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 چکیده  
 

خانه اولین محیط مصنوعی که بشر ابتدایی در شکل سرپناه برای مرتفع کردن نیازهای زیستی خود و ایجاد محیطی امن 

در برابر شداید و خطرها بنا نمود و سکونت برقراری ارتباط میان وی و این محیط مفروض است، که همواره مهمترین و 

رح ترین و پر حجم ترین بناهای ساخته شده به دست بشر را تشکیل می داده و می دهد. از این رو پرداختن به مسئله مط
بررسی سیر تحول خانه در  خانه از جنبه ها و جهات مختلف می تواند راه گشای بسیاری از پرسشها برای طراحان باشد.

با وجود اینکه  ،رین مواردی است که شاید کمتر به آن پرداخته شدهگذر تاریخ یا بطور کلی تاریخچه مسکن، یکی از مهمت

همه می دانند آنچه که در پیمودن هر راه و رسیدن به مقصود نهایی بسیار حیاتی و مهم است نقطه آغاز راه و نحوه قدم 

ر این مقاله سعی بر آن گذاشتن در آن است. پس چه بهتر که خانه از ابتدا مورد شناخت و بررسی قرار گیرد. از این رو د
در گذر زمان تا جایی که منابع و اطالعات موجود اجازه  ایرانی است به این مقوله از بعد تاریخی نظری افکنده شود و خانه

 می دهد مورد بررسی قرار گیرد.
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 مقدمه
بشر از نخستین روزهایی که پای بر کره خاکی نهاد به فکر ایجاد سرپناه برای خود بوده ، اما آنچه از سرپناهای اولیه در 

در اینجا تقسیم بندی بر اساس اطالعات موجود برای بررسی معماری مسکونی صورت می لذا  .دست است بسیار اندک است

هان ساده ترین بناها را تشکیل می داده و به راحتی در گذر زمان ویران گیرد، زیرا عموما بناهای مسکونی در سراسر ج
یافته  جهانکه در بناهای مسکونی نمونه هایی از انسته به دوام خود ادامه دهد. بنابراین و نظیر کاخها و معابد و ... نتو ،شده

 و روند کلی تکامل خانه شناسایی گردد. تا ،می باشد معرفی می گرددابتدا تا قرون اولیه پس از میالد  شده و متعلق به

دوم پس از میالد بررسی خواهد  بناهای مسکونی ایرانی در سه دوره قبل از میالد ، هزاره اول پس از میالد و هزارهسپس 

آنچه از بقایایی که در دست است، می توان تعداد اندکی از دوره های پیش از میالد و هزاره نخست پس از میالد و  .شد
صده های آغازین هزاره دوم نام برد. اما پس از دوره صفوی بناهای بسیار و مناسبی در سراسر ایران وجود دارد و شهر  حتی

اصفهان به راستی یکی از گنجینه های معماری مسکونی پس از این زمان است . بنابراین معماری مسکونی این شهر در 

خانه گونه غالب مسکن،  یکر است با توجه به اینکه گونه درونگرام به ذالزدوره صفویه به بعد به تفسیر بیان خواهد شد. 
 در بررسی های صورت گرفته بیشتر این گونه مورد توجه می باشد. ،های قسمت اعظم ایران زمین را تشکیل می دهد

 سکونت در جهان-1

و باستان شناسان  ،یش می دانندپیدایش ابتدایی ترین نیاکان ما بر روی کره ی زمین را در حدود یک میلیون سال پ
انسان برای جبران دستگاه های  .تعیین می کنند ،ی که می ساخته استظهور انسان را بر روی کره ی زمین از روی ابزار

و به کمک همبستگی ظریف و دقیقی که دست و  ،فیزیولوژی خود در فراهم آوردن خوراک و جان پناه به وسایلی نیاز دارد

و دستگاه عصبی وجود دارد، قادر است این وسایل را بسازد. انسان های ادوار کهن پیش از رسیدن به چشم از راه مغز 
و با شروع فصل سرما به درون  .مراحل تکوینی فرهنگی و زندگی یک جا نشینی، از طریق شکار حیوانات ارتزاق می نمودند

از زندگی آن ها را مشخص می کند. غار آلتامیرا و السکوا غار ها پناه می بردند. یافته های درون غارها، وضعیت این دوره 

آثار نقاشی مربوط به ده تا  است و بر روی دیوارهای آن . غار آلتامیرا در اسپانیانمونه ای از این سکونتگاه های اولیه بودند

شد، که بعدها یکی از با ارزش  آثاری پیدا به طور اتفاقی فرانسه ،السکوا در غار. وجود داردپانزده هزار سال قبل از میالد 
در اعماق این غار، پاکه مجرای  سال پیش می باشد 00111این آثار متعلق به ترین آثار هنری پیش از تاریخ لقب گرفت.

آن چه که انسان این دوره در غارها از خود به جای  [1] ه.حل سکونت مردم غارنشین بودمو وجود دارد عبور آب زیرزمینی 
وط به دوره ی دیرینه سنگی است. تقسیم قرار دادی زمان پیش از تمدن بشر، تحت عنوان، دیرینه سنگی، گذاشته، مرب

میان سنگی و نو سنگی براساس تکامل ابزارهای سنگی و نحوه ی استفاده از آن ها است، که زمان و طول مدت این دوره 

دیرینه سنگی در  ها در مناطق مختلف جهان متفاوت است، ولی آن چه مسلم است، دوره
دوره های دیگر نیز در این  بین النهرین از قدمت بیشتری برخوردار است و طبیعتاً شروع

دوره ی میان سنگی که برخی از دانشمندان آن را،  . در، زودتر از سایر نقاط استمنطقه

مرحله ی گذر از دوره ی پارینه سنگی به نو سنگی دانسته اند، ابزارهای سنگی و نحوه ی 

ندگی انسان نخستین، قدری پیشرفت داشته است، به این دلیل، دوره ی میان سنگی را ز

در دوره ی نو سنگی انسان در راه تسلط بر محیط  .مقدمه ای بر دوره ی نو سنگی می دانند

خویش گام بزرگی برداشت. در این دوره بود که انسان به کشاورزی پرداخت و موفق به اهلی 
حشی گردید و با این کار، از شکار کردن، به کشاورزی و دامداری و کردن برخی جانوران و

دوره ای تشکیل نخستین گروه های روستایی روی آورد. به طور کلی دوره ی نو سنگی، 

شده و دست به ساختمان و تغییر محیط طبیعی خود زد. اصوالً  است که بشر از طبیعت جدا
 سرپناه اولیه: 1شکل 
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نسبت داد، که بشر از مراحل مختلف جمع آوری  مرحلهاین را می توان به بزرگ ترین تحول در طول تاریخ پیدایش انسان 

و گرد آوری خوراک، به تولید خوراک نائل آمد. ایجاد خانه یا کلبه از شاخه ها، اولین ساخته ی بشر بود، که شکلی مدور 
صول تکنیکی بیشتر به خاطر انتخاب فرم دایره ای برای خانه از نظر ا (0)شکل و آنرا سرپناه گودالی می نامند. داشت

مشکالت سقف آن بوده است، عده ای معتقدند که انسان این فرم را از طبیعت و چیزهایی که در آن برای او ناشناخته و 

مظهر عظمت بود، مثل خورشید و ماه، تقلید کرده است. کهن ترین منطقه ای که آثار ساختمانی ساخت بشر، در آن ایجاد 

بوده است و به همین دلیل است که این منطقه را، گهواره تمدن نامیده اند. انسان زمانی که پای از غار  گردید، در خاورمیانه
بیرون نهاد و روی به دشت آورد، به فکر ایجاد سرپناهی که دست ساز خویش باشد، افتاد. سر پناه های نخستین انسان، به 

ق. م. است، که در برخی از نقاط  0111ه معماری متعلق به حدود صورت بسیار ابتدایی بود، نمونه های این نوع آثار اولی

جهان به جای مانده است. با تحولی که در نحوه ی زندگی انسان روی داد )مرحله ی شکار به کشاورزی( پیشرفتی در 
معماری دوره  دتکنولوژی ابزاری پدید آمد، معماری آثار ساختمانی نیز پیشرفت نمود و به اشکال و فرم های خاصی پدید آم

ی نو سنگی در اکثر مناطق، احتماالً با بکارگیری مصالح و فرم نقشه یکسانی، رایج بوده است. البته بعضی از مناطق جهان 

آن چنان که از آثار به جای مانده بر می  [2] در مرحله پیشرفته تری قرار داشته و مناطق دیگر به این صورت نبوده اند.
، ال بعد ها توانستتکاملی زندگی و هم در معماری، پیشرفت چشمگیری حاصل نموده به عنوان مث آید، انسان هم در روند

گل طبیعی را به خشت مبدل سازد و پس از گذشت سال ها و اندوختن تجارب بسیار از آن نیز، به عنوان خشت پخته و 

اریخ در منطقه ی خاورمیانه از آثار دوره ی نو مصالح بسیار عالی استفاده نماید. نمونه هایی از خانه های انسان پیش از ت
اریحا  .، مکان هایی مانند اریحا در اردن، چاتال هویوک در آناتولی )ترکیه( هستندمی باشندسنگی جهان که حائز اهمیت 

میالد،  از شهرهای قدیمی خاورمیانه است، که در دره ی رود اردن واقع شده است. این منطقه در اوایل هزاره نهم پیش از

یک دهکده ی کوچک بود، که به عنوان یک روستای متعلق به دوره ی نو سنگی قدیم، در حدود هشت هزار سال پیش از 
زیرا در این شهر، خانه های خشتی بر پی های سنگی مدور یا بیضی  .سیح، دستخوش تحولی شگفت انگیز شدمیالد م

نیرومند، ضرورت حفاظت از شهر، باالخره به ایجاد نخستین،  شکل ساخته شد، با افزایش ثروت شهر و وجود همسایگان

استحکامات شناخته شده سنگی می رسید. خندقی عریض و سنگی داشت و دیواری به قطر یک و نیم متر بلندی باقی 

سال پیش از  0111متر بر جای مانده است. در حدود  9مانده و در سمت داخل آن نیز یک سنگ بزرگ مدور، به قطر 
د، ساکنان اولیه شهر را تخلیه کردند، ولی ساکنان جدید آن در میال

اوایل هزاره ی هفتم، وارد شهر شدند، مهاجران خانه هایی با خشت 

های خام چهار گوش با پی های سنگی می ساختند و کف دیوارهای 
آن ها را استادانه گچ کاری و رنگ آمیزی می کردند. چاتال هویوک و 

پیش از  0011تا  0011تاریخ آن از  که)ترکیه( حاجیالر در آناتولی 

هزار متر مربع )که  031میالد است. آثار موجود در محلی به وسعت 

متر مربع آن حفاری شده( قرار داشته، که یک فرهنگ نو  0111فقط 

در کنار اریحا، چاتال هویوک را یکی از  [1]. سنگی به شمار می رود

زندگی شهری دانسته اند.  نخستین تالش های بشر برای پی ریزی
نظم موجود در نقشه ی شهر، نشان می دهد که آن را طبق نقشه ای 

ویژگی این شهر  (2)شکل نظری و غیر تجربی تنظیم و ایجاد کرده اند.

آن است که هیچ خیابان یا کوچه ای ندارد. خانه ها به یکدیگر 
نه سازی با چسبیده اند و از پشت بام به یکدیگر راه دارند. این طرز خا

 :چاتال هویوک در آناتولی ترکیه2شکل آن که ممکن است امروزه عمالً کار غیر ممکنی به نظر آید، دارای 



 

 

 
wwwCAUP.ir         4 

این گونه ساختمان ها که حائل یکدیگر بودند، استحکامی بیش از ساختمان های تک ایستاده پیدا می  .امتیازاتی است

و رو به دهکده محاصره کرده کردند. چون دور تا دور شهر را حلقه پیوسته ای از ساختمان های دارای دیوارهای یک سره 
بدین ترتیب، اگر دشمنی قادر بود، دیوار بیرونی را بشکند و از آن عبور نماید، به جای آن  ،بود. دفاع از آن بسیار آسان بود

 .که داخل شهر شود، داخل اتاقی می شد، که مدافعانش روی پشت بام ایستاده بودند و این امر برای او اسباب خطر بود

ط فضای باز حیاطی در میان انبوه متراکم ساختمان ها ایجاد شده، که به عنوان محل جمع آوری زباله مورد بعضی نقا

استفاده قرار می گرفت. خانه ها به اندازه های مختلف ولی با نقشه ای واحد ساخته می شدند و دیوارهایشان از خشت خام 
و کف اتاق ها را گچ کاری و رنگ آمیزی می کردند و از  بوده و با کالف های محکم چوبی تقویت می شدند. دیوارها

سکوهای کنار دیوار، برای خوابانیدن، کار کردن و غذا خوردن استفاده می کردند. نقاشی بدست آمده بر روی یکی از 

ه، زیارتگاه های چاتال هویوک، حاکی از آن است که این شهر، براساس نقشه ی قبلی ساخته شده است. زیرا در آن نقش
شهری با خانه های چهارگوش که تقریباً کنار هم ساخته شده اند، نشان داده است و این شهر به احتمال زیاد، همان چاتال 

 [2] هویوک است. 

در هزاره چهارم پیش از میالد مسیح مصریان باستان کار با مس 

معماری آنها بیشتر معماری آرامگاهی بود و گروهی  .را آموخته بودند

 نشین و گروهی در خانه های ساخته شده با نی زندگی میکردند.چادر 

لذا از این خانه ها چیزی در دست نیست .در همین زمان دره های 
، ساکنان آن سومریها ودخانه های بین النهرین مسکون شدبزرگ ر

بودند معماری سومریها برعکس مصر در خدمت معابد بود و همچون 

پس از آن در حدود  .تفاده میکردندبرای ساخت خانه اس آنان از نی
در  .د در این منطقه بر روی کار آمدقبل از میالد دوره آکا 2311سال 

این دوره معمارانی بودند که نقشه خانه های مسکونی شهروندان را طبق نظر کارفرما تهیه میکردند. شاهد این مدعا لوح 

و این کهن ترین نقشه ساختمانی است که  کونی طرح شده آمده و روی آن نقشه یک منزل مس بدستگلی است که از تلو 

 [3] شده. در روی این نقشه محل قسمتهای خانه با خط میخی آکادی نوشته ( 3)شکل موجود است.

و در فرهنگ هند متمرکز شد. موهنجودار نخستین ،سه هزار سال پیش از میالد در اطراف بخش علیای دره سند

بر عظمت  ،موهنجودارو شاهد بال منازعی استیای موجود بقاصلی گسترش این فرهنگ بود. پاکستان امروزی از مناطق ا
درهی ایالت سند سال پیش در  0111تمدنی که از 

ایی که بر این شهر از نام ه .پاکستان شکوفا شد

این  و ،است« ماناتن عصر برنز » کهن اطالق شده
علمی کم  نام به سبب طرح شهر سازی مدرن و

خیابان های (0)شکل  .ت که داشته استنظیری اس

قسمت پایین شهر بصورت شطرنجی و عمود بر هم 

احداث گردیده و بلوار های عریض به پهنای بیش 
جنوبی کشیده شده  –متر در جهت شمالی  91از 

غربی  ،که به وسیله ی خیابان های فرعی شرقی 

قطع می گردد و ارتباط ساختمان های مسکنی که 
بوسیله کوچه های  رار گرفته اند ،در این میان ق

در طرح ساختمان های  .دهش می باریکی بر قرار

 :طرح یک خانه آکادی3شکل 

 و:نقشه شهرموهنجودار9شکل 
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، "د سنگین خیابان های اصلی معموال. برای رفت و آمرامش، یکی امنیت و دیگری آنازل دو اصل اساسی رعایت شده استم

یات خلو ت ها تامین گردد. پنجره ها خانه ها را طوری ساخته اند که در ها در گذرگاههای فرعی باز شود و نور و هوا از ح
آن ها از  ضخامت دیوار ها حاکی از دو طبقه بودن خانه هاست که در .ا کاشی ساخته شده استاز شبکه های سنگی ی

اه ها دارای در یجه ای است که مانع از چ. در این خانه ها چاههای آجری آب تعبیه شده ، دها نه ی پلکان استفاده می شود

چاها و  .زمان روم و یونان دیده نشده است . این گونه توجه و دقت حتی تاانات و کودکان به درون آن می شودافتادن حیو

، ابتدا فضوالت فاضالب ها را در خود جای می دادند و آب کثیف و اضافی به وسیله ی کانالهای شبکه چاهک ها ی آجری
. این سیستم فاضالب سر ا کشیده شده بود، هدایت می شده استزیر پیاده روه ی فاضالب اصلی که در امتداد خیابان ها و

 [4] .ل های اصلی فاضالب برون شهری متصل بوده استاپوشیده درون شهر به کان

که چیز قابل توجهی از معماری آن باقی  ،قبل از میالد باز میگردد 0011تمدن چین و دوره های پادشاهی آن به 

که بصورت دایره ساخته شده اند و روی آن را با شاخ  ،کونتگاه های چینی گودالهایی هستنداولین سدانیم  نمانده، تنها می

، خانه ها از گودال به خانه هایی در روی زمین و از جنس . سپس با پیشرفت در فن خانه سازیو برگ درختان پوشانده اند
نمونه خانه اما آثاری از  .قرار می گرفتند دیفبلوک با هم در یک ر 0تا  3تغییر یافت. این خانه ها در حدود  خشت و گل

که همانند خانه های جدید  (0)شکل شود وجود دارد، ق م می 212سلسه هان در این کشورکه مربوط به های دوره 

. هو هر یک به اتاقهای کوچکی تقسیم میشد هو در اطراف آنها عمارت جداگانه ای وجود داشت هبصورت تعدادی حیاط بود

از نظر تزیینی  فقط انحنای بام تغییر کرده است. و در خانه های جدید پوشیده می شده و ستوندار آنها با سفالقف بلند س
داخل توسط دیواری در مقابل  نمونه های خانه گلی دورة هان کامالً شبیه سبکهای موجود در چین است. مدخل اصلی در

، شیاطین ر پنهان است. بر اساس عقاید چینیداخل خانه از نظ شود، به طوریکه حیاط از حفاظت می «  نع ارواحما» مدخل

ساختن . ند و این دیوارها در مقابل مدخل مانع ورود آنان به خانه می شده استناح پلید در خط مستقیم حرکت می کو ارو
سازگار بود و چندین . چونکه با افکار و عقاید چینیان هاین نوع خانه ها مسلماً در چین در دوره های بعدی هم رواج یافت

 د.در یک حیاط جداگانه ای می زیستن شاخه خانواده چینی هر کدام

ساختمان معماری خانه امروز چین دقیقاً به نمونه اولیه خویش در هزار 

ی حتی ساختمانهای ساده ای که در کنده کار .سال پیش شباهت دارد
ی در بک و روش، حکایت از وجود سهای سنگی دوره هان نقش شده اند

عماری این کشور به شمار موده ، که امروزه نیز شالساختمان سازی دارند

یک تاالر  ،ضروری این ساختمان ها عبارتند ازاجزای  می روند.
بام نوک تیز با قرنیزهای برآمده، بر روی یک تکه  چهارگوشه زیر یک

، که دیوارها هیچ نقشی در نگاهداری و ستونهای چوبی شبکه نگاهدارنده

 [5] .سقف ندارند بلکه در حکم پرده ها یا تیغه های جداکننده انداز 
قبل از  011است که از حدود سال  ژاپن تاریخ بخشی از وره یایویید

این  درمسکونی معماری . شودرا شامل می میالدی 311تا سال  میالد

ساختمان به  اولیه آغاز می شود و هم مانند چین از گودال های منطقه
رانی محدود می م کاه گلی و بر روی پایه های خیزهای ساده با با

معماری خانه . یافته است یایویینمونه های خانه های از دوره  .گردید

پیوندی عمیق و منطقی با طبیعت برقرار  و دارد ژاپنی ویژگی خاصی
چونکه درجه  ساختمانی ریشه گیاهی دارند. کرده است. تقریبا تمام مواد

جزایر ژاپنی تحت  %91آب وهوای مرطوب باعث شده که  حرارت،
 :خانه چینی دوره تانگ5شکل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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بر برای صنوو  سرو الوارهای گونه های بخصوصی همانند گیاهان مخروطی همچون سدر،کاج، پوشش گیاهی قرار گیرند.

در معماری  ،شاه بلوط برای تزئینات منزلو  بلوط  ساخت اسکلت واستخوان بندی ساختمان واز درختانی برگ ریز چون
. همورد استفاده قرار می گرفت« شوجی» کاغذ ساخته شدة درخت توت برای درهای کشویی . سنتی استفاده می شده است

  « تاتامی» فرامی گرفت. بوریاماسه وکاه  ن را ترکیبی از خا ک رس،چوب خیزران برای دیوارهای خراطی شده که روی آ

که در واقع واحدی برای ابعاد  ،هبکارمی رفت و برای مفروش کردن اتاقها بافته شده ، وشی بود که از پوشال برنج کوبیدهکفپ

عالوه بر  های فراوانی می شد، از گل رس استفاده از سنگ در پی و پایۀ ستونهای چوبی استفاده می کردند.اتاقها بوده. 
به ژاپن  بودیسم با وروده. سقف نیز مورد استفاده قرار می گرفت برای ساخت یک نوع کاشی جهت کاربرد درروکش دیوارها،

های شطرنجی نارا بر اساس الگوی پایتخت باستانی بنا شد. خیابان نارا یتخت دائمی ژاپن دردر قرن ششم میالدی اولین پا

گیری پیدا شد و بع آن واحدهای استاندارد اندازهو به ت ،ها افزایش یافتبه تدریج ابعاد ساختمانشد و چین طراحی
پیرایه، در سادگی و طراحی بی مراسم چای ها به وجود آمد. با رواجها و طراحی باغبندی کلی ساختماناصالحاتی در طرح

 [1] .تقابل با معماری افراطی اشرافی، اهمیت بیشتری یافت

، ی در این منطقه شامل سه دوره کهنهنر و معماری در یونان به قرون قبل از میالد باز میگردد و دوره های معمار

 .ق م ادامه می یابد 20ق م آغاز و تا  331هلنی است که ازکالسیک و هلنی می باشد. شهر پرینه یکی از شهر های دوره 

برمی آید، از شبکه درهم فشرده  پرینه همچنانکه از نقشه .یک شهر کوچک بود و خانه هایش نسبتاً متوسط بودند پرینه

الگوی مسلط خیابانهایی تشکیل می شود که یکدیگر را با زوایای قائمه قطع می کنند، بی آنکه بر محوری خاص به نشانه 
ترافیک در آنها تأکیدی شده باشد. نقشه ساختمانی بر یک منطقه منظم و سراشیب، بدون توجه به نوع زمین، منطبق شده 

و نتیجتاً ارتباط و تناسبی میان  ،است. فقط دیوارهای دفاعی پیرامون شهر دقیقاً با خط الرأسهای جغرافیایی انطباق دارند

شم نمی خورد. از طرف دیگر، شبکه مزبور، شبکه ظریف و منظم است و اثری از تفاوتهای دیوارها و نقشه خیابان به چ
که می  ،در همین نقطه از تاریخ معماری است ماهیتاً دموکراتیک است.و اجتماعی یا اقتصادی در آن دیده نمی شود، 

نمونه کنیم پیدا  .نهادن نام خانه است توانیم از خانه سازی سخن بگوییم و ظاهر یک سکونتگاه عادی انسانی را که شایسته

. از لحاظ نوع، قطعه زمینی که خانه هلنی بر آن بنا می شد با یک دیوار محصور می خانه ای در شهر پرینه کشف شده

گل و کثافت خیابان باریک مقابلش در آن ریخته نشوند. یک در به هم از فضای کوچه و خیابان جدا شود و هم تا  ه.شد
و درهای تمام اتاقهای مسقف به  ه،و از آنجا راهروی سرپوشیده ای تا حیاط کشیده شده بود ه،اران باز می شداتاق خدمتک

یا ایوان ستون دار نیز  ،این حیاط باز می شدند. سکونتگاههای ثروتمندان، عالوه بر جلوخان یک باغ ستون بندی شده

هلنی به طراحی فضاهای راحت در درون بناها و توجه  مردمالقه اسی کوچکتر، بازتابی از عداشتند. خانه پرینه ای در مقی

  [6]  روز افزونشان به سودمندی و راحتی در زندگی روزانه فرد عادی است.

میالدی در زیر الیه ای  09ازدیگر شهرهای دوران کهن پومپئی و هرکوالنیوم از شهرهای رومی می باشد که در سال 
آغاز سده نخست میالدی هرکوالنیوم شهر مسکونی کوچک و ثروتمندی بود بر  فتند. بااز گدازه آتشفشانی قرار گر

ویالهای زیبایی در آن و شد میان شناخته میهای محبوب روها و استراحتگاهعنوان یکی از میعادگاهکه به خلیج ناپل کناره

یک طرف از میدان باستانی شهر با بناهای عمومیش را «  دِکومانوس »جاده اصلی شهر موسوم به  .ساخته شده بود
هایی موسوم به روی چهارراههای واقع در جنوب دکومانوس به شکلی هندسی و روبهداد. قرارگیری ساختمانتشکیل می

در نزدیکی هرکوالنیوم  شهر پومپئی ند.زادگان نیز نمایی رو به خلیج داشتهای نجیبود. بسیاری از خانهب« کاردینس»

از نوع نقشه های نامنظم یک شهر رشد یافته  .به شکلی که در بخشهای حفاری شده دیده می شود شهرشه واقع بود. نق
. این شهر نخست سکونتگاه کوچک و بی نقشه ای در سده سوم پیش از میالد در پومپئی به کار بسته شدندکه در .است

که  ،میالدی زلزله بخشی از آن را ویران کرد؛ و هنوز کامالً بازسازی نشده بود 02در سال  ه.بود مجاورت مستعمره یونان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7_(%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7_(%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%DA%86%D8%A7%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%DA%86%D8%A7%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84
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هفده سال بعد تماماً و بطور نهایی نابود شد. شهر پومپئی 

یرا ز ،معماری اهمیت داشته است انمخصوصاً در نظر مورخ

گونه های ساختمانی بسیاری که بعدها به صورت الگو 

)شکل .یافت شده اند آندرآمدند با شکل اولیه خود در 
در شهر پومپئی مسأله راحتی انسان در یک اجتماع  (0

شهری، هرچند به مقیاس گسترده امروزیش مطرح نمی 

شد، چنان جدی گرفته شده بود که می توان گفت 
بوده است. شهر برای خودش پاسخگوی نیازهای مردم 

که در دو سوی خیابانهایش  ه،چندین بخش تجاری داشت

مغازه، دفتر کار، میخانه، نانوایی و مانند اینها  یردیفها

های تبلیغاتی نقاشی  و هنوز هم آگهی ه،ساخته شده بود
که به اقامتگاه  وجود داشته،روازه ای به فواصل معینی در بین ردیف مغازه ها دشده بر روی دیوارهای آنها را می توان دید. 

و وجود مغازه ها مانع رسیدن و سرو  ه. این اقامتگاه در محوطه پشت مغازه ها واقع شده بودهخصوصی منتهی می شد

خانه خصوصی، احتماالً ارزشمندترین و سالم مانده ترین سندی است که از  .هصداها و گرد و غبار خیابان به آن می شد
های شهرنشینان مرفه، که از نوع دهلیز سرگشاده است و در پومپئی  هالی پومپئی برجا مانده است. خانهزندگی شهری ا

در زیر خاکسترها و گدازه آتشفشانی مدفون شده و به طرز خارق العاده ای سالم مانده اند، تزیینات و  ومیهرکوالن و

لوازم خانگی ساکنانشان نیز دست نخورده و سالم مانده  نقشهای دیوارشان همچنان تازگی دارد و در برخی موارد وسایل و

و پس از  ،هراه ورود به خانه از دری باریک آغاز می شد است. این گونه خانه ها درست در کنار پیاده رو ساخته می شدند.
نشین  . شاهه. دهلیز سرگشاده عرض کامل ساختمان را شامل می شدهگذشتن از یک داالن به دهلیز سرگشاده می رسید

گاهی نیز از میانش راهی به محوطه ستونها که حیاط ستون بندی شده بزرگی به شیوه  .را گاهی از دهلیز جدا می کردند

و دور تا دورش آپارتمانهای  همی کشیدند. در این حیاط چندین فواره آب و یک باغچه ساخته شده بود ههلنی بود
. در امتداد ههای حیاط، گاهی یک باغ سبزیکاری یا باغ میوه وجود داشتخصوصی اعضای خانواده قرار گرفته بودند. در انت

اضالع یا بَرهای خارجی ساختمان، مغازه هایی رو به خیابان ساخته شده بودند. بدین ترتیب، خانه رو به داخل ساخته می 

ر در امتداد محوری ساخته می . اجزای ساختمان، قرینه واهو برای تأمین نور و هوا به حیاطهای پیشگفته وابسته بود هشد

منظره  ،و وقتی همه درهای واقع در این مسیر را باز می کردند ،شدند که از خیابان تا انتهای باغ بزرگ کشیده شده بود
دل انگیزی مرکب از یک حیاط، باغ و باغچه، چشمه های آب، تندیسها، مرمرهای رنگین، موزاییکها و دیوارهایی به 

. برخی از بزرگترین خانه های دهلیز سرگشاده دار مزبور در هرابر چشمان بیننده گسترده می شدرنگهای درخشان در ب

نبرد  که در آن موزاییک« خانه فائون» پومپئی اگر نگوییم سرآمد کاخهای شاهان هلنی بودند، با آنها رقابت می کردند.
از دیگر ساختمانهای  .همتر مربع مساحت داشت 9111تقریباً  ه،برای تزیین کف اتاقها به کار برده شده بود ،اسکندر

که  ه،و مقید به محور طولی بود هکه از باال نور میگرفت هفضایی مرکز گرا بود« دوموس»کونی درشهر های رومی با نام مس

ار ورودی در کنار مغازه هایی که در حجم خانه تعبیه شده بود قر (0.)شکلهاز ورودی آغاز و به حیاط مرکزی ختم می شد

. در انتهای صحن تاالری هکه در اطراف آن اتاقهای کوچک قرار داشت ،اغلب با راهرویی به صحن مرکزی راه داشت هداشت
خدمتکاران  در این خانه ها اتاقهایی هم جهت اسکان ه.قرار داشت که برای انبار و بایگانی اسناد خانوادگی به کار می رفت

 [6]. هدر نظر گرفته شده بود

 : نقشه قسمتی از شهر پومپئی6شکل 
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از اجزای مهم شهرهای « اینسوال»ارتمانی رومی نیز با نام هایی آپخانه 

که جهت اجاره نشینی در اختیار مهاجرین و افراد کم در آمد  ه،رومی بود

 0الی  0که هر یک  ،قرار میگرفت به طور میانگین دارای پنج آپارتمان بود

ای چهار . اینسوال ها ساختمانهای عظیمی به بلندهنفر را در خود جا می داد
یا پنج طبقه بودند که از آجر و سیمان و گچ ساخته می شدند . معماری 

آنها معموال به این صورت بود که طبقه همکف بنا اغلب به فضای مغازه ها و 

. پلکان از حیاط مرکزی به س های بهداشتی عمومی اختصاص داشتهسروی
ئیت های طبقه آپارتمانها می رسید . مهتابی های بیرونی برای برخی از سو

که مناسب ترین آپارتمانها را تشکیل می  ه،های پایین تر تعبیه شده بود

این  . [7] . اکثر طبقه متوسط در چنین ساختمانهایی زندگی می کردندهداد

خانه  .ساختمانهای مسکونی عمومی پیشقدم واقعی آپارتمانهای امروزی بود
وزگار باستان را منعکس می کند. اینکه گفته می شود معماری در پیشرفتهای معماری در بناهای مسکونی ررومی های 

اتوری به چشم می خورد. ، در تمام بخشهای امپرهعرصه بناهای مسکونی از مقام برجسته ای در تمدن رومی برخوردار بود

د، به توصیف رومیان، که احترام سنتی خاصی برای خانه، خانواده و اجاق به عنوان آتشگاه مقدس قائل بو ماهیت دین

 شکل گیری و تکامل معماری در عرصه بناهای مسکونی یاری می رساند.

 

 سکونت در ایران -2

 حیاط مرکزی( خانه ایرانی و )شکل گیریاز آغازتا میالد مسیح   2-1

بر اساس  ، کهدربند گیالنهای یافته شده، قدیمی ترین سکونتگاههای مردم این سرزمین می باشند، نظیر غارغار
هزار سال پیش از این غار برای اسکان خود استفاده می  211هزار تا  201ساکنان این غار بین  ،زمایش های انجام شدهآ

منطقه  که در دوران پارینه سنگی در این ،اسکلت سه انسان کشف شد ،بهشهر ها در غاز هوتو غربطبق کاوش کردند.

پارینه  هایی از دوران یخچال، عهد آهن، نوسنگی، آغازکردند. آنچه در این مکان کشف شده شامل نشانهمی زندگی

می باشد.  ،استو آثاری از سنگ چخماق که مربوط به  دوره پارینه سنگی  سنگی
در حفاری  (0)شکل .ساخته شد در ایران خانه های مدور گلی با آغاز دوره نوسنگی

که  ،ردهای موقت چوبی وجود داآثاری از کلبه منطقه سراب آذربایجان شرقی 

شده است و به تدا برای استقرار فصلی استفاده میبد از این محل اهدنشان می
ترین روستاها را تدریج انسان در آنجا به طور دائم مستقر شده و یکی از قدیمی

سال پیش از میالد وجود مدارک و شواهد از  0٬111در حدود . ایجاد کرده است

های گسترش روستاها، زندگی بر پایه کشاورزی و دامپروری در محدوده کوه

در تپه علی کش  ثابت شده است. کش علی تپه گوران و ، زاگرس و مناطقی مثل
پی دیوار ها از قلوه  خانه های گلی تک اتاقه وجود دارد، که ،وزستاندر دهلران خ

سنگ بود و روی آن ها را با الیه های گل که از رسوبات قرمز و به رنگ طبیعی 

سانتی متر، جدا می  01×00×20بود و با قطعاتی به شکل خشت، به ابعاد تقریبی 
متر می  2×0/2بین  را دیوارهاو با آن ها کلبه های خود را بنا می نمودند. کردند 

 ابتدایی ترین سرپناه گودالی:8شکل . در این دوره خانه ها به صورت تک اتاقه بودند، که مدخل ورودی آن ها ساختند

 : پالن یک دوموس7شکل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%BE%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%BE%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B4
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متر عرض داشت. به نظر می رسد، کف اتاق ها از گل یا خاک نرم کوبیده شده باشد و از جزئیات ساختمانی  0/0تقریباً 

مردگان در زمان در این  آن را می توان در الیه زیرین تپه سیلک یافتدیگری از نمونه  [3] گری در دست نیست.اطالع دی
به مرور خانه ها شکل کاملتری به  که در آن ،، نیز متعلق به این عصر استکف خانه دفن می شدند. تپه ده خیر شاهرود

مانند بخاری، اجاق، محل نگه داری آذوغه پدید آمد. از  ،مختلف و دارای چند اتاق شدند و در آنها فضاهای ،خود گرفتند

ند. کف خانه ها با حصیر یا خاک کردرنگ های سرخ یا سفید تزیین می  و گاهی دیوارها به ه،کاهگل استفاده می شد

  [8] .هشد نرم می ،کوبیده

 این منطقه مربوط به شش هزار سال کیلومتری جنوب شهرستان قزوین واقع شده است. تاریخ 01تپه زاغه در حدود  

طبق گفتۀ آقای  .ز میالد برای همیشه متروک گردیدهسال پیش ا 0211که حدود  ،نظر میرسد و به ،است پیش از میالد
برای ( 9.)شکلشده مشخص ،طور کامل بوده اند خانه به 00خانه مسکونی که  20ملک شهمیرزادی در این قسمت بقایای 

استفاده  ه،ترین نوع مصالح ساختمانی بود ییان زاغه از چینه و خشت که فراوانترین و قابل دسترسسازی، روستا ساختمان

بردند. از چینه برای  کار می . به دلیل نبودن سنگ در منطقه این ماده ساختمانی را به ندرت در ساختمانها بهمیکردند

با خشت  هدیوارهایی را که سقف روی آنها قرار میگرفت ساختن دیوارکها و دیوارهای جداکننده و سکوها استفاده میکردند.
همچنین برای استحکام بخشی به  . از قالبهای خشت زنی فرم میدادندمیساختند و این خشتها را با دست و بدون استفاده 

بست  دیوار چینی با خشتها با روش قفل و .گل عالوه کاه و سبزیجات خردشده، شن ریزه را نیز با گل مخلوط میکردند

و درز  ،و به صورت عمود بر هم به یکدیگر وارد میشدند ،شدند . دیوارها در کنجها به هم جفت و جور نمیهانجام میگرفت
سانتیمتر از ارتفاع  01سازی باید گفت چون کمتر از حدود  در مورد نحوة سقف. بین آنها را با گل و اندود پر میکردند

البته میتوان استنباط  .ها معلوم نیست چگونگی سقف خانه ،اند باقی مانده است هدیوارهای اصلی که نگاهدارندة سقف بود

اند. این سقفها را ابتدا با تیرهای چوبی پوشانیده و روی آنها شاخ و برگ درخت  کرد که اطاقها دارای سقف مسطح بوده
زاغه معموالً مستطیل شکل بودند. های مسکونی روستای  خانه د.ی آنها را با کاهگل اندود میکردنمیریختند و سپس رو

طورکلی هر خانه از دو قسمت کامالً  مترمربع بود به91 متر مربع و بزرگترین آنها حدد  21/00مساحت کوچکترین آنها 

که عبارت بودند از قسمتهای مسقف شامل اطاقهای نشیمن و انباریها و غیر  .متمایز از نظر عملکرد تشکیل شده بودند

اندرونی. ها دارای دو حیاط بودند ، یکی بیرونی و دیگری  ها و انباریهای روباز میشدند. بعضی ازخانه اطمسقفها شامل حی
های اندرونی برای انجام کارهای روزمره  معموالً از فضای حیاط

ها دارای اجاق بود که یکی از آنها در داخل  استفاده میشد. همه خانه

 بعضی از خانه . قرار داشتاطاق و دیگری در گوشه ای از حیاط خانه 
های زمینی برای  «ساج»که در آنها  .ها نیز دارای آشپزخانه بودند

های زاغه یک طبقه بودند.  اطاقهای خانه. پختن نان تعبیه شده بود
دلیل وجود دیوارهای مضاعف روبروی هم  تنها در سه مورد و به

و چون اند  میتوان حدس زد که این سه اطاق دارای طبقه دوم بوده

ها دیده نشد اگر چنانچه این اطاقها  هیچ اثری از پلکان در این خانه

دسترسی به طبقۀ فوقانی  .اند واقعاً دارای طبقۀ دومی هم بوده
هر خانه دارای دیوار  ه.احتماالً به کمک نردبان انجام میگرفت

یک دیوار، یا قسمتی ازیک دیوار با یک خانه و  ، وهمحصورکننده بود

وسیله یک در ورودی اصلی هر خانه ب ه.دادی خانه مشترک بودیا با تع
میدانهای  .هشد به یک کوچه یا یک خیابان و یا یک میدان باز می

 : خانه های مسکونی روستای زاغه 0شکل 
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و در هر محله چند واحد مسکونی بنا شده بود. نکتۀ با اهمیت دیگری را  .های کوچک را از هم جدا میکردند محله ،روستا

. دشت قزوین، مخصوصاً بخش های روستای زاغه است گیری خانه ر اقلیم در شکلکه میتوان مورد اشاره قرار داد، تأثی

وزند. باد راز  می« مه»و « راز»طور دایم در معرض وزش باد قرار دارد. در این منطقه همیشه یکی از دوباد  جنوبی آن به

و غبار همراه و بسیار گرم که جهت وزش آن جنوب شرقی به شمال غربی است و در تابستانها با گرد  ،باد گرمی است
وزد، در تابستانها خنک و مطبوع و در زمستانها با سوز و سرمای خشک  یم رازمه که در جهت عکس باد  ، باد  .است

وزد که بسیار گرم و  از جهت جنوب شرقی می« سام»نام  همراه است. عالوه بر این دو باد هر از چندگاهی باد گرمی به

 -ها برای ساختن واحدهای مسکونی محور جنوب غربی به داخل خانه ،برای احتراز از وزش بادها سوزان است. بنایان زاغه
شمال شرقی و یا عکس آن را انتخاب کرده اند و درب ورودی را نیز با توجه به همین امر در ساختمان تعبیه میکردند و 

 [9] .طبیعی میسازند های خود را با توجه به همین عوامل امروزه نیز روستائیان منطقه خانه

های کوچکی که با شاخ و برگ هزار سال قبل از میالد برای محافظت خود از گرما و سرما در اتاق 0نین سیلک درساک

های گِلین نیز بنا نهادند. اما در هزاره چهارم پیش از میالد مردم بردند و بعدها خانهبه سر می ،ساختنددرختان می

تپه ، سیلک، دوره شهرنشینی در ایران آغاز شد. شوش و ،ار زندگی پیشرفت بیشتری کردندنشین فالت ایران در کدشت

شهر سوخته از نخستین شهر های ایران هستند. این پیشرفت در توسعه محل سکونت و توجه به تزیین  ، تل باکون وحصار
هایی با از میان رفت و به جای آن خانه های قدیمیشود، در قریه سیلک در  این زمان خانهها به خوبی دیده میمنازل آن

در و پنجره کوتاه ساخته شد و در ورودی آن اجاقی مرکب از دو بخش وجود داشت، یکی برای آشپزی و دیگری مخصوص 

  [8] کردند.و مواد دیگر نقاشی می اکسیدآهن های خود را باپخت نان و همچنین اتاق

کیلومتری تخت جمشید در دشت مرودشت قرار دارند که به تل باکون مشهورند. یکی از  3دو تپه نزدیک به هم در 

سال پیش از میالد تعلق دارد. تپه دیگر که آثار آن جدیدتر  0111تپه ها قدیمی تر است و آثار مکشوفه در آن به حدود 
دیوار منازل این منطقه از چینه ساخته می  رستانی در آن قرار دارد.است، بعد از اسالم هم مورد استفاده قرار گرفته و گو

و روی کاهگل را رنگ آمیزی می کردند. خانه هایی که از زیر آوار بیرون  ،و سپس آنرا با کاهگل اندود می کردند ه،شد

ده سانتی متر پایین  روی دیوارها رنگهای زرد و قرمز مشخص است. (01)شکل هر یک نقشه جداگانه ای دارند. .آمده اند

دیوارها رنگ نداشته اند. خانه ها در جهت شمال شرقی، جنوب غربی هستند. ورودی ساختمانها از کوچه شمالی بود. 
سفالهای باکون دست ساز  پیش از میالد را مشخص کرده است. 0012و تپه جدیدتر  0031آزمایش کربن تپه قدیمی تر، 

از سیاه تا قهوه ای شکالتی هستند. اشیای به دست آمده از تل باکون شامل  و نقوش روی سفالهای نخودی در طیفی

ظروف سنگی، تیغ، داس، مخروطهای سنگی، چکش، مشته و 
دیگر موارد مشابه و اشیای گلی و سفالی شامل پیکرکهای 

حیوانی، انسانی، سردوک ها، لوله های سفالی و ظروف هستند. در 

 و وسایل تزیینی نیز دیده شده حفاری ها اشیای استخوانی، مهرها

شهر سوخته بدون شک جزو شهرهای بسیار پیشرفته    [8] .است

است. این نکته نه تنها در بقایای آثار معماری و زمان خود بوده

شود بلکه در دیده می کارهای ظریف دستی و صنعتی
است. شهر سوخته اجتماعی شهر نیز قابل مشاهدهدهی سازمان

مانده نشان است. آثار باقیمنظم و مرتبی بودهدارای تشکیالت 

، هزاره سوم پیش از میالد این شهر طی ، کهدهنده این امر است

است. دارای یک نظام مرتب و منظم آبرسانی و تخلیه فاضالب بوده
 تل باکونخانه های : 13شکل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
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آب و فاضالب با  لوله کشی های منظم وها و خانهدر نخستین مرحله کاوشهای باستانشناسی، در شهر سوخته کوچه

ریزی مدنی در این شهر است. اصول سازماندهی به طور کامل از که نشان دهنده وجود برنامه ،های سفالی پیدا شدهلوله

شیوه معماری شهری پیداست. منطقه مسکونی شهر 

سوخته در شمال شرقی منطقه کاوشگری این شهر واقع 

    [10] شود.شامل می هکتار شهر را 01شده و حدود 

 روایات مورخین یونانی حاکی از این است که شهر
سده ششم پیش  تا نیمه اول سده هشتم از اواخرهکمتانه 

، مدتها مرکز امپراتوری مادها بوده و پس از انقراض از میالد

)پایتخت  هخامنشی هایآنها نیز به عنوان یکی از پایتخت
 رفته است.تابستانی و احتماالً محل خزانه آنها( به شمار می

متانه، معماری و طرح و از جمله ویژگیهای شهر باستانی هک

نقشه منظم این شهر بوده، که در بین آثار باستانی به دست 

کی از آثار کشف شده حا (00)شکلسابقه است.آمده کم
است. در فواصل بین کانالهای آب رسانی،  هاپارت رسانی در شهر حکومتی مادها ووجود یک شبکه منظم و پیشرفته آب

است. مربع شکل و منظمی، مفروش بودهو کف این معابر، تماماً با آجرهای  ،متر وجود داشته 0/3معابری بر عرض 

متری بین معابر، دو سری واحدهای ساختمانی قرار دارند، که هر کدام شامل یک  30تحقیقات نشان داده که در فواصل 
ها و انبارهایی به صورت قرینه در گرداگرد آن. به شکلی که هر واحد ساختمانی، فضایی در حیاط مرکزی است، با اتاق

متر و پی بندی آجری در بخش وسیعی از تپه  0/3گیرد. معابر مذکور با عرض متر را در بر می 0/00 در 0/00حدود 

بتوان اولین نمونه خانه ایرانی خانه های این شهر را شاید  [11] غربی دارند.شرقی به جنوبگسترش داشته و جهت شمال
ی حیاط حتی در خانه های تپه زاغه نیز دیده البته درست است که الگو الگوی حیاط مرکزی دانست. و شکل گیری،

  شکل گرفته است.میشود، اما در خانه های شهر هکمتانه این الگو به درستی با سازمان فضایی منظم 

 

 (ایرانی خانهی الگو دومین)چهار صفه  یمیالد اول هزاره  2-2

سوم پیش از میالد تا اوائل قرن  از اواخر قرن .در ایران پارتیان به حکومت رسیدند و سلوکیان پس از هخامنشیان      
رفت و به نظر برخی مورخان، سوم میالدی، یعنی نزدیک به پانصد سال شهر نسا از مهمترین شهرهای ایران به شمار می

 این .هبه عنوان مرکز فرمانروایی خود برگزید پارتیانکه اشگ اول، بنیانگذار سلسله  ،استارگ نسا، نخستین جایی بوده

است و آنها در اینجا قدرت گرفتند و  پارتی ترکمنستان قرار دارد. شهر نسا موطن اصلی شاهان زدیک شهر عشق آبادشهر ن
که در گوشه دیوارهای  ،هسته اصلی شهر به نام نسای جدید به شکل کثیر االضالع نامنظم است به امپراطوری رسیدند.

ساختمانهای دینی و عمومی و آرامگاه قرار  عمارت، مسکونی ، درون شهر محله های شهر برجهای چهارگوشی دارد.

معماران پارتی فرمهای مختلف را  .پیداست بناها در ابتدا به صورت خانه ای مربع بوده ،آنچه از بقایای بر جامانده.دارد

در ایران بوده، تا در این آغاز شکل گیری چهار صفه  [12] آزمایش کردند تا اینکه ایوان را در قرن اول میالدی ساختند.
در سده اول میالدی  .که احتماال نخستین نمونه شناخته شده، از بناهای چهار ایوانی یا چهار صفه است ،نهایت کاخ آشور

 .بنا شد

ن شهر و بنا گردیده است. اصطخری سیما ی ای آغاز قرن سوم میالدیکه  ،نخستین شهر ساسانی استشهر گور  
د دریاچه بود. چون اردشیر دشمنی را در جور را اردشیر بنا کردست. گوین"ت: بیان کرده اس نگی احداث آن را چنینوچگ

 : پرسپکتیو باز سازی شده شهر هکمتانه 11شکل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87_%DA%A9%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87_%DA%A9%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D9%BE.%D9%85.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D9%BE.%D9%85.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D9%BE.%D9%85.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D9%BE.%D9%85.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D9%BE.%D9%85.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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این شهر را بنا ه به شیبها برون شد و تا آب را راهها ساختند. چنان ک ت که شهری بنا کند. پس بفرمودآنجا قهر کرد خواس

 .رق، و یکی سوی مغرب استوی مشس ،گویند« باب مهر »یکی را  ،دروازه بر اوست رل دارد و چهاکرد. دیواری از گ

انی، آن در میان شهر نمایی است چون دک. «هرمزدروازه »و بر دست چپ« اردشیردروازه »و بر دست راست« دروازه بهرام»

د. و فتخوانند. اردشیر ساخته بود و بر همه روستاها و ناحیـه از آنجا دیدار ا «وان ای»ی گویند و آن را در پارس «الطرب»را 
ه طربال برآید و در مجرای دیگر فرو شود و از گچ و سنگ ت. آب هم چون فواره بدر برابر آن از کوه آبی برون آوردس

نگ بوستان و تماشاگاه ساخته بود. اکنون ویران شدست. و در شهر آبهای روان بسیارست. به هر دروازه مقدار یک فرس

یک حصار خشتی با چهار دروازه اصلی منظم  متر و 00به عرض تقریبی شهر از یک دیوار پشتیبان، خندقی  [13] "باشد
ا دو به دو کیلومتر است، مانند چرخ پره داری ب هر که قطر آن نزدیکقسمت داخلی ش.ت ور تشکیل شده اسدر چهار مح

کـه در  ،دهدیمساوی تقسیم گر قسمتبه چهار  ،ه دروازه شرقیی به جنوبی و دروازه غربمالی بمحور اصلی از دروازه ش
به پنج بخش بزرگ و مشابه تقسیم شده  قسمت،ار پس هر یک از چهکنند. س کزی شهر همدیگر را قطع میه مرنقط

رده ر گشده است. چنان که قط تقسیمده است. عالوه بر این، فضای داخلی شهر با سه دایره متحدالمرکز به چهار گر

ی را بـا مناطق زمنطقۀ مرک ،تقیمر مسز ارتباط غیمرکالر و متحدی مدوبسیاری از خیابانها . دی رسمتر م 001زی بـه مرک

که ه به صورت تپه دیده میشوند در محدوده داخلی شهرگور تعدادی خراب .آورند ه وجود میار و تجارت بل ککونی، محمس
ند. بدین ترتیب می نار محورهای اصلی تأسیسات شهری قرار داشته باشر روی و یا در کمیبایستی به خاطر موقعیتشان ب

اند. در حالی  ی قـرا ر داشتهتوان تصور کرد که در داخل دایره مرکزی شهر فقط ابنیه مذهبی، اداری، تشریفاتی و دولت

ه کـه در دوایر خارجی و بزرگتر شهر ابن
ای  ساکنان شهر قرار داشته است. نقشه دایره

فرهنگ  یرخوره به صور گوناگون ازشکل اردش

ه تا آغاز دوره اقتباس گردیده کمعماری پارتی 

ساسانیان کماکان ادامه داشته است. به عنوان 
نمونـه میتوان از شهرهایی مثل هاترا و 

با طرح نقشه دایرهای  دارابگرد نام برد. اردشیر

یک مدل سمبلیک  هتخواس شکل این شهر می
داع برای بلند پروازیهای سیاسی کشور خود اب

چهار صفه در  اما پس از ابداع [14] .کند
ترکیب شده که در آن اتاقها به یک حیاط نان با خانه های این منطقه چ ،پارتی می بینیم، در این شهر ایوانکاخهای 

بصورت  چهار صفه اندرونی باز می شود، و احتماال اولین نمونه استفاده از چهار صفه در معماری مسکونی می باشد.

ی ساسانی  شواهد باستانشناختی به اواخر دوره وکه با استناد  .تیسفون دیده ساسانی در خانه های را می توان تر پیشرفته

 می کند.ی مشخص  ی کامل این بناها را که ایوان و حیاط، وجوه مرکزی آنهاست در دو گونه نقشه . رویترتعلق دارند
خامنشی و معماری کاخ آشور تجربه ی ه ای که به چهار ایوانی معروفند و تداوم آن چیزی است که پیشتر در دوره دسته

این الگو در معماری  [15] .بر این قاعده است که (02)شکلن دست کم دو واحد معماری مسکونیالپو دیگری شده است. 
و به خانه های گرفته است.  میمی مورد استفاده قرارالی اس مسکونی بیوقفه بدون تغییرات چشمگیر ساختاری تا دوره

و بی کم و کاست  ،ی برتری است این مناطق اندیشه رای بخشیده . شکل معمارانه این طرح د ه ویژهی کویر جایگا حاشیه

وجود یک چهارتاقی در مرکز طرح در ایجاد کوران هوا و تهویه فضا  .با نیاز طبیعی ساکنان هماهنگی کاملی یافته است
 .ده شده و با نام چهارپسکمی معرفی شده استها به سنت زردشتی نسبت دا این نوع خانه .بسیار مؤثر واقع شده است

ای بوده  ی چهارپسکمی به گونه ی این دین، نور است؛ ساخت خانه ی یکی از موبدان زردشتی چون قبله به گفته [16]

 سفون: دو نمونه خانه ساسانی تی 12شکل 
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با وجود  .جایگاه برتر این الگو را در معماری اصیل ایرانی به روشنی تأیید میکند این مساله که به خورشید پشت نکنند.

 ها استفاده ی این خانه هر صفه نکه این الگو ذاتا درونگرا است، نمونه برونگرا آن نیز دیده می شود. در خانه های برونگرا،ای

ی آن برای  نشین و صفه ی آن برای فصل سرد، اتاق تابستان نشین و صفه اتاق زمستان .ای یافته است ی موسمی و ویژه

صفه آن  0قسمت، که  9متشکل از  ،چهار صفه به تعبیری پالنی است [17]  .ها فصل گرم و به همین ترتیب دیگر صفه
نقش  رتاالر ستونداخها کابخش فرعی را به وجود می آورند. در  0رو به هسته مرکزی قرار گرفته اند و در گوشه های پالن 

اتاق کوچک.  0و در گوشه ها نیز هسته مرکزی را داشته و در چهار طرف این تاالر، چهار ایوان ستوندار جای گرفته بودند 
صفه دوره اسالمی تفاوت  چهاربه لحاظ عملکرد و مقیاس و همچنین از نظر درونگرایی و برونگرایی، با پالن  این نمونه ها

صفه متناسب و منطبق است. نمونه درونگرای چهارقسمت است با هندسه  9عمده دارد، اما هندسه آن که تشکیل شده از 

دوره  ، به وفور در معماری مسکونی ایران تاهایش با اقتضائات اقلیم کویری متناسب است ه واسطه ویژگیاین پالن که ب
همانطور  .صفه می تواند پاسخ مناسبی برای تامین محرمیت خانه باشدچهار. درونگرایی ذاتی پالن به چشم می آیدصفویه 

چهارصفه در معماری مسکونی این آیین دارد. از این ای بر اصالت و انحصار  سنت زردشتی تأکید ویژه که گفته شد،

جا و سریع به شرایط سخت اقلیمی است. طرح میانسرادار آن با یک باغچه  تعصب اگر بگذریم؛ این طرح پاسخی بسیار به

 در تأمین رطوبت و تعدیل هوای گرم و خشک بسیار کارآمد است. نوع بدون میانسرا با طرح چهارتاقی درونی، در کوران
ی  خانه ازها،  ی این نوع خانه ی موسمی از هر جبهه ی فضا به بهترین شکل مؤثر واقع شده است. استفاده هوا و تهویه

چهارفصلی ساخته که علیرغم اقلیمی خشک و تنگدست، با کوچ داخلی، تنوع پایداری را فراهم کرده است.  ، خانهایرانی

مانندی یافته  تی، سیاسی، اقتصادی و مهمتر از همه طبیعی انطباق بیی با نیازهای اجتماعی، مذهبی، بهداش گونهاین 
ترین کاربردها را میتوان در این نوع  پذیر این الگو به هر نیاز انسان پاسخ مناسبی داده است و متنوع است. طرح شکل

 [16]  .ن دیدالپ

های زیادی در دست  صدر اسالم در ایران نمونههای  نقشه خانه مردم ایران به اسالم گرویدند. ازپس از دوران ساسانیان 

گرایی  شاید علت این مسئله ساخت مسکن با مصالح کم دوام بوده است. چون در ابتدای ظهور اسالم از تجمل .نیست

دست  بههای  شدند. خانه ها در ایران با تأکید بیشتر بر درونگرایی ساخته می خانهاال در این دوره احتم ده.ش پرهیز می

، شهرستان کنگان در ،است یخی پس از اسالمهای تاردوران های اولیهمربوط به سدهکه منطقه سیراف،  از کاوشهایه آمد

 بهترین نمونههای سیراف، خانه .واقع شده بندر طاهری شهر
صدر اسالم  سند باستان شناسی از یک محله یا کوچه در تاریخ

که قطعاً بخشی از شهر  منطقهاین  (03)شکلایران است. در
های های باستان شناسی در سالسیراف قدیم است، طی کاوش

از بقایایی که از دل خاک  .کشف شده است 0903ا ت 0900

بیرون کشیده شده، سامان بندی یک کوچه کامالً مشخص و 

تری های باریکاین کوچه که کوچه(03.)شکلتعریف شده است
های تاریخی تواند تعریف دقیقی از خانهرا در خود دارد، می

مربوط به دورة دوم شکوفایی سیراف، یعنی و سیراف باشد, 

ها مشخص نیست که در زیر این خانه. سوم  هجری است هسد
های ساسانی و پارتی هست ها آیا الیه هایی از سکونتو کوچه

همانطور که در زیر ، رود که اینگونه باشد یا نه، اما احتمال می

سایت معروف به مسجد جامع سیراف، شالودة بنایی ساسانی، 
 :خانه های سیراف13 شکل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
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ها ی هزارساله دارند، حیاط کتۀ بارز این خانه. نبیرون آورده شده است با محوربندی متفاوت از مسجد جامع از خاک

مرکزی ساده و بدون پیچیدگی است. ورود به حیاط مرکزی، اگر خانه در مسیر و لبۀ مستقیم معبر باشد، مستقیم و بی 

رونی و بیرونی وجود ندارد و اند، ها وجود نداردهای کنار کویر در این خانهبه عبارت دیگر، تعریف خانه. هیچ چرخشی است

ها هم به شکلی چیدمان اتاق. در آن زمانثر از فرهنگ حاکم بر شاید این موضوع به خاطر شرایط اقلیمی باشد یا شاید متأ

ها در سیراف ها و کوچهتراکم خانههمچنین  ..خواندهای زمستانه و تابستانه نمیکه قابل رؤیت است، چندان با تعریف اتاق

 [17] .، باال بودهتاریخی

 )اصفهان گنجینه معماری مسکونی(هزاره دوم میالدی  -2-3
مربوط به  شناخته شده،های  ترین خانه یکی از قدیمی با حکومت سلجوقی در ایران آغاز می شود. هزاره دوم پس از میالد

محل دقیق  ثبت ملی شده، 0300متاسفانه با وجود اینکه در سال که  دوره سلجوقی خانه عاصمی در اصفهان می باشد.
خانه این دوره،  از خانه های ایرانی دیگر نمونه ای  پس از آن از آن موجود نیست. هم نقشه و عکسی آن مشخص نیست،

 .چهاربخش در پوشش چند فضای آن استاز ویژگیهای این خانه کاربرد طاق  .در محله فهادان یزد می باشد حسینیان

الدین  را متعلق به شرف آنرا. و می کندخانه ی طاق بلند یا خانه ی بزرگ یاد  آن به نام که ایرج افشار از این خانه 

در میبد نیز مربوط به دوره خانه ی برونی . شدهدر کوچه ی حسینیان واقع  ،می داند انحسین، بانی مدرسه ی حسینی

و  ایوان. که کشیدگی و تناسب رفیع آن تشخص ویژه ای دارد ،با حیاط مرکزی صفهچهار  یک بنای ایلخانی می باشد.

دوره ی  ویژه ای برخوردارند. نسبت های کشیده و مرتفع ایوان جنوبی را می توان به از نظم ایوانچه های روبرو در حیاط

 [18] .شود دیده میهم  خانه ی حسینیان مشابه ایوان کشیده و مرتفع این خانه، در ، ،اگرچه ،نسبت داد مغول
ی از که از آغاز دارای نمونه های ناب ،کر شد شهر اصفهان یکی از گنجینه های معماری مسکونی استهمانطور که ذ

مربوط به زمان صفوی و و قابل بررسی می باشد.  دیده شناسایی و ثبت گر آن ه که دراما آنچ .معماری مسکونی بوده است
لذا معماری مسکونی  خانه های سلجوقی آن اگر هم هنوز موجود باشد قابل شناسایی نیست. دوران پس از آن می باشد.

 این شهر را از این تاریخ یه بعد به تفسیر بیان میکنیم.

ظ زمان ساخت به دو دوره )خانه های صفوی دوره اول و دوره خانه های صفوی اصفهان را از لحا:خانه های دوره صفوی  

 .دوم(تقسیم بندی می کنند
ه.ق تا پایان  0110در سال ا انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت،دوره اول : به خانه هایی گفته می شود که همزمان ب

،در دوره اوج انند و با ابهت هستندمقصر  این خانه ها که بسیار شکوهمند، حکومت شاه عباس دوم صفوی ساخته شده اند.

. هم زمان با حکومت شاه عباس دوم در اصفهان و فرمان وی سیاسی حکومت صفوی ساخته شده اند–شکوفایی اقتصادی 

ارزشمند توسط ارامنه  ،تعداد زیادی خانه، مبنی بر خروج اجباری همه ارامنه و مسیحیان از شهر و اسکان آنها در جلفا 

با خانه های اولیه جلفا به چشم می  هایتفاوت ..(در معماری این خانه هاسوکیاس و ....مارتا، )مانند خانه مهاجر ساخته شد
 خورد که علت آن تفاوت فرهنگی ارامنه جلفایی با تبریزی است.

دوم خانه های صفوی شکل می  شیوه ،هم زمان با حکومت شاه سلطان حسیندوره دوم: در اواخر دوره صفوی و 

و معموال  ،ابهت و قصر گونه بودن خانه های دوره اول را ندارند ،جالل ،های ساخته شده در این دوره شکوه انهخگیرد.

  [19] بیشتر این نمونه ها در شمال اصفهان موجودند . 

معموال قرارگیری جبهه اصلی ساختمان در بخش جنوبی زمین. تقارن کلی در نما از منظر معماری خانه های صفوی 
نسبت به بخش های  و شاخص تر بودن محور بخش شمالی جنوبی استفاده از تقسیمات سه گانه در پالن و نما ،نو پال

، معموال به شکل چلیپایی با سقف گنبدی به ارتفاع دو طبقه تاالر مرکزی شاخص (00کناری نظیر خانه استپانیان)شکل

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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، . در پیرامون این فضای دو طبقهبی صورت می گیردجان، که دسترسی به آن و اتاق های مجاور توسط دو کفش کن است

این فضا غالبا  .ر سه طرف تاالر مرکزی قرار دارندغالم گردشها د

، و در کناره های آن دو فضای زمستان نشین تابستان نشین است

که این  ،قرار دارنددر دو طبقه روی هم معموال با ارتفاع یک طبقه 
 خط آسمان  .ر اصلی ایفا می کنندرا برای تاال ،دو فضا نقش پشت بند

مستطیل  نیز شکل اتاق ها اط، مستطیل کامل وشکل حی ،صاف

.  استفاده از قوس های تیزه دار و کلیل در نما و استفاده از پخ است
ی قوس ها از جمله این درجه در تمام درازای لبه های بیرون 00

حل . بخش باالیی طاقچه مویژگی های معماری این خانه ها است

. کم و افقی به شکل منحنی یا قوس است تالقی سطح عمودی

شاخصه های  دیگر اهمیت بودن پله ها و ارتباطات عمودی نیز از

 [20].باشندمعماری خانه های دوره صفوی می 

، قتصادیویرانی و نابودی ا ،ثر حمله افغان ها و کشتار فراوانبه علت انقراض سلسله صفویه در ا: خانه های دوره زندیه 

، تعداد بسیار کمی از خانه های دوره شیراز و مدت کوتاه حکومت زندیهوسپس به انتقال پایتخت از اصفهان به مشهد 

خانه زاولیان از نمونه های این دوره می .ای این دوره در شیراز قرار دارندزندیه در اصفهان موجودند و بخش اعظم نمونه ه
، تحویل عمده ای صورت نگرفت و همه الگو های معماری ی بناهاختار کلی فضایدر سااز نظر معماری  (00)شکلباشد.

رایج  . الگوی ایوان از الگوهایالگو برای معماری دوره قاجار شده بدون هیچ تغییر قابل مالحظه ای دنبال و منبع ،صفویه

که در معماری آنچه  برعکس . شاخص نبودن محور میانی در تقسیمات سه بخشی ،در طرحی مسکن این دوره است

  [19] .صفویه به چشم می خورد
بنا های به علت ضعف حکومت قاجاریه، : خانه های دوره قاجاری 

و مقیاس دوره  عالم المنفعه و عمومی در حجم زیاد و به تعداد
بنابراین نقطه اوج معماری دوره قاجاریه که صفویه ساخته نشدند، 

ری خانه ها تجلی می در معما ،انعکاس دهنده ویژگی آن است

که بسیاری از محققین آن را نقطه اوج معماری خانه های  ،یابد
ایرانی در مقوله پرداخت به فضا می دانند. خانه های قاجاری 

ر سر تا سر شهر اصفهان که نمونه ارزشمند آنها د اصفهان را،

از لحاظ ساخت به سه دوره)خانه های دوره اول،دوم  ،وجود دارد

که مالک تقسیم بندی این  خانه ، بندی می کنند،سوم(تقسیم 
ها هم زمانی تاریخی قاجار و تفاوت در معماری سازه غالبا در نحوه اجرای سقف و تزیینات است.در تمام خانه های قاجاری 

ابه پیوند قوی با سنت های قبلی وجود دارد و کلیات فضای معماری به یکدیگر مش که با الگوهای متنوع ساخته شده اند،

ایده ساخت حیاط روی  .نوع و میزان تزینات است در حجم، ،اوت خانه های دوره قاجار با صفویاست. عمده ترین تف
 اجاری نیز استفاده شده است.ه های قد سید دیده می شود، در خانحیاط که در مساجد قاجار چون مسج

فتحعلی شاه،  ،ان با سلطنت آقا محمد خانمخانه های هستند که در دوره اول حکومت قاجاریه )همز:  *دوره اول 

این دوره هم زمان با رونق  از جریانات حاکم در سیاست ،اقتصاد و ... و آن دوره تاثیر پذیرفته اند. محمد شاه(ساخته شده،

                                                 
   )که خانه های سبک اصفهانی هم گفته می شود.(*

 :خانه زاولیان15شکل 

 : خانه استپانیان 19شکل 
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گرفتن شهر اصفهان،پس از حدود صد سال و ساختن 

. معماری تبناهای شاخص عمومی و خصوصی همراه اس

با حیاط مرکزی غالبا  ونگراخانه های به شکل در

ساخت غالب و اهمیت محور های تقارن  ،مستطیل شکل
فضاهای شاخص ،حول محورهای تقارن بخصوص محور 

شاخص شدن  ،شمال جنوبی به ویژه در سمت–شمالی 

این جبهه نسبت به سایر جبهه ها با ساخت زیر زمین در 
ترین فضای خانه در این جبهه است که  ، معموال اصلیآن

در  می گویند. یا تاالر در اصفهان به آن اطاق ارسی

در زیر آن زیر زمین  صورت ساخته شدن جبهه جنوبی،

ساخته نمی شود و کرسی هم ندارد.خط آسمان بنا صاف 

 ،رایج در دوره صفوی مثل هفت و پنجاست.از قوس های 

 [19] .هگرفت ی صورت میهای جانب ورود به فضاها از طریق کفش کن استفاده می شده.

 ،مهم ترین ویژگی تاریخی این دوران آغاز تاثییرات گسترده و یک جانبه هنر و معماری غرب بر ایران است دوره دوم:

این تاثیرات ابتدا در تزیئنات خانه های اصفهان مشاهده  با معماری کالسیک غرب همراه است. که با تلفیق معماری سنتی

گیری از نور ، باجهت ایجاد فضای تابستانی در نقاط کور ، توسط معماران اصفهانیابداع حوضخانه در این دوره  می گردد.
 ،ونگرا در ادامه ساخت معماری سنتیساخت خانه ها به صورت در (00نظیر خانه جواهری)شکل صورت می گیرد، سقف

ماری این دوره محسوب ی معاستفاده از قوس های نیم دایره و هاللی شکل از مشخصه ها نمای حیاط و توجه بیشتر به

قوس های و  تقل کننده نیروها به کار می رفته است. قوس های پنج و هفت به عنوان اعضای اصلی باربر یا منمی شوند
دوره قوس  این در درگاهها و طاقچه های ساختمانی جبهه غربی و شرقی ساخته می شدند. ،هاللی در باالی سه دریها

ت زمان استفاده از قوس های هاللی در با گذش .ظم در لبه ایوان ها ظاهر می شوندمن ره به صورت ردیف هاییدا های نیم

در این دوره همچنین گرایش به تزیین جداره های حیاط هم به مقدار بیشتر از قبل  نماهای اصلی هم دیده می شود.

 [21] .دیده می شود

و حاکمیت  ،یت و خلع ضل السلطان از حکومتانقالب مشروط م خانه ها همزمان با پیروزیدوره سو:  *دوره سوم 

ی ساخته شده با قلعه های . در این دوره مشابهت هایی در شکل خانه هاآغاز شد ماینده ایل بختیاری در اصفهانن
ی بیگانه در ابتدا در نماهای نمود سلیقه ها زمان در مناطقی چون جونقان و چالشتر به چشم می خورد. در اینبختیاری 

پردازی و زمان با تاثیر جریانات نو می شود و سپس طراحی داخل و سازماندهی فضایی را متاثر می سازد. هم شکاربنا آ

، اما از این این جریانات متاثر می شوند ، معماری و خانه سازی همالب شبه مدرن در تمام شئون زندگیتجدد خواهی در ق
، به یک بازنگری اری خانه های این دوره، معمارانمعم همچنان بر حفظ ریشه های معماری سنتی تاکید می شود. در

لی ساختن منطقی در بعضی از فضاهای خانه می پردازند و با تجزیه و تحلیل مشکالت موجود به شیوه هایی جدید در متج

                                                 
) معروف به کردی: خانه کردی یا خانه منطقه کوهستانی،خانه ای است که مانند خانه های منطقه کوهستانی دو بخش کوچی خانه )زمستان نشین و تابستان *

ین و تابستان م قرار می گیرد.سابقه ساخت خانه های کردی در اصفهان به زمان صفویه )خانه ایوبیان(در جلفا می رسد.در آن دوره بخش زمستان نشنشین (روی ه
یجه مطلوب نت نشین روی هم و در سمت ساخته می شدند که به شرایط اقلیمی جواب مطلوب نمی دهند.در دوره سوم قاجار با ساخت این خانه ها در جبهه شمالی

ه خاطر اقلیم پر ه ببه دست می آید و ساختن این خانه ها باب میشود.این خانه ها ملهم از خانه های کوهستانی منطقه بختیاری دهکرد،جونقان و چالشتر هستند ک
ان مسکن داشت .از آنجا ری می شد و در باال انسبرف منطقه و ارتفاع زیاد برف ،با کرسی بلند و سنگ ساخته می شدند )قطع موبینگی(که در پایین حیوانات نگهدا

(که ترک های منطقه چهار محال به لر،کرد می گویند به این منطقه دهکرد می گویند  

 : خانه جواهری16شکل 
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ایجاد سبک جدیدی در معماری فضای خانه به صورت خلق یک فضای نیمه باز در حد فاصل  .فضای خانه نائل می شوند

ضاهای کامال داخلی و کامال خارجی به عنوان ایوان سرتاسری در جلوی جبهه اصلی ساختمان برای حل مشکالتی چون ف

، از ایوان سرتا سری دسترسی به اطاق ها در برخی موارد. همچنین پرده زنی و نصب ارسی سنگین ،تابش آفتاب و بارندگی

زمین به صورت طبقه همکف با  ، در نتیجه نمایان تر شدن زیرینارتفاع گرفتن بیشتر ارسی از زم .اطاق شاه نشین است
از مشخصات معماری این دوره  ، یا اندکی فرو رفتگی نسبت به حیاط احداث دو راه پله در طرفین جبهه شمالیحیاط

 [21] .است

، پس از به حکومت رسیدن رضا شاه:  خانه های دوره پهلوی

، اجتماعی و اقتصادی سین با تغییرات سریع در عرصه سیاهمزما

، ساخت و ساز ح شدن عملکرد های جدید همراه بودکه با مطر
های وسیعی در عرصه های معماری دولتی و بناهای صنعتی ، 

. در و شهرهای شمالی کشور صورت پذیرفتبخصوص در تهران 

اصفهان نیز بناهای شاخص چون هنرستان های هنرهای زیبا ، کاخ 

.. ساخته شد. در معماری .و ساجی کارخانجات نشهرداری ،
، تا اواسط حکومت محمدرضا شاه عمدتا اصول مسکونی این دوره

، اما عمده ترین تغییر و و ساز خانه های سنتی ادامه یافت ساخت

مربوط به دوره تحوالتی که در این دوران در خانه ها روی نمود 
خانه ، تبدیل تغییر سازماندهی خانه ها (00)شکل پس از آن بود.

، که نقش اهمیت یافتن پله و سرسرا ، ا به یک طرف ساختها غالب

تغییر پالن و مطرح شدن عملکرد های جدید در  .سازمان دهنده به فضای خانه را بجای حیاط مرکزی بر عهده گرفتند

 مای اصلیدر ن واستفاده از عناصر معماری غربی در طراحی ساختمان  ،خانه چون حمام و سرویس بهداشتی در داخل

 [19] دیده می شود.
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  خانه ایرانی در گذر زمان: جدول 
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 نتیجه گیری

گاههای گودالی و مدور در نقاط مختلف جهان وجود ی بشر در غارها و پس از آن سکونتبقایایی ابتدایی ترین سکونتگاها

نه های به که از خا ،یکی از نخستین تالشهای بشر برای پی ریزی زندگی اجتماعی می باشد ،دارد. پس از آن چاتال هویوک

شهر موهنجودار شهری با نقشه شطرنجی متعلق به  .سال قبل از میالد می باشد 0011و متعلق به  ،هم پیوسته شکل گرفته
و در نهایت  ،سال پیش از میالد. پومپئی در سالهای نخست میالدی که بقایایی یک زندگی شهری در آن آشکار است 3111

موارد ذکر شده گوشه ای از بقایای سکونت در نقاط  د.م آپارتمانهای امروزی هستنش قدخانه ها و اینسوالهای رومی که پی

با تقسیم بندی دوره های  بررسی گردید، می باشد. در ایران سکوت در ایران و جهان ت مقایسهجه ، کهمختلف جهان

. بررسی خانه ایرانی صورت گرفت، هزاره اول و هزاره دوم پس از میالد ،معماری مسکونی به سه دوره قبل از میالد تاریخی
 شروعکه  قبل از میالد های مدور آغاز می شود. تا هزاره هشتم، در ابتدا از سرپناه ت در ایران مانند دیگر نقاط جهانسکون

)خانه .شده بوده از یک اتاق تشکیلابتدا  در خانه ها .خانه های چهارگوش شکل می گیرد ، ومی باشدزندگی روستا نشینی 

و به تدریج تکامل پیدا  )خانه های تپه ده خیز(اما با گذر زمان بر تعداد فضاهای بسته افزوده می گردد. ه علی کش(های تپ
سازمان فضایی خانه ها  )خانه های تپه زاغه(و تبدیل به خانه هایی با چند فضای بسته و یک تا دو حیاط می شود. می کند.

پس از آن در دوران ماد  )خانه های تل باکون(. فضای بعدی بوده ،پیش فضایبه شکل سلسله وار و هر فضای بسته  در آغاز

 .که نقش ارتباطی فضاهای بسته را ایفا میکرده و اولین نمونه های حیاط در مرکز می باشد ،خانه ها با فضای بازی در میانه

می باشد، که کم  حیاط مرکزیو  خانه ایرانی شکل گیری نقطه آغازشاید  زمان این )خانه های هکمتانه(.شکل می گیرد
در دوران پارتی با ورود ایوان به خانه های مسکونی و پیشرفت آن الگوی کم به مهمترین الگوی خانه ایرانی بدل می شود. 

الگوی حیاط مرکزی)پالن اولیه خانه  و ساسانی در خانه ایرانی تکامل می یابد. یو در دوران پارت ،ر صفه پدیدار میگرددچها

)خانه های در کنار هم  و گاهی )خانه های سیراف( گاهی جدا از همچهار صفه)دیاگرام ابتدایی خانه ساسانی( وی(پارت
و نمی توان آنها را به طور مشخص دو الگوی جدا از هم  در امتداد یکدیگر می باشنداستفاده شده. این دو الگو تیسفون(

خانه ایرانی دیده می شود.)خانه  در معماریهم یا جدا از یکدیگر،  باهر دو الگو به هر صورت پس از هزاره دوم . دانست

و حیاطهای چهار  و تکامل یافتهشده ترکیب هم حیاط این دو الگو با  با بزرگ شدن چهار صفه تفت و خانه حسینیان یزد(

 ،از دوران صفویه به بعد استنه ایرانی فضای خاتاالر که مهمترین  پدیدار می گردد.)خانه برونی میبد(یا چهار صفه، ایوانی 
که یا به صورت منفرد یا همراه با  ،و یا ایوانهای حیاطهای چهار ایوانی دانست ها صفهیکی از  را می توان جایگزینی برای 

و با وجود پنجره های ارسی قابلیت تبدیل  از جبهه های اصلی حیاط دیده می شود.)خانه داوید( ،صفه در یک یا دو جبهه

اط بوده و فضاهای سرپوشیده در یمه باز را دارا می باشند.خانه ایرانی همواره از ابتدا دارای فضای باز به عنوان حیبه فضای ن
ها  تعداد این حیاط )خانه های صفوی و قاجار( و برای گسترش خانه بر ، سه یا چهار جبهه حیاط شکل می گرفتند.دو

فرهنگ غرب به این سرزمین با تغییر . ورود ضایی همواره حفظ می شدها اصالت ف، اما الگوی اصلی حیاط بافزوده می شده

به صورتی که گاه شکل اصلی حیاط را تغییر داده، و از اصالت این فضا با یک شکل  .ر سازمان فضایی خانه ها همراه بودهد

بهه از حیاط می در همین زمان بود که شاهد شکل گیری کل فضای خانه در یک جظم کاسته است. )خانه روغنی( تمن
 این تغییرات سازمان فضایی و شکلی خانه ایرانی نقطه آغاز خانه های شهری امروزی می باشد. باشیم.)خانه امین(
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