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 چکیده

 طبیعت تأثیر و انسان روحی و جسمی سالمت برای زندگی محیط و خانه اهمیت به توجه با  

 های خانه در آن ویژگیهای و مرکزی حیاط پیدایش دالیل بررسی مطلوب، شرایط ایجاد در

 به نیاز که معاصر مسکونی های مجتمع و ها خانه طراحی در تواند می ، گرم اقلیم در سنتی

 با تحقیق این در .گیرد قرار استفاده مورد شود، می احساس آنها در طبیعت و زسب فضای

 ی ها خانه در مرکزی حیاط پیدایش در ... و اجتماعی فرهنگی ، اقلیمی عوامل تاثیر بررسی

 های اندازه و ابعاد بررسی ، آنها معنایی و فضایی ، شکلی های ویژگی و اصفهان شهر تاریخی

 سایه و نور تاثیر ، ها کاربری است؛ شده سعی ها خانه این در نشین تانزمس و نشین تابستان

 استفاده با اصفهان شهر مطالعه مورد های نمونه در ها خانه فرم و مرکزی حیاط گیری شکل در

 تاثیر عوامل ، عینی مشاهدات و میدانی مطالعات همچنین و ای کتابخانه مطالعات و مدارک از

 خانه در زیرزمین کاربری نشین، زمستان و نشین تابستان ، مرکزی حیاط گیری شکل در گذار

 از حاکی حاصله نتایج . گردد مشخص آنها در موجود مشترک نقاط و اصفهان شهر تاریخی های

 و آب عنصر ، هندسی منظم شکل داشتن با قدیمی های خانه در مرکزی حیاط که است آن

 خانه سرپوشیده بخشهای الزم نور تأمین ،خانه عناصر میان ارتباط ایجاد بر عالوه سبز فضای

 داشته آن ساکن انسانهای شناسی زیبایی حس تحریک و روحیات تلطیف در سزایی به تأثیر

 شناخته ساختمان در تناسبات و ابعاد تنظیم های سیستم معماری، نوع این در همچنین .است

 و فرم تکنیکی و عملکردی های کننده تعیین صورت به تنها نه ها سیستم این .است بوده شده

 یک اجزای بین نظم احساس ایجاد برای شناسانه زیبایی نیّات با همراه بلکه معماری فضای

 .اند رفته کار به بصری، ترکیب

 اصفهان ، گرم اقلیم ، تاریخی خانه ، مرکزی حیاط : کلیدی کلمات
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 .  مقدمه 1

ی و فرهنگ حاکم در هر جامعه ، دارای ویژگیهای کالبدی معماری خانه و مسکن با توجه به شرایط اقلیم

متفاوت و گاه منحصر به فردی است . با توجه به وجود شرایط اقلیمی بسیار متنوع در ایران ، بناهای ایرانی نیز 

در طول تاریخ در هماهنگی با شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی و همچنین ویژگیهای فرهنگی هر منطقه ، 

نوع زیادی گشته است . جالب توجه اینکه در هر یک از مناطق جغرافیایی ، با تغییراتی که در شرایط دارای ت

محیطی از جمله توپوگرافی ، مصالح موجود در منطقه و ... ، بناهایی متفاوت از دیگر بناهای آن منطقه 

اگر بخواهیم به تبعیت از  "جغرافیایی شکل گرفته است که این امر تنوع موجود را دو چندان کرده است . 

تقسیم بندیهای جغرافیایی موجود به بررسی اجمالی معماری مناطق مختلف بپردازیم خواهیم دید که حتی 

]معماریان،  "یک منطقه جغرافیایی محدود ، عرضه کننده گوناگونی هایی در معماری نقاط مختلف آن است 

1331 ،5]. 

و همچنین شرایط محیطی ، مهمترین عوامل تاثیر گذار در هر چند به نظر می رسد ویژگیهای اقلیمی 

 "خصوصیات کالبدی خانه ها بوده اند ، اما نمی توان تاثیر فرهنگ را در شکل گیری این بناها نادیده گرفت . 

تمام اجزاء و عناصر فرهنگ یعنی مذهب ، جهان شناسی ، هنرها ، علم ، تکنولوژی ، اقتصاد ، سیاست ، اسطوره 

چنانچه برخی از اندیشمندان تاثیر  .[32، 1331]فاضلی،  "یبایی شناسی ، همگی با مسکن درآمیخته اند ها و ز

مطابق با نظر محققان فرهنگ گرا ، فرهنگ  "فرهنگ را حتی باالتر از تاثیر عوامل اقلیمی و محیطی می دانند . 

]معماریان،  ". عوامل درجه دو است عامل اصلی شکل گیری خانه است و عامل اقلیم ، سیاست ، اقتصاد و ..

 . [5، 1331هاشمی طغرالجردی و کمالی پور، 

البته با اینکه خانه های ایرانی نسبت به موقعیت خود در نقاط مختلف ایران شامل گونه های متفاوت و متنوع 

ه های ایرانی هستند ، نقاط مشترکی نیز در آنها دیده می شود . یکی از مهمترین ویژگی مشترک در اغلب خان

یکی از باورهای مردم ایران ارزش نهادن  "و با وجود شرایط متفاوت اقلیمی و فرهنگی ، درونگرایی بوده است . 

به زندگی شخصی و حرمت آن و نیز عزت نفس ایرانیان بوده که این امر بگونه ای معماری ایران را درونگرا 

 .[1331]پیرنیا،  "ساخته است 
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، عالوه بر دالیل فرهنگی و تاریخی ، به دلیل شرایط اقلیمی و کنترل هرچه بیشتر تبادل  در اقلیم گرم ایران

حرارتی درون و بیرون محیط زندگی ، درونگرایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و تشدید گردیده است . 

ی باعث به وجود درونگرایی و در عین حال ارتباط نزدیک با طبیعت به همراه شرایط اقلیمی و ویژگیهای فرهنگ

آمدن حیاط مرکزی در خانه های سنتی ایران گردید . می توان گفت حیاط مرکزی در خانه های تاریخی ایران 

 ابزاری برای آوردن طبیعت به داخل خانه در عین توجه به موضوع محرمیت و درون گرایی بوده است .

 

 .  بیان مسئله 2

شینی ، در دهه های اخیر معماری خانه دچار تغییر و تحوالت با گسترش مجتمع های مسکونی ، و آپارتمان ن

نگرش کمی به مسکن و توجه به رفع کمبود آن از یک طرف و نگرش سودگرایانه به  "بسیاری گردیده است . 

این مقوله از طرف دیگر منجر به فراموشی بسیاری از نیازهای اساسی انسان و زوال کیفیت معماری شده است 

کوچکتر شدن خانه ها ، حذف حیاط و فضای سبز ، از بین رفتن حریم های بصری و ... ، از  .[1335]طوفان،  "

جمله مشکالتی است که آپارتمان نشینی برای نسل امروز به وجود آورده است . بدون شک هریک از این عوامل 

روانی در ساکنین باعث پایین آمدن کیفیت زندگی در خانه های معاصر و به وجود آمدن مشکالت روحی و 

گردیده است . اما در این میان از کمبود فضای سبز وحذف حیاط از خانه ها ، یکی از مهمترین معضالت 

آپارتمان نشینی می باشد که بیشترین آسیب را به کیفیت زندگی و همچنین آرامش روحی و روانی کاربران 

 وارد کرده است . 

معاصر ایران ، به نظر می رسد گریزی از آپارتمان نشینی نباشد ، هرچند به دلیل شرایط و ضروریات شهرسازی 

اما بدون شک می توان با استفاده از تجارب معماری سنتی ایران و همچنین تکنولوژی های جدید در عرصه 

ساختمان سازی ، فضای سبز و طبیعت را به درون محیط زندگی و خانه وارد کرد ، کاری که معماری سنتی 

در معماری ایرانی با توجه به اقلیم و فرهنگ های  "ها سال تجربه به آن دست یافته بود . ایران طی صد

متفاوت ، معماری بسیار متنوعی در خانه ها دیده می شود ولی اصل کلی ارتباط با طبیعت به عنوان یک فاکتور 

 .[1311ابرند آبادی،  ]غفاری و بنایی "اصلی برای کمک به سالم بودن خانه در تمام آن ها دیده می شود 
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برای رسیدن به این هدف معمار معاصر بایستی شناختی دقیق از معماری سنتی و ویژگیهای حاکم بر خانه 

های تاریخی داشته باشد تا بتواند خانه ای مناسب با فرهنگ بومی و ویژگیهای اقلیمی آن منطقه طراحی کند . 

اجتناب ناپذیر می سازد اما برخی نیازهای بشری که بیش از  هرچند گذر زمان تغییر در نیازها و مفاهیم را "

همه به خصوصیات روانی و فردی او بر می گردد ، دارای بن مایه های پایداری است و با گذشت زمان ، تنها از 

لحاظ فرمی ممکن است دستخوش تغییر گردد می توان به نیاز همیشگی بشر به ارتباط با طبیعت و فضای باز 

]محمودی،  "د ، که خود را در معماری خانه در فضای باز )حیاط( و نیمه باز )ایوان( جلوه گر می کند اشاره کر

1334]. 

بررسی ویژگیهای کالبدی و فیزیکی حیاط مرکزی در اقلیم گرم می تواند در جهت استفاده از فضای سبز و 

راهنمایی مناسب برای معماران باشد تا با ارتباط با طبیعت در طراحی خانه ها و مجتمع های مسکونی معاصر ، 

شناخت ویژگیهای حیاط مرکزی در خانه های تاریخی و توجه به شرایط امروز ، خانه و مسکنی طراحی کند که 

نه تنها نیازهای فیزیکی ساکنین را برآورده سازد ، بلکه آسایش و آرامش روحی و روانی افراد را نیز مد نظر 

ا نشان می دهد تا کنون مطالعات چندانی در مورد این خانه ها صورت نگرفته و بررسی ه "داشته باشد . 

شناخت جامعی نسبت به آنها وجود ندارد در صورتی که تدبر در آنها که بر اساس نیازهای انسان ایرانی و 

ماریان ]مع "محیط ساخت ، شکل گرفته اند می تواند در رسیدن به الگوی مسکن مناسب ایرانیان سودمئد باشد 

 .[1331و قاسمی سیچانی، 

 

 نگرش شکل گرا -1 – 3

از دیدگاه شکل گرایان آنچه در بررسی ویژگیهای یک بنا مورد توجه قرار می گیرد خصوصیات شکلی بنا می 

باشد . از نگاه این رویکرد گونه بندی حیاط مرکزی تنها بر اساس شکل آن انجام می شود نه بر اساس شرایط 

 صرفاً گیرد، می قرار بررسی مورد گرا شکل نگرش در ی و حتی کاربری بنا . همچنین آنچهاقلیمی و فرهنگ

 ندارد اهمیتی ، گذارد می کاربر روی بر بنا هندسه و شکل که تاثیری حتی و است بنا هندسی و شکلی ترکیب

 ،دانست معماری آثار با مواجهه در کامل و جامع نگرشی توان نمی را نگرش این جهت این از
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 تقسیم بندی بناها بر اساس موقعیت قرارگیری حیاط در آنها -1جدول 

 تصاویر انواع بناها براساس موقعیت حیاط 

1 
بناهایی که حیاط در مرکز قرار گرفته و از چهار طرف در ارتباط با 

 ساختمان می باشد.

 

2 
بناهایی که حیاط از یک طرف محدود به دیوار خارجی و از سه طرف 

 رتبط با بنا می باشد.دیگر م

 

3 
بناهایی که حیاط از دو سمت محدود به دیوار خارجی و از دو طرف با 

 ساختمان در ارتباط است.

 

4 
بناهایی که حیاط در مرکز بوده و دو بخش از ساختمان در جهت های مقابل 

 هم قرار گرفته اند.

 

5 
ط بوده و از سه بناهایی که حیاط تنها از یک طرف با ساختمان در ارتبا

 طرف دیگر محدود و به دیوار خارجی می باشد.

 

 بناهایی که دارای دو حیاط در جهت های مختلف بنا می باشند. 6
 

 بناهایی که ترکیبی از شکل های دیگر می باشند. 7

 

 

 :  نگارنده 1 –مآخذ جدول 

 نگرش فضاگرا -2- 3

معماری و در این پژوهش به معماری حیاط مرکزی در خانه روش دیگری که می توان توسط آن به بررسی آثار 

های تاریخی پرداخت ، نگرش فضاگرا می باشد . آنچه در مواجهه با یک اثر معماری و از دیدگاه یک نظریه 

پرداز فضاگرا می توان مورد مطالعه قرار داد، ویژگیهای فضایی آن بنا می باشد . در مطالعه ویژگی های حیاط 

انه های تاریخی از دیدگاه فضایی؛ خصوصیاتی از قبیل تناسب ، تعادل ، شفافیت ، سبکی ، مرکزی در خ

گشایش ، حرکت و ... مورد بررسی قرار می گیرد. در این نگرش آنچه باعث ایجاد کیفیت های متفاوت در گونه 
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درک فضا در زمان های مختلف حیاط مرکزی می شود ، ناشی از ویژگی هایی است که به کاربر اجازه حرکت و 

را می دهد ، آرامشی به او می دهد که ناشی از تعادل و تناسب موجود در کالبد فیزیکی بنا است و احساس 

سبکی که از شفافیت و گشودگی فضایی ناشی می شود  و این ویژگیها می توانند در گونه بندی حیاط در خانه 

 ننده باشند. های تاریخی از نظر پژوهشگر فضا گرا ، عاملی تعیین ک

 نگرش معناگرا   -3- 3

در بررسی ویژگی های یک بنا و اجزا ، شکل دهنده آن از دیدگاه نگرش معناگرا ، آنچه اهمیت دارد ؛ راز و رمز 

و معانی پنهان در آن است ، نه ظاهر فیزیکی و مادی آن. پژوهشگر معناگرا در مواجهه با یک اثر معماری به 

م رازگونه نهفته در آن است ، نه بررسی زیبایی شناسی شکلی و یا خصوصیات دنبال کشف معانی و مفاهی

عملکردی آن . از این رو برای شناخت ویژگی های حیاط مرکزی در خانه های تاریخی از دیدگاه معناگرا ، 

بایستی معانی و راز و رمزهای نهفته در اجزاء تشکیل دهنده آن همچون شکل هندسی ، آب ، طبیعت و ... 

ورد بررسی قرار گیرد . چنان است که حیاط مرکزی را در خانه های تاریخی می توان جلوه ای از بهشت برای م

 فرد مسلمان دانست .

 

 .  مطالعات موردی 4

 خانه مدنی :  -1- 4 

 طریق از آن دسترسی. است شده واقع عبدالرزاق خیابان شمال در «کله جماله» محله در «مدنی»تاریخی خانه

 و پارکینگ طریق از «جماله» کوچه از همچنین و «وزیر بازارچه»  و «ای آباده جعفر محمد حاج ارچهباز» 

  .است فراهم شمال از زنجیر درب کوچه و «دردشت بازارچه» طریق از و سو یک از «علی شاه حمام»
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 خانه بدیع الصنایع :  -2- 4

 تاریخی های خانه جمله از الصنایع بدیع خانه

 در داشتن قرار به توجه با که است فهاناص

 و عتیق میدان نزدیکی در و تاریخی ای محله

 ای ویژه موقعیت از محله، تاریخی بناهای دیگر

 خانه کنار در الصنایع بدیع خانه. است برخوردار

 قادریان، حبیب چون دیگری تاریخی های

 باززنده که دهد می شکل را تاریخی ای مجموعه همسایگی، این که داشته جای هریتاش و کدخدایی آبادی،

 تواند می عتیق میدان به نزدیکی و محله بافت به توجه با درست کارشناسی و ریزی برنامه صورت در آنها سازی

  .باشد سودمند بسیار تاریخی محله سرزندگی و پویایی در

 

 

 خانه حبیب آبادی :  -3- 4

 تاریخی های خانه جمله حبیب آبادی از خانه

 در داشتن قرار به توجه با که است صفهانا

 و عتیق میدان نزدیکی در و تاریخی ای محله

 ویژه موقعیت از محله، تاریخی بناهای دیگر

 کنار در حبیب آبادی خانه. است برخوردار ای

 همسایگی، این که داشته جای هریتاش و کدخدایی قادریان، بدیع الصنایع، چون دیگری تاریخی های خانه

 با درست کارشناسی و ریزی برنامه صورت در آنها سازی باز زنده که دهد می شکل را تاریخی ای همجموع

 سودمند بسیار تاریخی محله سرزندگی و پویایی در تواند می عتیق میدان به نزدیکی و محله بافت به توجه
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 معماری به گرایشهایی تربیش و باخته رنگ ایرانی معماری های مشخصه از بسیاری آبادی حبیب خانه در. باشد

. است شده گرفته نادیده آن در ایرانی معماری تناسبات از برخی و اصفهانی رون. شود می دیده آن در اروپایی

 تمایل گویای همگی( دست) انسان بدن از بخشهایی و گیاهان دادن جلوه تر طبیعی به گرایش آن تزیینات در

 فرهنگی و شناختی زیبایی معماری، ارزش دارای آبادی حبیب و الصنایع بدیع خانه .باشد می غربی هنر به

  .دارد ضرورت آنها احیای و مرمت و بوده بسیار

 .  مقایسه ویژگیهای کالبدی حیاط مرکزی در خانه های تاریخی اصفهان5

 در این بخش با توجه به نتایج به دست آمده ، به بررسی ویژگیهای شکلی و کالبدی حیاط مرکزی در نمونه

های مورد مطالعه پرداخته می شود . جهت تجزیه و تحلیل بهتر و بررسی دقیق تر ، اطالعات در جدول زیر 

 گردآوری شده است .

 توضیحات الگوی قرارگیری حیاط در بنا تصویر پالن نام بنا 

 خانه مدنی 1

 
  

 

2 
 خانه 

 بدیع الصنایع

 

 

 

 

 

 

شکل هندسی : مستطیل –ا   

کف حیاط پایین تر از  – 2

 سطح معبر 

دارای ایوان  – 3  

دارای هشتی در ورودی  – 4  

لشکل هندسی : مستطی –ا   

کف حیاط پایین تر از    – 2

 سطح معبر 

دارای ایوان  – 3  

دارای هشتی در ورودی  – 4  
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 ویژگیهای شکلی حیاط مرکزی در خانه های تاریخی اصفهان -2جدول 

 : نگارنده 2-مآخذ جدول

 

 .  مقایسه ورودی ها در خانه های تاریخی مورد مطالعه :6

 

 ورودی خانه مدنی :  -1- 6

 ورودی اصلی خانه مدنی     

  

 

 

 

3 

 

 خانه 

 حبیب آبادی

  

 

 

 

 

 

 
نیمه صلیبیشکل هندسی :  –ا   

کف حیاط پایین تر از سطح  – 2

 معبر 

دارای ایوان  – 3  

دارای هشتی در ورودی  – 4  
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اندرونی و بیرونی خانۀ مدنی در امتداد شمال به جنوب ساخته شده است که قسمت شمالی آن که ورودی از 

 هشتی دارد ، تفکیک شده است.

 

 ورودی فرعی :
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 ورودی خانه بدیع الصنایع :  -2- 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورودی های بنا 

 ورودی شمال شرقی

 ورودی غربی
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ورودی به طبقه 

 همکف

 داالن

انتهای راه رو منتهی شده 

 به حیاط اصلی

 ورودی خانه حبیب آبادی :  -3- 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشتی 

 ورودی ها به حیاط
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 :  خانه حبیب آبادی  ورودی به طبقه اول 
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 .  مقایسه نور و سایه در خانه های تاریخی حبیب آبادی ، بدیع الصنایع و مدنی :7

 مدنی : نور و سایه در خانه تاریخی  -1- 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قبـله



  ارایرانمعم سراسری انجمن های صنفی مهندسان کانون

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 49تیر ماه  -تهران 

 11 

 نور و سایه در خانه تاریخی بدیع الصنایع :  -2- 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شمالی بناضلع 

 

 

 

 

 

فضای زیر گوشوار 

 غربی
 زیرزمین جنوبی

گوشوار 
 شمالی
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 نور و سایه در خانه تاریخی حبیب آبادی :  -3- 7
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 ضلع شمالی 
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.  مقایسه ابعاد و اندازه ها در تابستان نشین و زمستان نشین خانه های منطقه اقلیم گرم و خشک 9

 : 

 خشک کمربند روی بر و به تبع آن استان اصفهان کشور این که دهد می نشان ایران هوایی و آب مطالعات

 تاثیر تحت سال ایام تمام برای که نیست چنان اصفهان استان موقعیتبنابراین . است گرفته قرار شمالی نیمکره

 از و خشک و گرم های تابستان و بارانی و سرد های زمستان ، بگیرد قرار هوا های توده نظر از همسانی شرایط

 حقیقت در. دهند می قرار تاثیر تحت را استان این ای حاره منشا با هوا های توده ها تابستان در دیگر طرف

 این برخوردهای و تغییرات اثرات و بوده مختلف عوامل تاثیر تحت و تناوب به ای، حاره و قطبی هوای های توده

 این در اتمسفری جریانات کلی خطوط تابستان، در حاره هوای های توده کامل نفوذ و زمستان در هوا توده دو

 .کنند می تعیین را منطقه

 پیچیده سیستم از عبور در ها سیکلون اکثر زاگرس شرقی های دامنه در اصفهان استان شدن واقع دلیل به

 به و کنند می ایجاد را کمی بارش استان، شرقی و مرکزی های قسمت در تضعیف دلیل به زاگرس کوهستانی

بنابراین . یابد می کاهش شرق به غرب از نیز استان این در بارش میزان ایران، تمام در کلی قاعده یک عنوان

 رطوبت کاهش و حرارتی تضاد تضعیف در جنوب غربی استانی زاگرس در غرب و ها کوه رشته گیری جهت

. گردد می قطع بارندگی ، شود می شروع بهار اوایل از معموال که سال گرم فصل در .دارد زیادی نقش سیستم

 کامال شرایط از ابر بدون آسمان با باال حرارت درجه فیزیکی، شدید خشکی تسلط طوالنی، و گرم دوره این در

 نواحی در بویژه و بوده استان اقلیمی های ایستگاه اغلب بارز خصوصیات از امر این . رود می شمار به عمومی

 پیامد دو اصفهان استان جغرافیایی موقعیت . باشد می برخوردار بیشتری شدت از آن خشک نیمه و خشک

 دیگری و سال از نیمی از بیش در هوا دائمی نشست دلیل به بارش تقلّ نخست است، داشته دنبال به را مهم

 زاگرس مرتفع کوههای رشته همچنین. است دیگر سال به سالی از آن باالی تغییرپذیری و بارش نامنظم توزیع

 31 از کمتر تا میلیمتر 111 از بیش از را بارش شدید مکانی تغییرات شرق در کویری پست مناطق و غرب در

 غربی جنوب و غربی های بخش در که استان های ناهمواری وجود به توجه با.  است داشته دنبال به میلیمتر

 شمال و شرقی پست نواحی حالیکه در بوده کمتر حرارت درجه دارای نواحی این است، شده توزیع استان

 . باشد می باالتری حرارت درجه دارای استان شرقی
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 این مهم بسیار خصوصیات از اقلیمی، شرایط با زندگی های شیوه تطبیق ،با توجه به مشخصات فوق الذکر

 می است موسوم فصل چهار های خانه به که مناطق این درونگرای های خانه در را آن بارز نمونه. است نواحی

 می قرار استفاده مورد سال، معین فصل بنابر ها ساختمان این حیاط اطراف های اطاق.  نمود مشاهده توان

 : است طریق بدین کار این انجام نحوه. گیرند

  نشین زمستان    -1 – 9

 مایل آفتاب که حیاط شمالی سمت در که  نامیده می شود زمستان نشین،  به آفتاب )شمال خانه( جبهه ی رو

 روزمره های فعالیت اغلب و است معروف «پناه» بهو  است برخوردار بیشتری گرمای از و تابد می آن به زمستان

 به باشد، معینی فضای نام آنکه از پیش نشین زمستان اگرچه.  شود می انجام ساختمان سمت این در خانه اهل

 درون به مایل ای زاویه با که زمستان آفتاب از تا شوند می ساخته حیاط شمالی وجه در که فضاهایی ی همه

 ی مجموعه  خاص، ای رابطه با فضاها از معینی ی مجموعه اما شود می گفته کنند، استفاده تابد می اتاقها

 محور روی که دریده، شکم و دری پنج  دری، سه از عبارتند که دهند می تشکیل را نشین زمستان فضاهای

 سه از که هایی گوشواره و باشند تختگاه یا راهرو توانند می که ارتباطی فضای دو و اند گرفته می قرار اصلی

 .دهند می تشکیل را بخش این های گوشه و اند شده تشکیل دری دو اتاق و تهرانی یا ارسی اتاق دری،

 آنرا های پنجره اغلب خورشید نور بیشتر ورود برای و گرفته قرار اصلی محور روی نشین زمستان اصلی فضای

 چون ای پیچیده تزیینات فضا، بودن بسته به توجه با مرکزی فضاهای داخل. اند ساخته می بزرگ های ارسی از

 . شود می دیده پیچیده بسیار های کاری آیینه و مقرنس قطارهای

 همیشه اگرچه و اند، بوده خانه در زندگی فضایی مهمترین سال سرد بسیار مواقع در جز ها ایوان و تاالرها این

 به و پرهیز آنها در پیچیده بسیار تزیینات از خاک، و گرد نفوذ و بودن باز به توجه با اما اند، داشته تزیینات

 است .  شده می قناعت گل سیم یا آجر با ترکیب در گچی ی ساده نقوش

 نشین تابستان  -2- 9

 های اطاق تابستان، در خوانده می شود . تابستان نشین و پر سایه ، جبهه ی پشت به آفتاب )جنوب خانه(

 قسمت این. باشد می خانواده افراد سکونت محل هستند، تر خنک و دارند قرار سایه در که حیاط جنوب سمت

 فصول در. باشد می قسمت این در زیرزمین یا سرداب غالباً و گویند می خنک و گیر سایه معنی به «نسار» را
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 نشین تابستان . باشد می کمتر ها قسمت سایر دمای از است، زمین زیر در اینکه علت به سرداب دمای گرم،

 از تابستان در تا است گرفته قرار حیاط جنوبی وجه در که تفاوت این با دارد نشین زمستان مانند موقعیتی نیز

  . گیرد می قرار تاالر با باز نیمه فضای معموالً آن اصلی محور روی و بماند امان در آفتاب مستقیم تابش

 تر خنک هوای و کرده صعود باال به گرم هوای تا است زیاد ها خانه این در نشین تابستان قسمت ارتفاع معموالً

  .شود جایگزین اطاق، پایین سطح در

 زیر در که است زیرزمینی مشخص طور به اما شود، می گفته نیز نشین تابستان اصلی تاالر به گاه چه اگر

 چون شهرهایی در. دارد نیز حوض یک اغلب و است باز نیمه فضایی ایوان، مانند و شده ساخته نشین تابستان

 می ساخته پنجره و در با نشین زمستان اصلی فضای زیر در خانه حوض هستند، نشین تابستان فاقد که تبریز

 . شود

قسمت اندرونی خانه دارای حیاطی بزرگ است که در دو طرف آن قسمت های زمستانی و به طور کلی 

تابستانی نشین وجود دارد. قسمت راست حیاط که آفتابگیر است قسمت زمستانی نشین بنا بوده است. فضاهای 

در زیر  این مکان، پوشیده است و دارای اتاقی است به نام کرسی خانه که در آن کرسی بزرگی موجود است و

آن چاله ای به نام چاله زغال وجود دارد که در زمستان ها از آن برای گرم شدن استفاده می کرده اند. سمت 

چپ حیاط، قسمت تابستانی نشین بنا است. فضاهای این قسمت بازتر بوده و دارای یک ایوان زیبا به نام شاه 

کرده و هوایی خنک دارد. زیر شاه نشین سرداب نشین است که در تابستان ها در آن قلیان و میوه... مصرف 

اصلی خانه است. خانه دارای چندین سرداب می باشد. در گوشۀ سرداب اصلی پنجره های مشبکی وجود دارد 

که به بادگیر های خانه متصل اند. در وسط بادگیر یک دیوار نازک وجود دارد که باعث می شود هوای گرم و 

وای سرد و سنگین از طرف دیگر، پایین بیاید. در زیر بادگیرها، یک چاه نیمه سبک از یک طرف باال رود و ه

عمیق حفر می کنند تا به آب برسد، جریان آب باعث اختالف فشار هوا و خنکی هوا شده )هوای مکیده شده به 

 ارد. کولر، کارآیی د 1تا  1داخل بادگیر بر اثر اختالف فشار ناشی از جریان آب( که یک بادگیر معادل 
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زیر زیرزمین ها توسط شبکه ای از کانال ها به هم متصل شده اند و گردش هوا در این کانال ها باعث ایجاد 

خنکی و هوای مطبوع در کل ساختمان می گردد. در داخل سرداب ها، سردابه های کوچکتری وجود دارد که 

مواد غذایی استفاده می شده است. یکی از به پس سرداب معروف اند. از آن ها برای خنک نگه داشتن آب و 

این پس سردابه ها به خانه های اطراف راه داشته که مخصوص عبور و مرور خانم ها بوده. همچنین راه مخفی و 

پنجره ها و سردر مشبک آن تامین می شده. مشبک بودن پنجره  راه فرار خانه نیز بوده است. نور سرداب توسط

که ضمن تأمین نور، شخص از داخل حیاط به داخل سرداب، دید نداشته باشد ها و سر در موجب می شده 

  .چون اهل و عیال خانه در ظهر ها و بعد از ظهر های روز های گرم از سرداب استفاده می کرده اند

 

 .  نتیجه گیری 11

موردی جهت در این پژوهش با بررسی حیاط مرکزی در خانه های تاریخی اصفهان و انتخاب نمونه های 

 مطالعه و دست یابی به ویژگیهای مشترک در آنها نتایج زیر حاصل شد .

قرارگیری حیاط مرکزی در خانه های تاریخی اصفهان متنوع بوده است ، اما حیاط هایی هر چند موقعیت   -1

 ، بیشتر مشاهده می شوند .سمت با بنای خانه در ارتباط بوده اند  4سمت و  3که از 

ر خانه های تاریخی اصفهان اغلب دارای شکل هندسی منظم بوده اند ، حتی در مواردی حیاط مرکزی د  -2

که خانه های تاریخی به دلیل محدودیت زمین دارای شکل هندسی نامنظم بوده ، حیاط آنها شکلی منظم 

 داشته است .

خانه تاریخی مدنی اصفهان تابستان نشینبخش  خانه تاریخی مدنی اصفهان نشین بخش زمستان   
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مربع و اغلب حیاط مرکزی ها در خانه های تاریخی اصفهان دارای شکل هندسی مستطیل نزدیک به   -3

 همچنین شکل صلیبی و نیمه صلیبی بوده اند .

در حیاط مرکزی خانه های تاریخی اصفهان ، عنصر آب همواره وجود داشته است ، همین امر سبب شکل   -4

 گیری حیاط مرکزی در خانه ها بوده است .

عناصر  میان وحدت ایجاد و نور مناسب برتامین عالوه نحوه ی قرار گرفتن ورودی ها نشان می دهد حیاط  -5

 شکل فضاها دیگر سمت به ورودی از که سازد می فراهم خانه اجزای نیز میان گردشی ارتباط خانه، نوعی

 را مختلف خانه، فضاهای مختلف های درجبهه زمستانی و تابستانی های محدوده قرارگیری ، با گرفته

 .نماید می دهی سازمان

 در نتیجه گرفت کهنور و سایه در خانه های مدنی ، بدیع الصنایع و حبیب آبادی می توان  ی از مقایسه   -1

 و مختلف جهات به نیز بنا ها کرد درخانه می پیدا راه فضاها به طریق نور از دو معموالً ایرانی معماری

 نامناسب نور با مبارزه برای خاصی های تکنیک از آمده وجود به گرمای و سرما و خورشید حرکت

 از جزئیاتی طراحی و آن چهارسوی های ایوان و مرکزی حیاط ایجاد جمله است؛ از شده استفاده خورشید

 و ندارد حیاط با مستقیم ارتباط که خانه از هایی قسمت و ها کنج در. دیگر انواع و بند ارسی، تابش قبیل

 پز، و پخت جهت استفاده مورد سوخت. دارد قرار انبار و آشپزخانه است، کم آنجا در تهویه و نور نتیجه در

 منفذ یک و بوده بلند بسیار غالباً فضا این سقف آشپزخانه، در هوا تهویه جهت. است بوده  تاپاله و هیزم

 نیاز مورد نور. است داشته قرار آشپزخانه طاق یا و گنبد باالی در متر نیم حدود قطر به شکل ای دایره

 است . شده می تامین سقفی های منفذ یا منفذ همین از نیز آشپزخانه

در مقیاس با توجه به مقایسه فضای زمستان نشین و تابستان نشین در خانه های تاریخی مورد مطالعه ؛   -1

های تنظیم ابعاد و تناسبات در ساختمان شناخته شده بوده است. این خرد، در این معماری، سیستم

های عملکردی و تکنیکی فرم و فضای معماری بلکه همراه با نیّات کنندهنیها نه تنها به صورت تعیسیستم

 اند.زیبایی شناسانه برای ایجاد احساس نظم بین اجزای یک ترکیب بصری، به کار رفته
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 .  مراجع 11

، چاپ پنجم ، ونی ایرانی )گونه شناسی درونگرا(، آشنایی با معماری مسکغالمحسین [. معماریان.1] 

 .5، 1331، سروش دانش شاراتانت

)رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و  مدینه و مسکن"،  [. فاضلی. نعمت ا...2]

 .32، 1331، 1، شماره سال اول، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، "(تحوالت امروزی آن

تاثیر فرهنگ دینی بر "و کمالی پور. حسام ،  مجید[. معماریان. غالمحسین و هاشمی طغرالجردی. سید 3]

 .5، 1331،  2لنامه تحقیقات فرهنگی، دوره سوم، شماره ، فص"شکل گیری خانه

 .1331[. پیرنیا. محمدکریم ، سبک شناسی معماری ایرانی ، چاپ چهارم ، انتشارات سروش دانش ، 4]

،  1فصلنامه باغ نظر، شماره ، آب در حیاط خانه های سنتی ایران ، بازشناسی نقشسحر[. طوفان 5]

1335. 

، نشریه مسکن و محیط روستا ، شماره "خانه سالم چیست؟"، ی. علی و بنایی ابرند آبادی. مریم[. غفار1]

133  ،1311. 

، نشریه "با نگاه به ویژه به بم –بازنگری اهمیت ایوان در خانه های سنتی "[. محمودی. عبدا... ، 1]

 .1334،  22هنرهای زیبا ، شماره 

، نشریه  "گونه شناسی خانه دوره قاجار در اصفهان"، و قاسمی سیچانی. مریم[. معماریان. غالمحسین 3]

 .1331، 1هویت شهر، سال پنجم، شماره 

فرهنگ ، انتشارات ن اوصاف طبیعی و مزارات سمرقند، چاپ سوم: در بیا، سمریه[. سمرقندی. ابوطاهر1]

 .1343ایران زمین ، 
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