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در نوع  گری. از طرف ددآیمی حسررا  به آن دهندهسررازمان یقلب خانه و عنصررر اصررل اطیح ،یمرکز اطیح هایدر خانه

 هایاز الگو اطحی شناخت است؛شده واقع توجه مورد کمتر فضاها دهندهسازمان یبه عنوان عنصر اصل اطیح ،یسکونت امروز

مفهوم،  نیا ینیبه عنوان شکل ع اطیسکونت در ح یمفهوم ذهن یجستجوو  یمعمار لیاص هایبه عنوان نمونه یگذشته معمار

س تواندیم نکهیعالوه بر ا سکونت کمک دنیدر ر سانبه مفهوم  شد، ر شرا کینزد یبرا ییراهکارها یدهندهارائه با  طیکردن 

 یرانیا هایخانه اطیمطالعه ح ااست که ب نیمقاله ا نیخواهد بود. هدف ا یمطلو  زندگ طشرایبه یامروز هایدر خانه یزندگ

کیو صررال ، به عنوان نزد هایبروجرد ها،ییطباطبا هایخانه اطیدوران قاجار شررهر کاشرران و به طور خا  ح هایدر نمونه

ص هاینمونه نتری شرا یخیبه ما، از لحاظ تار یمعمار لیا شناخت  از مفهوم  یفیبه تعر در ابتدا ها،اطیح نیدر ا یزندگ طیو 

شرا هسکونت ب س یمطلو  زندگ طیعنوان   ارائه هامطلو  در همه زمان طیشرا نیا جادیا یبرا ییبتوان راهکارها سپس د؛یر

 .داد

 کاشان ،ییدرونگرا اط،یسکونت، خانه، ح: کلمات کلیدی
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 مقدمه

. دآییم حسا  به خانه باز یفضا نترییاصل اط،یح

نه در اط،یح از ریغ به  یمتنوع فیط یرانیا هایخا

ضاها از سا قابل یف ضاها. هستند ییشنا  نیا باز یف

 سمت به و شوندیم شروع اطیح سط  از هاخانه

 یکم. رندگییم شررکل مختلف سررطو  در آسررمان

 خوا  بهار آن به که دارد قرار صفه اط،یح از باالتر

 ادهیپ که یشارم صفه، از باالتر یکم ند،گوییم هم

ست یباز سر، رو س نیتأم یبرا ا ستر ضاها ید  یف

 ،یشرررارم از باالتر یکم.دارد قرار باالخانه در واقع

ست شده واقع خانهون  اما .(120 :1388 ، یحائر) ا

 قرار ییفضا یساختارها همه قلب و مرکز در اطیح

نه در یمرکز اطیح. ردگییم  یمسرررکون هایگو

ندرون اطیح دو به تربزرگ بد یرونیب و یا  لیت

 اطیح چهار خانه یکارکردها به توجه با و شررردیم

صطبل، اطیح)گرید ( نارنجستان خواجگان، خدمه، ا

: 1389 ان،یقباد) اسررت شرردهیم اضررافه آن به زین

ضافه(. 134-135  که بوده لیدل نیا به اطیح شدن ا

 طرف از اسررت، بوده یاتفاق هر مرکز اطیح واقع در

 هایشررربکه و مقاطع یمعمار ران،یا یمعمار گرید

 ینواح در و( 138 :1388 ،یحائر) اسررت ییفضررا

شک و گرم  مقاطع و هاشبکه نیا مرکز در اطیح خ

کل و. ردگییم قرار ییفضرررا نده شررر مه به ده  ه

ها تار هد سررراخ  در اطیح از یطورکل به. بود خوا

ستفاده مختلف هایشکل به یرانیا هایخانه  شده ا

 :است نیچن اختصار به موارد نیا از یبعض. است

 تملک میحر نشانه عنوان به اطیح ✓

 خانه عنصر چند به دهنده وحدت اطیح ✓

  فضا چند دهنده ارتباط اطیح ✓

 نشاط با و سرسبز یطیمح جادیا یبرا اطیح ✓

 یبرا یمصرررنوع هواکش کی عنوان به اطیح ✓

 مناسب یبادها انیگذرجر

 یسرررازمانده جهت در مهم یعنصرررر اطیح ✓

  مختلف یفضاها

 یبرا آرام و امن یمیحر عنوان برره اطیررح ✓

 (  15-14 :1375 ان،یمعمار)خانواده شیآسا

 مفهوم شررناخت در گام نیاول اطیح شررناخت پس 

 نیا در. اسررت سررکونت یمعنا به دنیرسرر و خانه

 مورد جهت نیا از کاشررران یقاجار هایخانه مقاله

س شان که رندگییم قرار یبرر  سال زلزله از پس کا

  خاطر نیهم به و شررد سرراخته دوباره باًیتقر ،1192

 ارائه تواندیم یدتریجد یالگوها آن یمسکون بافت

 .است کترینزد امروز طیشرا به که دهد

 به را اسررالم که اندبوده یافراد هاخانه نیا سرراکنان

 افتنی یبرا پس بودند رفتهیپذ یزندگ روش عنوان

نا نت یمع نان نظر در سرررکو تدا آ  مفهوم دیبا اب

 مطالعه از پس مقاله نیا افت؛ی اسالم در را سکونت

 نیا در سکونت نوع با آن انطباق و سکونت مفهوم

نه  و رفت نیا در و رسررردیم مفهوم کی به هاخا

 یبرا ایجهینت به صرررورت و مفهوم نیب برگشرررت

 . رسدیم روز طیشرا با مطابق یزندگ و سکونت

سان سکونت از هدف س همواره ان سا به دنیر  شیآ

 سررکونت مفهوم به دنیرسرر یبرا پس اسررت بوده

تدا توانیم فت؛انسرررانی را شیآسرررا فیتعر اب  ا

 از و است یروحان و یجسمان جنبه دو با یموجود

 اشرررکال از خ،یتار طول در طیمح سررراختن یطرف

 هایحل راه همزمان که بوده یفرهنگ انیب یاصرررل

 هایارزش ،یهنر هایتیحساس سرپناه، شکل یفن

ناختیز  کندیم منعکس را ینید یباورها و یباشررر

سکو،ی) سا و سکونت پس(. 76:1376 ون  هم شیآ

 شیآسررا. شررودیم شررامل را جنبه دو هر او یبرا

سان یجسمان  یستیز مطلو  طیشرا به مربوط هاان

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

  کاشان دوره قاجار هایخانه ی: مطالعه موردیرانیا یهاخانه اطیآن بر ح ریمفهوم سکونت و تاث

 

 

 

33 

و 
د

نام
صل
ف

 ۀ
ی 
لم
ع

– 
ی،
هش
ژو
پ

 
یش
ند
ا

 ۀ
ل 
سا
ی، 
مار
مع

وم
د

مار
 ش
،

ة 
رم
چها

 

ستا
زم
و 
ز 
ایی
پ

 ن
13
97

 

ست کارکرد و میاقل شامل سا و ا  یو یروحان شیآ

 با که طیمح کی یروانشررناسرر طیشرررا به توجه با

 فیتعر باشررد متفاوت اسررت ممکن فرد هر فیتعر

 یروح و یجسررم بعد دو توانینم اگرچه. شررودیم

سان  بودن نامطلو  مثال چراکه کرد جدا هم از را ان

ما طیشررررا  ریتاث افراد هیروح بر طیمح کی ید

 به دو نیا موضوع شدن روشن جهت اما گذارد؛یم

س کیتفک سم بعد نجایا در شوند؛یم یبرر  را یج

 هایشیآزما یط آمده بدست مطلو  طیشرا هیکل"

 و مسرررلمان به توجه با را یروحان بعد و "یانسررران

نه در سررراکن افراد بودن یرانیا  طیشررررا با"هاخا

 اتیتجرب همراه به اسرررالم نگاه از یزندگ مطلو 

 .مکنییم فیتعر "افراد یخیتار

 قیتحق روش و نهیشیپ

نابع خا  طور به سرررکونت مفهوم مورد در  درم

س ست شده صحبت کمتر یفار  مفهوم کتا  تنها. ا

 نیسررتیکر از "یلیتمث یمعمار یسررو به "سررکونت

 اسررت؛ شررده ترجمه یفارسرر به شررولتز نوربرگ

 در زاده یپشررروتن آزاده و وثوق بهزاد نیهمچن

له قا فاه "عنوان با ایم نت میم  و اتیآ در سرررکو

سالم اتیروا شر در شده چاپ "یا سکن هین  و م

 مسررهله به شررهر اسیمق  در شررتریب و روسررتا طیمح

 قاتیتحق هم یرانیا هایخانه مورد در. اندپرداخته

ست شده انجام یمتعدد سط هاآن نتریمهم که ا  تو

 انیمعمار نیغالمحسررر ریتقر به و ایرنیپ میعبدالکر

 در و اختصار به اطیح هاآن در که است شده انجام

 تنها یول. اسررت شررده یبررسرر خانه از یعنوان ریز

عه مورد خا  طور به را اطیح که یاثر  قرار مطال

 یبینا فرشررته "اطیح در اتیح "کتا   اسررت داده

 موثر یعیطب و یطیمح هاییژگیو هم آن که اسررت

 نیهمچن. اسررت کرده یبررسرر را اطیح سرراختار در

 یرانیا هایخانه اطیح با  در که یمتعدد مقاالت

 یمیاقل مسررائل به یشررتریب نگاه اندشررده نوشررته

شته شانه دگاهید از ای و انددا س ن  اجزا از یکی یشنا

 یمعمار یابیارز"اند؛داده قرار یبررس مورد را اطیح

ساز شان؛ هایخانه در میاقل با هم  یگرج وسفی کا

شهر گران،یود یمهلبان س" نیهمچن ؛"آرمان شنا  یباز

 سرررحر: رانیا یسرررنت هایخانه اطیح در آ  نقش

 انیپا در البته. هستند دست نیا از "نظر باغ طوفان،

س نامه شنا شد یکار : عنوان با انیزچیقناو شراره ار

 در سکونت وهیش و یکالبد ساختار متقابل ارتباط"

 و فضا دمانیچ کردیرو دو با) رانیا یسنت هایبافت

 به "(زدی هایخانه یمورد نمونه ،یشررناسرر داریپد

 شررده پرداخته زدی هایخانه مورد در موضرروع نیا

 سکونت مفهوم یبررس ضمن مقاله نیا در اما است،

سالم در س در یسع ا شنا  از سکونت مفهوم یباز

 دوباره فیتعر و یرانیا اطیح هایمصرررداق قیطر

شد،یم سکونت، مفهوم ص قیتحق روش با  -یفیتو

 مطالعه کنار در ایکتابخانه منابع مطالعه و یلیتحل

 .بود خواهد یبررس مورد  یدانیم

  سکونت مفهوم

 یروحان سکونت

تدا  ذهن در که سرررکونت مفهوم دنبال به دیبا دراب

 و گشت گرفته شکل یبررس مورد هایخانه ساکنان

 منابع یعیطب طور به نیسرراکن بودن مسررلمان لیبدل

 مکان که چرا. بود خواهند کمک نیبهتر یاسرررالم

 یقدس ذات حضور اثر در( مکان یمعنو بعد) یفیک

ص و جهات اما شده، دیمق و محدود صو  آن اتیخ

 نیزم از ژهیو ینقاط در مکان نیا. سررتین کسررانی

 فیوظا با مرتبط نقاط نیا که ابدییم بروز تیقابل

 و محرا  تا خدا خانه از یعیوسرر پهنه و بوده ینید

 عنوان به اماکن یکل طور به. شررودیم شررامل را باغ
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 داشررته نگاه آن حرمت که مادام یماد هایسرراحت

 دربر را یمصرررنوع چرره و یعیطب چرره شرررود،

 وساخت یمعمار و( 400و398 :1380نصر،)ردگییم

 یمکان به را یخاک مکان که هدف نیا با زین هیابن

 مسررکن هایسرراخت یتمام در دهد ارتقا ینیفرازم

 و اسرررتعاره نات،یتزئ هندسررره، با و کرده دخالت

شاره با خشت و آ  ه،یسا نور، در ینمادپرداز  به ا

 تا دارد یسررع ،یقدسرر هاییتجل و یاله یپرتوها

س یعلم گاهجلوه شم شیپ در را یقد  به نیناظر چ

 (.117-107 :1380 ،یکمال ییپاشا)گذارد شینما

 یموضرروع هر در منبع نیومعتبرتر نیاول اسررالم در

 ابتدا سکونت مفهوم افتنی دنبال به پس. است قرآن

گاه. کرد مراجعه قرآن به دیبا  با قرآن در سرررکونت

بارات ند یع  انیبن مسرررکن، دار، ار،ید ت،یب مان

 العماد، قصررر،( 505 :15جلد ،ییطباطبا)مرصررو 

مارت به) ع نا عروش، ،(9/،روم19/تو حل)ب  ،26/ن

فات  ادی هیقر و( 123/اعراف)نهیمد( 97/صررررا

 طیمح و مسرررکن زاده، یپشررروتن و قیوث)شرررودیم

 یدارار قرآن در مسرررکن مفهوم و( 1388 روسرررتا،

 و ارهرایرمع خود کره بوده یمراد و یمعنو ابعراد

 که ییمعنا و ینگهدار سرراخت، یبرا را هاییمؤلفه

 و قیوث)دنمررایرریم نییتب دارد، وجود آن یلوا در

شوتن سکن یپ ستا، طیمح و زاده،م  قرآن( 1388 رو

 یمعرف خدا پرسرررتش را انسررران نشیآفر از هدف

 و عتیطب موارد یاریربسررر در نیهمچن. کنردیم

 ریتدب یبرا که داندیم خدا هاینشانه از را جانداران

سان ست پس. اندشده دهیآفر هاان  یبرا یژگیو نینخ

 یعتیطب حضور دیبا اسالم دگاهید از انسان سکونت

 .شود خدا پرستش ادآوری که دانست

 توانیم سرررکونت یبرا گرید هایییژگیو قرآن از

ست؛  آرامش آن نیاول. افتی  یبرا زن خانواده در ا

 آرامش و سرررکونررت هیررمررا زن یبرا مرد و مرد

 پدر نیب آرامش نیا و( 492 :4جلد ،ییطباطبا)است

نه درون آرامش مادر، و  و آوردیم بوجود را خا

نه درون آرامش بب خا ندان آرامش سررر  زین فرز

 سرربب را سررکونت و سررکوت نیهمچن شررود؛یم

سمان آرامش آرامش، نیا و داندیم آرامش  پس یج

 باعث دنیخواب"که ینحو به است یروح آرامش از

-یمرر یبرردنرر یقرروا دیررتررجررد و آرامررش

 از که یژگیو نیدوم. (690 :20،جلدییطباطبا)شررود

 نتریامن قرآن اسرررت؛  تیامن افتی توانیم قرآن

 یبخش خود تیامن. کندیم یمعرف خدا خانه را جاها

 به ازین یکل طور به و دارد همراه به را آرامش از

 تیمحرم فرهنگ که بود آرامش و تیامن احسررراس

 به و زیچ هر به انس"گرید یریتفس به داد، شکل را

 آرامش و آن به گرفتن الفت یمعنا به زیهرچ یسو

 یعمل یمعنا به الیواسرررت اسرررت آن به قلب افتنی

ند جام منظور نیا به که اسرررت گفتن ااهللی مان  ان

( ع)یعل نیهمچن(. 151 :15،جلدییطباطبا) ردگییم

ص نگونهیا را یژگیو نیا اینامه در  که" کندیم هیتو

 و یآ فرود آ  کنار در ،یدیرسررر یآباد به هرگاه

 به وقار و آرامش با سررپس نشررو، یکسرر خانه وارد

 :25نامه ،یدشرررت ترجمه)"کن حرکت آنان یسرررو

 را تیمحرم موضوع دفعات به هم میکر قرآن( 359

 خصررو  به و  اسررت شررده ادآوری مسررلمانان به

  آوردیم نظر در یمسررکون هایخانه در را تیمحرم

 .شمردیم انسان به وابسته را یژگیو نیا و

 بر گرید تریجزئ هایهیتوصرر مسررائل، نیا بر عالوه

 در یزندگ نوع و سررکونت از گرفته شررکل مفهوم

نه ند؛بوده گذار ریتاث هاخا ثال طور به ا  در م

غاز در"که مخوانییم البالغهنهج ما آ  را خود سرررر

 هابدن با رایز دیابیدر را آن انشیپا در و دیبپوشررران

مان ندیم ه تان برگ با که ک هد درخ  کرد؛ خوا

 ترجمه)".یاندرویم انشیپا و سررروزاندیم آغازش
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 در اعتدال ضرررمن که( 467 :128 ،حکمتیدشرررت

تار  نحوه و عتیطب با برخورد در هاییهیتوصررر رف

 بهشت از که یریتصاو نیهمچن کندیم انیب یزندگ

سط سلمانان یبرا قرآن تو س م ست شده میتر  در ا

 خصرررو  به و خانه در هایژگیو  و عناصرررر نوع

 ریتاث است کوچک یباغ واقع در که ها¬خانه اطیح

 و درختان از که یحاتیتوضرر مانند. اسررت گذاشررته

ها و هاکاخ  انیم به هاآن یپا در یجار ینهر

 .   آوردیم

 یجسمان سکونت

سا و سکونت سمان شیآ صل واقع در یج  هیکل حا

ست ییدادهایرو  طیشرا شدن مطلو  موجب که ا

 دیخورش تابش و گرما و کوران رطوبت، دما، یعیطب

 مورد در یمیاقل داتیتمه هیکل گرید انیب به. شودیم

 شیآسررا طیشرررا به شرردن کینزد موجب که خانه

 .هستند یجسمان آرامش کننده فیتعر شوند-یم

 از سرررتمیاکوسررر و سرررمیارگان کی عنوان به اطیح

 دسته، دو به را هاآن توانیم که شده لیتشک یاجزائ

 و اهانیگ آ ، آسررمان، خاک، شررامل یعیطب اجزاء

سان؛ شر ساخته اجزاء و ان صال  ها،قا  شامل ب  م

 گریکدی به که بشرررر هایسررراخته گرید و یمعمار

بط ت تنررد مر فال)کرد میتقسررر هسررر  و ییسررر

 به انسررران اجزاء نیا تمام نیب(. 2007ان،یشرررکوه

 به یده شرررکل یاصرررل محور جزء نتریمهم عنوان

 نیب مطلو  رابطه که ینحو به اسررت اجزاء ریسررا

. کند جادیا را انسررران بر مطلو  ریتاث اجزاء ریسرررا

نده یمیاقل داتیتمه ما مه یسرررراز  کی اجزاء ه

 به که ینحو به اسرررت اطیح نجایا در و مجموعه

 .شود کینزد انسان یبرا یستیز طیشرا نیبهتر

مار میاقل مده هدف دو یدارا یمع  که اسرررت ع

 برابر در مقاومت زمسرررتان فصرررل در: از اندعبارت

 و سررراختمان از رونیب به حرارت خروج و اتالف

 یپرتو مانند یدیخورش حرارت شتریب هرچه جذ 

 فصل در تابدیم یجنوب هایپنجره از که یدیخورش

 نیا است ازین مورد شیسرما که( گرم فصل)تابستان

 برابر در مقرراوت یعنی گردنررد؛یم عکس اهررداف

 هر اتالف و هیسا جادیا با یدیخورش تابش حرارت

خل حرارت شرررتریب چه مان دا  نظر مورد سررراخت

 ( 1389 لبز، و واتسون)باشدیم

 هوا انیجر و ینسب رطوبت و دما طیشرا به توجه با

 نمودار در مطلو  طیشررررا و کاشررران شرررهر در

صل جینتا نیا یساختمان کیماتیوکلیب  شودیم حا

 استفاده به ازین دسامبر و هیفور ه،یژانو هایماه در که

 هایماه در. اسرررت یکیمکان یگرمازا لیوسرررا از

ستفاده به یازین نوامبر و مارس  یگرمازا لیوسا از ا

 شخص اکتبر و لیآور هایماه در. ستین یکیمکان

سته، حال در ش ساس ن . کندیم یراحت و آرامش اح

سا طیشرا جادیا یبرا سپتامبر و ژوئن ماه در  شیآ

 از توانیم هاسررراختمان داخل در مطلو  یحرارت

 جادیا یجوال ماه در. کرد اسرررتفاده هیتهو و کوران

 به تیرطو قیتزر مستلزم شیآسا و یراحت احساس

خل مان دا  آگوسرررت ماه در. باشررردیم سررراخت

 با همسرراز و مناسررب مصررال  با که ییهاسرراختمان

 یزندگ یبرا یمطلوب طیشرررا اندشررده یطراح میاقل

 شررهر یمایوکلیب طیشرررا به توجه با نیهمچن. دارند

 یدما که هیژانو مانند سررال گرم هایماه در کاشرران

شدیم باال هوا  باد صورت به توانیم هوا انیجر با

 ییمایوکلیب طیشررررا رکود باعث و نموده عمل گرم

نابرا. گردد  هوا نفوذ از یریجلوگ هاماه نیا در نیب

 یگرج)باشررردیم یضررررور هاسررراختمان داخل به

 (.1390گران،ید و یمهلبان

شان یسنت هایخانه در یطورکل به  نییپا لیدل به کا

سب رطوبت بودن صل در خصو  به هوا ین  گرم ف
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صال  عملکرد از یرگیبهره با توانیم  یساختمان م

 یحرارت طیشرا سال گرم فصل از یبخش در نیسنگ

 هوا یگرما شدت اما نمود کنترل را یداخل یفضاها

 که اسرررت یحد در سرررال هایماه نیتر گرم در

 پس(. همان)کندیم یضرور را یکیمکان شیسرما

س یبرا الزم یکل داتیتمه سا طیشرا به دنیر  شیآ

 شیافزا: از اندعبارت کاشررران یسرررنت هایخانه در

تا  تابش کاهش و هوا کوران شیافزا رطوبت،  آف

 .سال سرد فصول در آن شیافزا و گرم فصول در

 مطلو  طیشرررا یبرا یکل اصررول میترسرر از پس

 مورد هاینمونه یروح و یجسررم حوزه در یزندگ

هارچو  در دیبا نظر نده نییتع یکل چ  کی کن

 از شرررده فیتعر طیشررررا با انطباق در سررراختمان

 آن کننده نییتع چهارچو  در و مطلو  سرررکونت

 قرار یبررسررر مورد یروح و یجسرررم بعد دو در

 .رندیگ

 اطیح در سکونت یکالبد شکل

 یکالبد شکل و یریگ جهت

 از یکی یعیطب هرراییانرژ و منررابع از اسرررتفرراده

نده و سررراخت یالگوها  در ییفضرررا یسرررازما

 هایخانه مثال عنوان به اسررت یسررنت هایمجموعه

 مکه سمت به یریگ جهت یریکو بافت در یمیقد

( دارد وجود مزاحم باد که یموارد در جز به)دارند

 شرردن دهیبرگز هایشرراخص از وحدت و تیمرکز

کان له اسررررت برتر م  یتیمرکز یدارا هم خود قب

حدت هم و یمعنو کان هایتیهو بخش و  یم

ستید سالم شهر در را نقش نیا. گرا ساجد یا  و م

 یمکان تیهو. دارد برعهده دارالقرا یاسالم ملک در

سجد سجد به نه زین اماکن هیکل و م  محور به بلکه م

 جهت نیا. دارد تعلق کعبه اکمل تیهو یعنی قبله

 در خدا که دارد ریتعب نیا از ینشررران یمکان ییریگ

 یپشررروتن و قیوث. )شرررماسرررت با مکان_زمان هر

 جهت نیا( 1388 روسرررتا، طیمح و زاده،مسرررکن

 یفضاها یطراح یبرا یمناسب یمیاقل لیپتانس یریگ

ما تا اسرررت کرده خلق یکیولوژیب  یمنطق ییجان

. ردیگ صورت ننشیزمستان و ننشیتابستان یفضاها

 نیسرراکن از محافظت بر عالوه مناسررب یریگجهت

ستق و دیشد یگرما برابر در ش میم  ورود از دیخور

ندیم یریجلوگ زین مزاحم باد له اسررردپور،)ک  مج

 با یریگجهت خانه سرره نیا در(. 1385 ما، یمعمار

 یجنوب یشمال یراستا در اختالف درجه15 حداکثر

ست گرفته شکل شان شهر جهت یکل طور به. ا  کا

 به مکه اسررت گرفته شررکل کعبه و مکه سررمت به

 لیم ییمعنا بار جادیا بر عالوه مقدس جهت عنوان

 کارساز زین یمیاقل اهداف یراستا در کعبه، یسو به

مان نیوا اسرررت بوده ندگ بیترک ه  و یماد یز

ست مردم یمعنو سالم در که ا ص آن به بارها ا  هیتو

 طیمح و مسررکن زاده،یپشرروتن و قیوث)اسررت شررده

 (.  1390روستا،

 جلو از نظر صررررف خانه سررره هر یکالبد شرررکل

 جادیا فضررا تنوع یبرا که هایرفتگ پس و هایآمدگ

ست؛چهار شده ستط یضلع ا ست یشکل لیم  با ا

ها تا در یحرکت یمحور  ل،یمسرررتط طول یراسررر

سبات ستط نیا تنا  خانه ،5/4 یطباطبائ خانه در لیم

 از که اسررت 5.5/4 هایبروجرد خانه و 8/5 صررال 

 هیبق از 3/2 تناسررربات به هایبروجرد خانه نظر نیا

 باز مهین یفضاها گرفتن نظر در با اما است کترینزد

 به سرره هر تناسرربات اطیح اطراف در گرفته شررکل

 .شودیم کینزد 3/2

هار عث اطیح بودن یضرررلع چ  و تمرکز جادیا با

ست شده یسکون ست آرامش آن جهینت که ا  که ا

صول از شد گفته که طور همان ست سکونت ا  و ا

شتن با اگر"شولتز نوربرگ گفته به  یکاف حکمت دا
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 آن گاه آن میشیندیب دنیگز یسکن فعل به گسترده و

 سرررگردان یآدم که افتی میخواه یراه از یحاک را

 ریز و نیزم یرو خود، مرگ لحظه تا تولد بدو از

 ،1392شولتز،)رساندیم انیپا به آن بر را آسمان پهنه

ست یهدف سکونت واقع در (28 سان که ا  از را ان

ند و یپسرررت همه عال و هایبل  به روزمره هایتیف

 حصررل ما واقع در و رسرراندیم سررکون و آرامش

 چهار شکل نیا. است سکونت انسان روزمره تالش

 اطیح در یاگوشه چیه که است شده باعث یضلع

شته وجود شد ندا  حالت از را یزندگ جهینت در و با

 را یخانوادگ و یجمع یزندگ و کرده خارج یفرد

ست کرده تیتقو  پدر و خانواده که آرامش انیبن و ا

 در اطیح.شودیم سبب را است شده فیتعر مادر و

 است خانه دهنده ساختار شبکه مرکز در هاخانه نیا

 ریغ طور به بسرررته یفضررراها همه" که ایگونه به

 با دهیسررپوشر یفضراها قیطر از عمدتاً و میمسرتق

 بیترک اطیح سررمت هر در.... هسررتند مرتبط اطیح

 در ایشرربکه همچون فضررا یعمود و یافق هایهیال

 یبرا را االرتفاع مختلف یفضررراها انواع دهیتن هم

 با مرتبط یعموم و یخصررروصررر هایتیفعال انواع

 ،1388،یمازندران)".آورندیم فراهم یزندگ وهیشررر

 ادامه بعد سه در فضا در ایشبکه ساختار نیوا( 18

 قرار جهان مرکز در اطیح که ایگونه به کندیم دایپ

 دایپ ادامه آسررمان تا نیزم از سرراختار نیا. ردگییم

 که صررورت نیا به رودیم باال یسررو به و کندیم

 شررروع اطیح سررط  از هاخانه نیا باز یفضرراها"

 مختلف سررطو  در آسررمان سررمت به و شرروندیم

 دارد قرار صفه اط،یح از باالتر یکم. رندگییم شکل

هار آن به که  از باالتر یکم ند،گوییم هم خوا  ب

 نیتام یبرا است یسرباز رو ادهیپ که یشارم صفه

س ستر ضاها ید  یکم دارد قرار باالخانه در واقع یف

 همه از باالتر باالخره و یمهتاب ،یشرررارم از باالتر

ها نه بام باز، یفضررررا  اسررررت شررررده واقع خا

 هاکثرت به اتیح واقع در و( 120:1388،یمازندران)

 در آسرررمان نهییآ چونان آ  و بخشررردیم وحدت

 مهین باز، یفضا. کندیم ریتطه را یزندگ خانه، مرکز

سته و باز سل نماد خانه در ب سل ست یت  جادیا یبرا ا

سان که شهیاند و لیتخ عبادت، مکث، سکوت،  ان

طه نیا از را یرانیا  باال عالم و درون ارتیز به نق

 .(7و6 :1377با،ید)کشاندیم

 کندیم دایپ مصرررداق نجایا در شرررولتز گفته نیا و

 یفضرراها یاصررل دهنده شررکل مرکز ای هدف":که

 که یمرکز به همواره بشررر یزندگ. اسررت یوجود

س اعمال یاجرا صحنه  شوند،یم واقع او مهم اریب

 یتمام که اسررت اینقطه مرکز. اسررت بوده وابسررته

 عنوان به عموماً رسند،یم هم به آن در یافق حرکات

 هم به را آسررمان و نیزم که یعمود ،یجهان محور

 شررررده گرررفررترره نررظررر در زنرردیمرر ونرردیررپرر

ست  اطیح گرید یریتعب به(. 33و32:1392شولتز،)ا

 به خدا از ینشرران که اسررت گرید ایکعبه از ینشرران

 مرکز در خررالق روزه هر ذکر یبرا و دارد همراه

 .است گرفته قرار مخلوق کوچک یهست

 یکارکرد و یجزئ عناصر

 اصول از یهودگیب از زیپره ایرنیپ استاد گفته طبق

-یم تالش" که یمعن نیبد است بوده رانیا یمعمار

 اسراف از و نکنند سازیساختمان در هودهیب کار شده

 بارها هم اسالم در(. 28:1390ا،یرنیپ)کردندیم زیپره

  است شده هیتوص یهودگیب و اسراف از زیپره به

 شامل اطیح عناصر از کی چیه زین اصول نیا برطبق

 عنصر هر و هارواق ها،پوشکف ها،حوض ها،باغچه

 لیدال بر عالوه و است شده نبرده کار به هودهیب گرید

 اطیح .است شدهیم هم یمعنو لیدال شامل یماد

 که است یطول محور چند یدارا هاییطباطبا خانه
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. کندیم متصل هم به را ننشیتابستان و ننشیزمستان

 لیمستط شکل به حوض کی توسط یمرکز محور

 حوض کی به که است شده فیتعر ینحو به دهیکش

 بخش یروبرو در و اطیح یعرض یراستا در گرید

 کنار در نیهمچن. شودیم یمنته نینش تابستان

 یضلع هشت هندسه با باغچه شش یطول حوض

 و ننشیتابستان نیب ریمس تگریهدا رمنتظمیغ و منتظم

 و یطول حوض مجموعه کل. هستند ننشیزمستان

 متفاوت یکفساز از قا  کی در باغچه شش

 حوض کی زین هایبروجرد خانه در اندقرارگرفته

 گریکدی به ینحو به را خانه یاصل بخش دو یطول

 گرید شکل لیمستط باغچه چهار که کندیم متصل

 صال  خانه اطیح در نیهمچن کنندیم تیحما را آن

 نیا با افتدیم هایبروجرد خانه مشابه یاتفاق هم

. است دهیکش یگوش هشت هاباغچه شکل که تفاوت

 یبرا ینماد است شر  قابل که علت نیا به آ 

 عرفان همان که "باشد شده یذهن" که است یقتیحق

 زمان از و رانیا در آ (. 606 :1374 نگز،یل)است

 کتا  در. است شدهیم شمرده محترم زرتشت نییآ

 دیمو یمیسل) است بوده "پناتا میا" آ  فرشته اوستا،

 جنبه از نیهمچن( 72-73 :1381 زاده، ینور و

 باز یفضا ان،یزرتشت آ ؛ با آن ارتباط و یمعمار

 از بعد بود، لیمستط شکل به ینیزم که را، یمقدس

 ییدعا خواندن با آن طرف چهار گذاریعالمت

(. 45 :1381،یبینا)کردندیم ریتطه آ  با مخصو 

 شده دیتأک آ  تیاهم بر بارها زین قرآن در نیهمچن

  است؛ شده یمعرف اتیح سرچشمه آ ،: است

 آّ   است؛ کرده فیتعر آ  بر را، خدا عرش گاهیجا

-یم یمعرف رحمت نماد آسمان از نزول جهت به را

 شرط و بوده معبود با ارتباط سازنهیزم آ  "  کند؛

. است داشتن وضو عبادات از یاریبس در دخول

 در خود، دانستن یکی یمعنا به وضو، نییآ انجام

 همراه به بازگشت و خدا رحمت موج با ،یماد یایدن

 و( 605 :1374نگز،یل)"است مبدا و اصل یسو به آن

. کند¬یم گوشزد را آ  تیاهم که گرید یاریبس

 جادیا به کمک بر عالوه اطیح درون آ  حوض پس

 و رطوبت شیافزا قیطر از مناسب یمیاقل طیشرا

 شیآسا طیشرا همان که( 1381،یبینا) دما کاهش

 یسمبل باشد،یم هم یپاک از ینماد است، یجسمان

 بخشند،یم انیجر را یزندگ که یبهشت هایآ  از

 یرونیب و یظاهر ریتطه قدرت تنها نه آ  چراکه

 ساختن زهیپاک یبرا یمناسب نماد بلکه دارد، را مردم

 اتیح تیخاص فلذا باشد،یم زین انیآدم قلو 

 یم "اتیح آ " مفهوم به یکل طور به آ ، یبخش

 آ  نیهمچن( 64-61 :1382مل،یش)انجامد

 نیزم دهنده ارتباط و باالست آسمان دهندهانعکاس

 اطیح اطراف مجموعه کل کنندهفیتعر و آسمان با

 به طرف هر از نندهیب شخص که ینحو به باشدیم

 روبرو، ینما بر عالوه کند نگاه آ  حوض درون

 از ".دید خواهد همزمان را آسمان و اطراف ینما

 همواره یرانیا هایخانه اطیح سمت چهار که آنجا

 یطراح هایوارهید و هااتاق دهیپوش یفضاها لهیبوس

-یم نگاه که حوض طرف هر از است، محصور شده

 شودیم دهید حوض نهییآ در خانه گرید طرف مکنی

 یواقع یفضاها از ییتماشا یریتصو بیترت نیبد و

 آ  رنگ سبز و یقلیص سط . دآییم دیپد یمجاز و

 از یبخش همواره بزرگ و کوچک سرخ هاییماه با

 ،یحائر)دآییم حسا  به اطیح یفضا شیآرا

 ز،ین حوض یهندس شکل نظر از(. 123 :1388

 جنو  و شمال نیب حرکت تگریهدا دهیکش لیمستط

-یم اطیح کل یرگیجهت با مطابق قبله سمت به و

 بر انسان حرکت و میمستق صراط از ینماد که باشد

 وجود و. است او یینها کمال جهت در و نیزم یرو

 تیمرکز و تیاهم بر اشاره اط،یح مرکز در حوض
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 یآب انعکاس با خصو  به و دارد یهست در آ 

 به را یهست ینما تمام نهییآ خود، دل در آسمان

 تیاهم جهینت در(. 50:1381،یبینا)گذاردیم شینما

 انسان است، یساز زهیپاک و یبخش اتیح در که آ ،

 به یشگیهم یدسترس یبرا تالش از ریناگز را یسنت

 هایجنبه از یکی حوض. کردیم پاک و روان آ 

-خانه در. دهدیم لیتشک را یسنت یها خانه خا 

 در یجار ینهرها آ  قیطر از حوض ،یسنت یها

 آ  ،ایعده تصور عکس به. شدیم را یس معبر

-رهیذخ بلکه رسدینم دنیآشام مصرف به هاحوض

 خاک و گرد دنیخوابان و پاشیآ  یبرا است ای

 اطیح یپاش آ ( 46 :1348لبر،یو...)و وانیا و اطیح

 مرسوم راً یاخ که تابستان ظهر از بعد در درختان و

 کاهش و طیمح نمودن خنک و آ  ریتبخ به بوده،

 (.نظر باغ :1385طوفان،)کندیم کمک هوا یخشک

نار در  جادیا بر عالوه درختان و هاباغچه هانیا ک

 فایا هوا رطوبت کمبود جبران در یموثر نقش هیسا

ش یانرژ جذ  قیطر از نیهمچن کنندیم  به دیخور

( 2007 اسرردپور،)کنندیم کمک اطیح در دما تعادل

سا جادیا در آن یکارکردها از نیا و سمان شیآ  یج

 که را یشهر خداوند یمعنو شیآسا مورد در. است

 عتیطب یکل طور به و بوسررتان و باغ آن یطراح در

 که را یباغ و دهینام بیط یشهر را باشد شده دهید

باط در گاه با ارت مت باشرررد، یسرررکونت  یاله نع

شت از ینماد درختان واقع در پس  شمردیبرم  یبه

ستند س قرآن در که ه ست شده میتر  از که چرا.  ا

 دانستندیم اول مأمن چون را خانه مسلمانان که آنجا

نه هر ند هر ایخا  و یباغ و روان آ  محقر، چ

 و(. 21:1363 ،یمقدسررر)اسرررت داشرررته یبوسرررتان

 هیطول علت به یآدم یعرضررر نشیآفر سررراننیبد

مام بهشرررت یبازسررراز و ونددپییم  ردپذییم یت

 مسلمان خانه واقع در و(. 68:1380ار،یبخت و اردالن)

 و درختان همراه به محصررورشررده یمرکز اطیح با

به آ ،  زاده، ینق)اسرررت یمعنو جهان نیا مشرررا

222:1384.) 

 ناتیتزئ و ییفضا هایدهیا

 یریقرارگ و طرف چهار یفضرراها و نماها شررامل

 به است گریکدی به نسبت و اطیح به نسبت فضاها

 معنادار و وسرررتهیپ هم به ارتباط کی در که ایگونه

 دهیا. برسررند سررکونت مفهوم رندهیدربرگ اهداف به

مام حاصرررل واقع در ییفضرررا یها هداف ت  و ا

 و یریقرارگ نحوه شررامل یکل و یجزئ یراهکارها

ضاها، یریگ جهت ضاها یکل شکل ف  یچگونگ و ف

ناصرررر کاربرد ییچرا و نده لیتشرررک جزء ع  ده

 .فضاست

 ییفضا دمانیچ

 نسار یسو ای یجنوب بخش در هایبروجرد خانه در

ستان وانیا اط،یح  وارید چیه بدون که دارد قرار یتاب

 گوشوارها و نینش تابستان تاالر به یمتحرک ای ثابت

گاه کهینحو به دارد، راه  تا اطیح درون از ناظر ن

 وانیا یسررو دو در. رودیم نینشرر تابسررتان یانتها

 یبصررر دید که دارند قرار ییهایدر سرره یتابسررتان

 اطیح یشررمال بخش در. دارند اطیح به یمیمسررتق

 قیطر از اگرچه که دارد قرار ننشرریزمسررتان بخش

 دارد راه اطیح به میرمسررتقیغ شررکل به و وانیا کی

 ای و بانهیسرررا چگونهیه بدون آن یبازشررروها اما

 نور کره ایگونره بره دارنرد راه رونیب بره یلتریف

 در. کند نفوذ نینشرر زمسررتان یانتها تا دیخورشرر

 که اندگرفته قرار یباز مهین یفضرراها یغرب سررمت

ستق شکل به و کامالً ضا به میم  نیا. دارد راه باز یف

 فقط واقع در و نداشرررته یخاصررر یکاربر فضرررا

 یشرق سمت در. هستند گریکدی کنار در هاییوانیا

 شررتریب که دارند قرار ییفضرراها و هااتاق هم اطیح
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 دید ییبازشررروها لهیبوسررر و دارند یخدمات کارکرد

صر ستق یب س و میم ستر ستق ریغ ید  اطیح به میم

 خانه به هیشررب ییفضرراها هم صررال  خانه در. دارند

 در ننشرریتابسررتان یعنی گرفته، شررکل هایبروجرد

ستان جنو ، شیزم  و یباز همان با و شمال در نن

 یفضاها و اتیح نیب ارتباط و جنو  ینما یفراخ

 دو در نجایا در که تفاوت نیا با شرررمال؛ در یداخل

ضاها غر  و شرق یسو  و مانند وانیا باز مهین یف

ستق ارتباط با ضاها. اندگرفته شکل اطیح با میم  یف

نه اطیح اطراف با خا باط ند زین هاییط مان نه ه  خا

 که نصورتیا به باشدیم صال  خانه و هایبروجرد

ستان جنو  در شیتاب ستان شمال در  و نن شیزم  نن

 رونیب و درون یفضرراها نیب یروابط با و دارد قرار

: تفاوت چند با. هاستیبروجر خانه هیشب اریبس که

کهیا اوالً  اطیح شررررق سرررمت در کهیوجود با ن

ند یکوچک یفضررراها نه مورد مان  هایبروجرد خا

ما دارد وجود ها نیا ا نه در فضرررا با خا باط  هاییط

ند تریکاربرد و بزرگتر ماً. هسرررت کهیا دو  وانیا ن

 ستین فراخ یقبل مورد دو اندازه به آن ننشیتابستان

شوها آن در و ضا یمتحرک یباز  خارج و داخل یف

 یفضاها دوم طبقه در آن یجا به امّا. کنندیم جدا را

 شررده جادیا یفراوان یفراخ و یبازشرردگ وان،یا کنار

 فضررا پشررت کوچک هایاطیح به دید که ییجا تا

 .کندیم دایپ ادامه

 طرف چهار ینما

 نیپرکارتر جنو  سمت ینما هایبروجرد خانه در

 یرهایبادگ بر عالوه. است ناتیتزئ ثیح از نماها

 یورود طاق یباال هایشخانیخ ننشیتابستان بخش

 کوران ضرورت از ینشان نما، باز یفضاها کنار در

 شتریب اگرچه هم ناتیتزئ دارند؛ بخش نیا در هوا

 آن در اما شوندیم شامل را مجرد و یمیاسل نقوش

  را رهایش و پرندگان و سماورها اشکال با ینقوش

 و دریپنج شامل یشمال ینما. داد صیتشخ توانیم

 یجنوب ینما مانند که است یناتیتزئ و نماهاطاق

 ینما. باشدیم ینیع و یدیتجر نقوش از یبیترک

 اما ،یجنوب ینما اندازه به نه اما پرکار هم یشمال

 ننشیتابستان به راه که است یریبادگ آن جالب نکته

 سر پشت یفضا به قایدق یعنی ن،نشیزمستان نه دارد

 گرید ینما دو از ترساده اطیح یشرق ینما ننده،یب

 هایقا  ها،آن از ترنییپا یارتفاع در و است

 سمت یفضاها یورود ریمس و فضاها یبازشوها

 هم نما نیا در ناتیتزئ. شودیم شامل را یشرق

 کمتر یبو و رنگ با البته و گرید ینما دو همانند

 یتعداد فقط که هم یغرب ینما. است تیرؤ قابل

 یشرق ینما از اینهییآ واقع در که نماستطاق

 ترساده اریبس نماها یکل طور به صال  خانه در.است

 حداکثر و هاستیبروجرد یخانه ینماها از

 و هاسرستون در یجنوب و یشمال ینما دو ناتیتزئ

 یول. است یرنگ هایشهیش با بازشوها هایینچیگره

 یدیتجر ناتیتزئ همه که است نیا عمده تفاوت

 در ناتیتزئ تراکم زین هاییطباطبا خانه در. باشندیم

 اریبس نماها اما است یجنوب و یشمال ینما دو

 نیا ناتیتزئ عالوه به است یقبل مورد دو از پرکارتر

 یدیتجر کامال هایبروجرد خانه برخالف خانه

 .است

 ارتفاع و یریگ اوج

فاع نظر از فاع زین یارت مه از یجنوب ضرررلع ارت  ه

 ینماها و یشررمال ینما آن از بعد و اسررت بلندتر

. دارند قرار  ارتفاع کی در باًیتقر هم یغرب و یشرق

ما فاع مجموع در ا طه چیه ارت  حد از فراتر اینق

 خانه همانند زین صرررال  خانه در. سرررتین انتظار

 و اسرررت ترمرتفع همه از یجنوب ینما هایبروجرد
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 یغرب و یشرررق ینما دو و یشررمال ینما آن از بعد

 هاییطباطبا خانه در. اندگرفته قرار ارتفاع کی در هم

 همچون گریکدی به نسبت فضاها ارتفاع ثیح از زین

 ارتفاع در نینشرر تابسررتان یفضرراها یقبل مورد دو

 سرررپس و دارد قرار نیریسرررا به نسررربت یباالتر

 در هم یغرب و یشرق یفضا دو در و ننشیزمستان

 شررکل گرید ینما دو از ترنییپا و کسررانی یارتفاع

 اطراف یفضررراها یسرررازمانده مورد در. اندگرفته

شت توجه نکته نیا به دیبا اطیح  خانه اگرچه که دا

 خانه حوزه در یشررخصرر یرفتارها بیترک لیدل به

 شرررولتز،)ردگییم خود به یقرارداد صرررورت کمتر

 ینظم و مشخص یچهارچوب یدارا اما( 143:1392

 اسررت ممکن فضررا هر اگرچه اسررت شررده فیتعر

شته چندکارکرد شد دا ضا هر گاهیجا اما با  رابطه و ف

 شده فیتعر کامالً کل به نسبت و گرید یفضا با آن

 با مختلف یفضاها یسازمانده "است؛ مشخص و

مل به توجه  نتریتیاهم با از یکی آن در موثر عوا

 با. اسرررت بوده خانه یطراح در اطیح یعملکردها

 مختلف هایجبهه بر دیخورش گردش ریتاث به توجه

صل به را جبهه هر آن سازندگان خانه،  یساعت و یف

 همه پس( 16:1375ان،یمعمار)اندداده اختصرررا 

ضاها  و دارند خانه سازمان در مشخص یگاهیجا ف

 بایتقر " دارند؛ راه باز یفضا عنوان به اطیح به همه

 به هاسرررردا  و هااتاق یپاگردها و هاپله راه همه

صل اطیح ستند مت  انداز چشم زین اطیح متقابالً و ه

ته و شرررده یطراح مام یبرا ایآراسررر تاق ت  و هاا

ها نه کالن و خرد  یفضرررا  ،یحائر)اسرررت خا

 از یناش فقط یسازمانده وهیش نیا اما(. 122:1388

مل  آن هیحاشررر و ریکو رد"سرررت،ین یمیاقل عوا

 یوارید چهار نیا در محصررور دیبا خانه یفضرراها

 لحاظ از تنها نه فضررا یسررازمانده نوع نیا. باشررد

که یعیطب حاظ از بل قاد و یروح ل  یدارا زین یاعت

 هایطوفان و بوده ریکو در که هاآن. اسرررت تیاهم

 یورود از ریغ به خانه که دانندیم انددهید را شرررن

 داشررررترره رونیرربرر برره گررریررد یدروزنرریررنرربررا

 تمام در که همانگونه( 251:1375ان،یمعمار)باشرررد

 عالوه یینها مأمن عنوان به خانه یساختار هایهیال

 بوده رگذاریتاث هم یروح عوامل یجسررم عوامل بر

ناها، طرف چهار ینماها مورد در. اسرررت  همان ب

 و بودند ساده اصوالً نماها شد داده  یتوض که گونه

 عتیطب از برگرفته که  شدیم یدیتجر نقوش شامل

 چون هم نماها یاصرررل مصرررال  و بودند اهانیگ و

 نیا در" که چرا است گل و خشت از بنا اجزا ریسا

 سوزان اشعه ریز در یگرید مصال  نوع چیه منطقه

 خام خشررت یخوب به مرداد و ریت یگرما در آفتا 

صل در. ستین مقاوم گرما برابر در گل و  یسرما ف

. شودیم گرم هااتاق یحرارت اندک با زین آن خشک

لت پذ در سرررهو  به در زین آن کاربرد و یریکار

 زین یفن بعد از. است بوده مهم مصال  نیا یریکارگ

 توده کی شکل به شدن خشک از بعد خام خشت

 یگرما برابر در آجر. دآییم در مقاوم و کدسرررتی

 کاربرد و سررتین یخوب قیعا آفتا  تابش و دیشررد

 هیتجز لیدل به خاک و گچ لیقب از هاییمالت با آن

ما برابر در مالت تا  تابش و گر  نبوده سرررریم آف

ست  نقوش یسادگ پس(. 270:1357 ان،یمعمار) "ا

 تیماه در که یظاهر هایفرم و اشرررکال در تنها نه

 یازهاین نیتام باعث که بود زین مصال  بودن آوربوم

سمان ست شده یروحان یازهاین کنار در یج  نیا. ا

 قرار و یماد یایدن از گسرررسرررت از ینماد دیتجر

 از برخواسررتن تفکر اسررت، یمعنو یایدن در گرفتن

 کمال به دنیرسرر راه در و آسررمان سررمت به خاک

. داد صیتشرررخ یخوب به آن در توانیم را یانسررران

 نشانه یمعمار در هارنگ و اشکال نقوش، " چراکه

ستند پنهان یمعان یالقا یبرا یبارز  از مخاطب و ه
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ضور قیطر ضا در ح  یشهود درک به یمعمار یف

 هارنگ و اشکال نقوش پس. شودیم لینا یمعان آن

 در شرراعر که چنانآن و معنا حامل هسررتند یواژگان

گان موزون بیترک نا واژ  افزارو  و دلکش ییمع

 قیعم بس یسخن واژگان نیا با زین معمار سازد،یم

 ای. داشررت خواهد شیخو مخاطب با بخش رو  و

بارت به قدار هایتیکم نیا گرید ع  از که یم

 ییمعنا یتیفیک آن حامل اند،شرررده دهییزا هندسررره

ند  نامه ،یمیند)ندگوییم سرررخن آن از که هسرررت

 یسرربک هانیا بر عالوه(. 1378 علوم، فرهنگسررتان

 و قبله سمت به و عمق به را چشم که یجنوب ینما

 نیسررنگ ینما برابر در کشرراندیم یینها کمال همان

 یارتفاع شیافزا که غر  و شرق ینما دو و یشمال

سمان سمت به یپلکان  هانیا و شوندیم تیهدا آ

مه هان کردن ملموس یبرا ه  کینزد و یمعنو ج

 یبرا خانه" چراکه اسرررت؛ یماد یایدن به آن کردن

ییم هادهیپد کردن ریپذ دسرررترس  هاآن از دبا

. گمارد همت شرررانیدآوریپد به و کرده مواظبت

 از که کرد اشرراره نور تیفیک به توانیم نمونه یبرا

 نسررربت یآگاه اما کرده، رییتغ گرید مکان به یمکان

 قیطر از نور افتنیرر یتجل از شیپ یتجل نیا برره

صنوع یشکل شوار م (. 142:1392شولتز،)دنماییم د

ست جهت نیا در هاتالش تمام پس شنا که ا  با ییآ

 صورت واسطه یب ییآشنا نیا رد،یگ صورت جهان

نه در جهت نیا از رد؛پذییم  نشیگز به یازین خا

 خانه در جهان ست،ین هدف یجو و جست و ریمس

ست دهیگرد یارزان یسادگ به آن حول و  شولتز،)ا

شته انسان راه سر از هایراه دو و(. 141:1392  بردا

س کی در و شده  کمال یسو به یخود به خود ریم

  یصر طور به هم ارتفاع نظر از. شد خواهد تیهدا

 بنا ارتفاع شیافزا از ممانعت بر یاسرررالم متون در

شاره ست؛ شده ا سا حق ا ست آن هیهم  یبنا که ا

نا از را خود ند باالتر او یب  بر را هوا انیجر و نبر

سدود یو  با هایخانه و( 291:1362،ندهیپا)نکنند م

 خواهند نیاطیشرر و جن سررکونت محل ادیز ارتفاع

س عالمه) بود  خود نیا که( 446-447 :1384،یمجل

ستق یریتاث شته بنا ارتفاع شدن ترکوتاه بر میم  و دا

 یانسان اسیمق از فراتر نما که شده باعث مجموع در

ست یجنوب ینما در ارتفاع نیشتریب ردینگ شکل  ا

به به راه که فاع جهت نیا از و دارد کع  که آن ارت

شان ساجد یخاطره از ین شد، تواندیم هم م  قابل با

 . باشدیم هیتوج

 یریگجهینت

سا نیتأم مفهوم به خانه در سکونت سان شیآ  در ان

 بعد. اسرررت انسررران یجسرررمان و یروحان بعد دو

سمان سا حوزه و یمیاقل میمفاه از او یج  که یشیآ

سان همه یبرا ست ثابت هاان ست شده گرفته ا  و ا

عد  او یفرهنگ نهیزم به توجه با فرد هر یروحان ب

 کی یجسرررمان شیآسرررا بعد. بود خواهد متفاوت

 و یخیتررار هررایتجربرره از هم مسرررلمرران یرانیا

 یکل طور به. است شده گرفته او یاسالم هایآموزه

 خانه در شیآسررا یبرا که یکل اصررول اسررالم در

 و سکون-3 آرامش-2 تیامن-1: شامل شده میترس

ص یزندگ-4 تفکر یبرا سکوت صو  یجمع و یخ

 آ  و اهانیگ شررامل عتیطب حضررور -5 یخانوادگ

 -7 یمیاقل هاییژگیو از اسرررتفاده و یهماهنگ -6

 در هانیا همه که باشرررد؛یم گرانید حقوق تیرعا

 یرسررتگار به دنیرسرر و پروردگار تیعبود جهت

 وجود: شررامل خانه تریجزئ هاییژگیو در انسرران

 در اهانیگ هایباغچه و اطیح مرکز در آ  حوض

 نرراتیتزئ قبلرره، جهررت در یرگیجهررت اطراف،

ضاها یجاگذار ساختمان، نبودن مرتفع ،یدیتجر  ف

 با فضرراها همه ارتباط و یمیاقل طیشرررا به توجه با
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 مراتب-سلسله کی یط و باز یفضا عنوان به اطیح

 .اندکرده دایپ ینیع نمود هایدسترس از

 

 مآخذ و منابع

 یفارس منابع

. البالغرره نهج. 1389یعل طررالررب،ابیابن −

 یفرهنگ موسررسرره: قم. یدشررت محمد ترجمه

 (.ع)نیرالمومنیام یقاتیتحق

له ار،یبخت و نادر اردالن، −  حس. 1380. ال

صفهان. شاهرخ دیحم ترجمه. وحدت شر: ا  ن

 .خاک

 یداریپا یالگوها. 1385. یعل اسررردپور، −

نامه. رانیا یریکو یمعمار در  یمعمار فصرررل

 .52-44. 25 شماره(. ما) رانیا

شا − شته ،یکمال ییپا . دیناه ،ییکهنمو و فر

 مجموعه مسررراجد، یمعمار و اسرررالم. 1380

 یمعمررار المللینیب شیهمررا نیدوم مقرراالت

 دانشررگاه: تهران(. جلداول) ندهیآ افق مسررجد

 .هنر

. الفصرراحهنهج. 1362. ابوالقاسررم نده،یپا −

 . دانیجاو انتشارات: تهران

س سبک. 1390. میعبدالکر ا،یرنیپ −  یشنا

 نیغالمحس یگردآور و نیتدو. یرانیا یمعمار

 .دانش سروش: تهران. ایرنیپ

ندران یحائر − . 1388. محمدرضرررا ،یماز

نه، نگ، خا مار یبررسررر. عتیطب فره  یمع

صر و یخیتار یهاخانه  و نیتدو منظور به معا

 مرکز: تهران. خانه یطراح یارهایمع و ندیفرآ

 .یمعمار و یشهرساز یقاتیتحق و یمطالعات

. 1377. هوشنگ راردالن،یام و دارا  با،ید −

. دارید کی ،گزارش گل و آ  یسرررو آن

شگر . 27 و 28 شماره یآباد. پژار ارژنگ گزار

4-12. 

. فاطمه زاده،ینور و میسررل د،موییمیسررل −

شنامه. میقد تهران در قنات و آ . 1381  پژوه

تان یفرهنگ راثیم کل اداره  دفتر تهران، اسررر

 .چهارم

 به سکونت مفهوم. 1392. نوربرگ شولتز، −

 محمود ترجمرره. یلیتمث یمعمررار یسرررو

 .آگه نشر: تهران. یاراحمدیریام

 از ییرمزگشررا.  1382. یمار آنه مل،یشرر −

مه. یاله اتیآ بدالرح ترج : تهران. یگواه میع

 .یاسالم فرهنگ نشر دفتر

 ترجمه.  1381. نیحسرر محمد ،ییطباطبا −

. یموسررو باقر محمد ترجمه. زانیالم ریتفسرر و

صفهان شر و تحقیقات موسسه: ا  اهل معارف ن

 (.ع) البیت

 نقش یبازشررناسرر.  1385. سررحر طوفان، −

 نظر باغ. رانیا یسرررنت هایخانه اطیح در آ 

 .81-72. ششم شماره

مه − . نیالمتق هیحل. 1384. یمجلسررر عال

 .بهشت اسی: تهران

 هیابن یمیاقل یبررس. 1389. دیوح ان،یقباد −

سه: تهران. رانیا یسنت س شارات مو  چاپ و انت

 .تهران دانشگاه

: قم. یالهاد موسررسرره. 1387. دیمج قرآن −

 .میکر قرآن نشر و چاپ مرکز

 و یعل اران،ی و وسرررفی ،یمهلبان یگرج −

سکندر و رایسم نژاد،یپرورد . 1390. ژهیمن ،یا
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 یهاخانه در میاقل با همسررراز یمعمار یابیارز

 .40-31. 7 شماره آرمانشهر،. کاشان

ماد. 1374. نیمارت نگز،یل − . قرآن در آ  ن

 هنر، فصررلنامه ا،نییموسررو میرح دیسرر ترجمه

 .612-603. 28 شماره

 با ییآشررنا. 1375. نیغالمحسرر ان،یمعمار −

(. درونگرا یشناس گونه)رانیا یمسکون یمعمار

شارات مرکز: تهران شگاه انت  صنعت و علم دان

 .رانیا

س − . 1363. احمدبنمحمد ابوعبداهلل ،یمقد

قاسررریاحسرررن  ترجمه. میاالقال معرفه یف مالت

 و مولفرران شررررکررت: تهران. یمنزو ینقیعل

 .مترجمان

. اطیح در اتیح. 1381. فرشرررته ،یبینا −

 .نزهت: تهران

صر، − س ن  ت،یمعنو و معرفت. 1380. نیح

شا ترجمه  و پژوهش دفتر: تهران. یرحمت اهلل ان

 .یسهرورد نشر

 و عتیطب گاهیجا. 1384. محمد زاده،ینق −

. یرانیا یشرررهرها فرهنگ در سرررتیز طیمح

 و علوم واحد یاسالم آزاد دانشگاه پژوهشنامه

 .تهران قاتیتحق

لد واتسرررون، − نا نت لبز، و دو . 1389. ک

صول) یمیاقل یطراح  کاربرد ییاجرا و ینظر ا

 و انیقباد دیوح ترجمه(. سررراختمان در یانرژ

 انتشارات موسسه: تهران. یمهدو ضیف محمد

 .تهران دانشگاه

. 1390. آزاده زاده،یپشرروتن و بهزاد ق،یوث −

. یاسررالم اتیروا و اتیآ در سررکونت میمفاه

 65-50. 129 شماره. روستا طیمح و مسکن

لد لبر،یو − نا  و رانیا هایباغ. 1348. دو

. صررربا دخت نیمه ترجمه. آن یهاکوشرررک

 .کتا  نشر و ترجمه بنگاه: تهران

نگ. 1376. ونسرررکوی − عه و فره  توسررر

 ترجمه(. توسرررعه و یشرررناخت مردم افتیره)

: تهران. یفاضرررل محمد و یفاضرررل اهلل نعمت

 ارشرراد و فرهنگ وزارت انتشررارات سررازمان

 .یاسالم
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