواع فضاهای باز و حیاط ها در خانه های سنتی ایران که به طور کلی     

 آوردن آرامش برای ساکنین داشته عبارتند از9

 گودال باغچه-6-3-1

 گونه ای از حیاط مرکزی که سطح آن پایین تر از سطح معبر یا کف بخش اصلی خانه می باشد.

 حیاط خلوت-6-3-2

                                                           
1
رونگرایی و شناسیل در مقایسه با سایر فضاها عملکرد حاشیه ای تری دارد اما به عنوان عامل مهمی در انتخاب خانه های بوشهر به عنوان حلقه ای از ب 

 درونگرایی مطرح است.
2
همان ایوان یا صفه است که بیشتر در معماری ایران رواج دارد. طارمه فضایی است که از یک طرف باز و گاهی بدون سقف و به به طور کلی طارمه  

 عنوان نشیمن موقت فصلی، داالن و ارتباط دهنده ی چند فضا مورد استفاده قرار می گیرد.
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ه عنوان فضایی باز برای برخی از فضاهای خدماتی طراحی و کاربری فرعی و خدماتی دارد و برای تامین نور و تهویه و یا ب

 ساخته می شود.

 سرابستان-6-3-3

 بخشی از حیاط که هدف از آن در واقع ایجاد باغی کوچک و محدود در ترکیب با فضای ساخته شده، بوده است.

 (3931:1)قنبرپور، جهانبخش، 

 

  در اقلیم های غالب ایران نقش عوامل آسایش حرارتی در حیاط-7

هر چند که از ایران به عنوان کشور چند اقلیم یاد می شود ولی با توجه به غلبه ی اقلیم های گرم، در این قسمت برخی     

 عوامل طبیعی آسایش در این اقلیم ها بررسی شده اند9 

 اقلیم گرم و مرطوب-7-1

 نور خورشید-7-1-1

داخلی تا حدود زیادی به چگونگی حفاظت در مقابل تابش اشعه ی گرمایی خورشید بستگی در این اقلیم منطقه آسایش     

( یکی از موانع حیاط، تابش خورشیدی است. تابش خورشیدی که به وسیله ی سطح حیاط دریافت می 3:33991دارد )اولگی، 

ط، مقدار افزایش حرارت از طریق اشعه شود تاثیر بر روی عملکرد حرارتی ساختمان دارد. به ویژه در مناطق مجاور یا حیا

 (Gadi,Muhaisen، :2223923بستگی به شرایط آب و هوایی در طول سال دارد. )

 آب-7-1-2

درصد در مناطق گرم و مرطوب، بر خالف مناطق گرم و خشک که آب از  12به علت باال بودن رطوبت نسبی در حدود     

می آید، در حیاط های این مناطق برای مبارزه با رطوبت زیاد آب نقشی در عناصر ارزشمند در حیاط های مرکزی به حساب 

 سازمان دهی حیاط ندارد و از آن فقط به صورت یک حوض کوچک که جنبه ی تزیینی دارد استفاده می شود.

 گیاه-7-1-3

دارد در طراحی فضاهای باز در  با توجه به نیاز وجود فضاهای باز سایه دار، کاشتن درختانی که صرفا جنبه ی سایه اندازی    

این اقلیم دارای اهمیت می باشد. در واقع برای انتخاب گونه های گیاهان باید معیارهایی در نظر گرفته شود از جمله اینکه 

ند گیاهان انتخاب شده بتوانند بدون دریافت آب زیاد به حیاط خود ادامه داده و نیز با شرایط اقلیمی محیطی که در آن قرار دار

)کشمیری،  ( بر این مبنا یکی از بهترین گزینه ها در این مناطق درختان نخل می باشند.3293133سازگار باشند. )سفالیی، 

 (3931:2حصاری، صفرزاده عربی، نیکپوریان، 

 اقلیم گرم و خشک-7-2

 آب-7-2-1

آب به دلیل اهمیت و نقشی که در فرهنگ ایرانی دارد، منشا نمادها، اسطوره ها و آیین های بسیاری بوده است. آب در تفکر     

انسان کهن رابطه ای تنگاتنگ با آسمان دارد و یکی از عناصر بسیار مهم طبیعی است که در بسیاری از سرزمین های گرم و 

اهمیت ویژه ای در زندگی مردم داشت و به همین سبب آن را مقدس می شمردند  خشک که مردم با کمبود آب مواجه بودند،

و برای ستایش آن مکان هایی احداث می کردند. آب مفاهیم متعددی چون روشنایی، حیات، پاکی و روان بودن را یافت. در 

)سلطان زاده، سادات د می رسد. بسیاری از مراسم و آداب نقش داشته و پیشینه ی این موضوع به چند هزار سال پیش از میال

 (931:2:زاد به نقل از سلطان زاده، 
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حیاط مکان مناسبی برای ارتباط انسان با عناصر طبیعی و از جمله آب است. آب به صورت پنهان و آشکار مهم ترین نقش     

رم های هندسی خاص خویش را در شکل دهی بافت سنتی به عهده دارد. وجود آب در حیاط های منازل مسکونی به انضمام ف

نمادی از بهشت مطلوب ایرانیان بوده است. قرآن نیز بهشت را به عنوان باغی که در زیر آن جوی هایی در جریان هستند 

 )همان منبع(توصیف می کند و تاکید بر مرکزیت آب در حیات موجودات دارد. 

 حوض-7-2-2

یینی و مهم ضمن دارا بودن جنبه ی آیینی، کارکرد اقلیمی و استفاده از حوض یا آبگیر در جلوی ساختمان های آ    

زیباشناسانه نیز داشت. ایجاد جوی های متعدد، آبشار و حوض های گوناگون در باغ ها نیز عالوه بر جنبه های اقلیمی و بصری 

 )همان منبع به نقل از سلطان زاده(به سبب حضور آب در فضاها نیز بوده است. 

رکز حیاط اشاره بر مرکزیت و اهمیت آب در هستی دارد و به خصوص با انعکاس آبی آسمان در دل خود، وجود حوض در م    

آیینه ی تمام نمای هستی را به نمایش می گذارد و گذشته از جنبه ی تزیینی و مورد استفاده ی آن، خود مرکزی است که 

) همان تی فضاهای اطراف باغچه را دامن می زند. تناسب و تقارن جوی های کناری و همچنین باغ های مشرف به آن و ح

 منبع به نقل از نایبی(

حوض آب در مرکز حیاط هندسی و ترکیب حوض آب و باغچه و توجه به اینکه انواع گیاهان و گل ها در حضور آب و در     

امش می شود. ایجاد فضاهای کنار آب زندگی می یابند و تاثیر روحی و روانی دیدن آب و گیاه در کنار هم موجب تولید آر

 (:19313)علیمرادافشاری، مشرف به منظر برای ایجاد دید بهتر و نشستن و لذت بردن از این ترکیب بندی مدنظر بوده است. 

 گیاه-7-2-3

در اقلیم های گرم و خشک به طور کلی وجود درختان و گیاهان، عالوه بر رطوبت نسبی باعث ایجاد سایه در تابستان می     

شوند که خود از حرارت زیاد آفتاب می کاهد. به عنوان مثال وجود حیاط بزرگ با حوض وسیع و باغچه ای عریض و طویل در 

اطراف حوض و همچنین کاشت گل و گیاه و درختان میوه به ویژه انار سبب مرطوب شدن هوا و پایین آمدن دما در محوطه ی 

 جه حرارت بخش های داخلی فضا تاثیر فراوان دارد.خارجی بنا گردیده است که در پایین آوردن در

وجود درختان چه پهن برگ و چه سوزنی، مانع نفوذ بادهای سوزان، سرد و یا گرد و غبار می شوند و به طور کلی در کاهش     

رارت و فراهم گرد و غبار، انتقال صوت و تصفیه ی هوا موثر می باشند و می توانند تاثیر بسیار مطلوبی بر تعدیل نوسان ح

 نمودن شرایط مناسب زیستی در هر منطقه گردند.

 تغییرات روی داده روی شرایط-8

ساخت خانه های سنتی با حیاط های زیبا به دالیل گوناگون همچون نگرش کمی به مقوله ی مسکن، رویکرد سودگرایانه     

ی محیط بر روان آدمی، مورد کم لطفی قرار گرفته نسبت به زمین، عدم توجه به معنا و کیفیت فضایی، غفلت از تاثیر گذار

است. این در حالی است که باور داریم که انسان جزیی از طبیعت است و ارتباط نزدیکش با طبیعت باعث ادامه ی حیاط و 

 .دوام زندگی اوست و این ارتباط ارزشمند با قطعه هایی از طبیعت در حیاط های زیبای خانه های سنتی ایران محقق شد

 (3931:1)غالمی، غالمی، 

در سده ی اخیر در کشور تغییرات گسترده ای، با رواج شهرنشینی و نیز تغییر الگوی زیست از یک سو، تغییر الگوهای     

 شهرسازی به وجود آمده است که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از9
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 تراکم-8-1

با رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها و محدودیت در ساخت و ساز در مناطق از نظر امکانات زیر ساختی باعث افزایش     

ارزش زمین شد. همین عوامل به افزایش تراکم نیز انجامید. اصوال در گذشته نیز در مناطقی که عرضه ی زمین نسبت به 

راکم فروشی در بعضی شهرها به این مساله جنبه ی بحران داد، زیرا منجر به تقاضای آن کم بود تراکم باال می رفت. از سویی ت

 .عدم تناسب ظرفیت زیر ساخت ها با نیازها و افت کیفیت زندگی شده است

 تغییرات ساختار همسایگان-8-2

وجود دارد، در ناهمگونی فرهنگی اقشار اجتماعی ساکن در محیط های مسکونی از مسایلی است که در بسیاری از شهرها     

صورتی که در جوامع سنتی و محیط های محدود کمتر وجود داشته است. این تفاوت در ساختار اجتماعی محیط های 

مسکونی بر نحوه ی استفاده از فضاهای باز در هر مقیاسی به شدت تاثیر می گذارد. در جوامع سنتی افراد واحدهای مسکونی 

پیوندهای خویشاوندی نزدیکی برخوردار بوده و از نظر فرهنگی دارای بستری مشابه بوده  مجاور یکدیگر و همسایگی ها غالبا از

اند. اما در جوامع کنونی این مساله به میزان زیادی از بین رفته و این امر موجب چالش هایی در نحوه ی استفاده از فضای 

  داشته است امروزه باید از سوی طراح ایجاد گردد. مشاع شده است، زیرا بستری که در پیش از این به صورت ناخودآگاه وجود

 ارتفاع دانه ها-8-3

یکی از مهم ترین معضالتی که امروزه استفاده از فضای باز مسکونی و باالخص محدوده های خصوصی و نیمه خصوصی آن     

این مطلب منجر به اشراف قطعات  را دچار مشکل می کند، ناهماهنگی ارتفاع دانه های دارای ارتباط بصری با یکدیگر است، که

مسکونی به یکدیگر و عدم امکان استفاده ی مناسب از آنها به دلیل سلب امنیت و آرامش مورد نیاز برای استفاده از آن فضا می 

 شود.

 حضور اتومبیل در بافت-8-4

مساله ی اتومبیل محوری در فضاهای باز مسکونی حتی تا خصوصی ترین این فضاها از جمله مسایلی است که نقش انسان     

و حضور وی را در فضاهای باز مسکونی کمرنگ کرده است. این مساله به طور خاص در تفکری که منجر به طراحی بافت 

ر بسیاری از موارد مقدار زیادی از فضای باز خصوصی و نیمه مسکونی شطرنجی شده است دیده می شود. به طوری که د

خصوصی مربوط به واحدهای مسکونی به جایگاه اتومبیل اختصاص داده می شود. این مطلب عالوه بر آلودگی هایی )اعم از 

الخص در مورد صوتی، بصری و زیست محیطی(، امنیت حضور افراد در فضاهای باز و آرامش آنها را به شدت کاهش می دهد. با

اقشار خاص مانند کودکان و سالمندان، این معضل تشدید می شود، چرا که یکی از مهم ترین نقاط که پتانسیل حضور افراد را 

 دارد نزدیک ورودی منازل است که در سیستم ساخت و ساز کنونی به اتومبیل اختصاص داده شده است.

 بی توجهی به محرمیت و سلسله مراتب-8-5

فضای ریاضی تفاوتی میان فضای عمومی و خصوصی نیست. اما در یک فضای احساسی این اختالف اهمیت بسیاری در     

دارد. بشر به عنوان جانوری گله ای از یک سو محتاج به سایرین است. تماس با سایر هم نوعان اساس هر گونه زندگی اجتماعی 

برای آرامش و تفکر و رفع خستگی دارد، فضای عمومی و فضای است. از سوی دیگر هر فرد نیاز به محدوده ی شخصی خود 

 خصوصی در رابطه ی تنگاتنگ با یکدیگرند. در عین اینکه هر یک از آنها اصلیت و اهمیت خود را حفظ می کند.
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ی گردد. رعایت سلسله مراتب در طراحی به باال رفتن امنیت فضاها و قابلیت کنترل بیشتر و حضور افراد در آنها منجر م    

اقشار خاصی نظیر کودکان، سالمندان و زنان بیشترین استفاده کنندگان از فضای باز و نیمه باز مسکونی هستند. رعایت این 

 موضوع به افزایش امنیت فیزیکی، شناسایی فیزیکی توسط سالمندان و امنیت روانی منجر می گردد.

، بدین معنا که تفکیک مالکیت ها مسئولیت پذیری جهت نگهداری و این مساله از لحاظ مالکیت ها نیز حائز اهمیت است    

رسیدگی به فضاهای سبز را افزایش می دهد. در حقیقت یکی از مهم ترین عوامل کاهش استفاده از فضاهای باز، در معرض 

 )همان منبع( .دید بودن فرد در این دسته فضاها، توسط رهگذران ناشناس باالخص در مکان های پر رفت و آمد می باشد

 جمع بندی-9

پرواضح است که بی توجهی های ذکر شده در باال و حذف بازی نور و فضاهای سبز طبیعی و حوضچه ی آب را نمی توان با     

نورهای مصنوعی و درختچه های آپارتمانی پر نمود. روند کنونی طراحی منازل روندی است که حتی امکان استفاده ی صحیح 

توجه به سبقه ای که معماری سنتی . با مشرفیت از افراد دریغ می نماید را در همان تراس نیز به واسطه ی وجوداز نور آفتاب 

رد و اهمیتی که ر نظر گرفتن حاالت روحی و روانی استفاده کنندگان و رعایت اولویت فضاها و کاربری ها داایران در خصوص د

به آرامش و آسایش افراد قائل شده است، مقایسه ای ایجاد می شود که جای خالی عناصر آرامش بخش محیطی همچون گونه 

آلودگی های صوتی و  اختالط محیط های ماشینی خارج از منزل و از سوییی حیاط را بسیار به چشم می آورد. های گیاه

انسان ها عواملی است که اندک اندک جامعه ای می سازد که پرخاشگری بخشی جدا نشدنی  حریم منزل باازدحام اتومبیل ها 

ضوابط و اصالح شرایط مستلزم تغییرات فراوان در عالوه بر اصالح طراحی ها، از آن می شود. هر چند اصالح این موضوع 

 اقتصادی جامعه است، ولی ما همچنان امیدواریم.

 منابع-11

(، ارزیابی نقش حیاط مرکزی در شکل گیری الگوی پایداری 31:2نیکپوریان، ا ) -صفرزاده عربی، س -حصاری، ا -کشمیری، ه -

 د موضوعی به اقلیم گرم و مرطوب(، همایش معماری پایدار و توسعه ی شهریدر معماری دیروز )با رویکر

(، استفاده از طبیعت در مفهوم استعاری به منظور دستیابی به معماری شاعرانه، 31:2پیری، س ) -م فروتن،  -سلیمانی، ز -

 همایش ملی طراحی و طبیعت

ط و نقش آن در ایجاد رضایت مندی ساکنین مجموعه های (، بازشناسی و باز آفرینی حیا31:1جهان بخش، ح ) -قنبرپور،م -

 مسکونی بلند مرتبه، دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری

، همایش معماری (، بررسی نقش استفاده از آب و حیاط در پایداری معماری سنتی ایران31:2سادات زاد،گ ) -سلطان زاده، ح -

 پایدار و توسعه ی شهری

(، تاثیر روانی حیاط بر روی ساکنین در خانه های سنتی ایرانی، دومین کنگره بین المللی سازه، 31:1غالمی ع ) -غالمی، ح -

 معماری و توسعه شهری

(، حیاط عنصر حیات خانه ایرانی )تحلیل و بررسی نقش فضای باز )حیاط( در خانه ایرانی و به صورت :313علیمرادافشاری، ر ) -

 همدان( –اده موردی در خانه پوستی ز

(، فضای سبز آرامش بخش روح و روان انسان، قابل دسترس در9 :313تحریریه خدمات شهری ) -

http://www.zendegionline.ir/inside.php?page=magnum&numid=32&cat=92&articleid=133 

(، نگاهی نو به حیاط و ایوان، بازآفرینی حضور طبیعت در مسکن، همایش منطقه ای :313نصیری لیوارجان، ن ) -رضایی، م -

 خانه ی ایرانی

 

http://www.zendegionline.ir/inside.php?page=magnum&numid=60&cat=52&articleid=781
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