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  هاي سنتي ايران گيري انواع حياط در خانه نقش جغرافيا در شكل
  

  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركز ـ *زاده حسين سلطان
  

  13/9/1389:     تأييد نهايي1/8/1389: پذيرش مقاله
  

  چكيده
هاي ششم پـيش از مـيالد    هاي كهن تاريخي كه از هزاره  هاي سكونتگاه   اي مانده از خانه   براساس آثار برج  

هاي واقـع   اند، و همچنين آثار برجاي مانده از برخي سكونتگاه به بعد در بسياري از نقاط ايران وجود داشته        
ديگـري فـضاي   شده و محصور، و  طور معمول از دو بخش ـ يكي فضاي ساخته  النهرين، هر خانه به در بين

اي بوده  النهرين هوا در طول سال به گونه شد، زيرا در نواحي مركزي و جنوبي ايران و بين باز ـ تشكيل مي 
هـاي    است كه مدتي از سال هوا سرد و حدود نيمي ديگر معتدل و گرم بـوده اسـت و بخـشي از فعاليـت                       

هـاي    ا وجود آنكه نقـش پديـده      ب. گرفت  مربوط به سكونت در اوقات مناسب سال در فضاي باز صورت مي           
ها كمابيش آشكار است، اما برخي از محققـان           گيري فضاي باز يا حياط خانه       جغرافيايي و محيطي در شكل    

افزون بـر   . اند  هاي سنتي نام برده     دهندة انواع حياط در خانه      عوامل فرهنگي را به عنوان عوامل اصلي شكل       
انواع فضاي باز و رابطه آن با فضاهاي ساخته شده در ايـران             بندي موجود از      رسد كه دسته    اين، به نظر مي   

  : انـد   هاي اصلي اين تحقيـق بـدين شـرح          پرسش. بسيار كلي است و دقت كافي در آن به كار نرفته است           
انواع فضاي باز را با توجه به ساختمان        ) 2هاي سنتي چه بودند؟       عوامل اصلي پديدآورنده حياط در خانه     ) 1

هدف از انجام اين پژوهش در وهله نخـست توجـه بـه چگـونگي تـأثير       بندي كرد؟ تهتوان دس چگونه مي
بندي جامع براي     هاست، و در وهله دوم ارائه نوعي دسته         دهي به فضاي باز خانه      عوامل جغرافيايي در شكل   

 هاي جغرافيايي نقش اصلي و      پديده: فرضيه اين پژوهش چنين است    . هاست  بندي انواع حياط در خانه      گونه
در ايـن پـژوهش از روش       . انـد   هاي سنتي ايران داشته     گيري انواع حياط در خانه      مهمي در چگونگي شكل   

هاي جغرافيايي، متغيرهاي مستقل و انواع فضاي باز          پديده.  است   تفسيري استفاده شده   –تحقيق تاريخي   
سنادي و هم بـه شـكل       ها، هم به صورت ا      روش گردآوري داده  . اند  يا حياط، متغيرهاي وابسته اين پژوهش     

هـاي جغرافيـايي و    چارچوب نظري اين تحقيق براين اساس استوار اسـت كـه پديـده       .  است  ميداني بوده 
دهد كه    نتايج اين پژوهش نشان مي    . اند  دار داشته   هاي سنتي حياط    گيري خانه   اقليمي نقش مهمي در شكل    

  هـاي جغرافيـايي بـوده    ت تأثير پديدههاي سنتي ايران تح   گيري فضاي باز يا حياط در خانه        چگونگي شكل 
تـوان   رسد براساس آن مي  است كه به نظر مي بندي جديدي از انواع حياط ارائه شده   همچنين دسته . است

يكي از نتـايج    . بندي كرد   هاي سنتي ايران را شناسايي و طبقه        همه انواع فضاهاي باز مورد استفاده در خانه       
هاي    محيطي يا حياط   – تعريف جديدي از انواع فضاهاي باز كاربردي         بندي و   مهم اين پژوهش، ارائه دسته    

  .واحدهاي مسكوني ايراني است
  

  .سرا، خانه پيش هاي سنتي، فضاي باز، ميان حياط، خانه :ها واژه كليد
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  مقدمه
ضاهاي  چگـونگي تركيـب فـ   ،يا به عبارت ديگرـ چگونگي قرار گرفتن فضاهاي ساخته شده يا سرپوشيده در فضاهاي باز  

ـ سرپوشيده با فضاهاي باز هاي گونـاگوني   عوامل و پديده.  يكي از نكات مهم در طراحي و ساخت فضاهاي معماري است 
ايـن  جملـة  نـوع كـاركرد بنـا از    . شده نقش دارند  ساختهمصنوع ياگيري فضاهاي باز در تركيب با فضاهاي          در نحوه شكل  

 و چگونگي طراحي    شود  مياهاي باز يا حياط به كاركرد ساختمان مربوط         هاي فض   ها و نقش    عوامل است، زيرا يكي از جنبه     
عنـوان    بـه . يابـد   مـي حياط و همچنين در نظر گرفتن فضاي سبز و آب و ساير عناصر در درون آن به كاركرد بنا بـستگي                      

ر معمول ابتـدا بـدون       سنت، به طو   بر طبق  حياط مساجد جامع را به دليل امكان استقرار عده بيشتري از نمازگزاران              نمونه،
به سبب ساخته شدن مسجد جامع جديـد      كاركردشان كه   ياز مساجد جامع  رخي  البته در ب  . ساختند  فضاي سبز و درخت مي    

مدرسـه خـود    به سـبب آنكـه   ،هاي ديني  كه در مدرسه  است  در حالي   اين. شد  كرد، درخت نيز كاشته مي      در شهر تغيير مي   
هاي متعدد و فضاي سـبز وسـيع و گـسترده متناسـب بـا                 طور معمول باغچه    آمد، به  شمار مي   فضاي سكونتي طالب نيز به    

  .ساختند شرايط و امكانات مي
هـاي فـضاي بـاز و     گيري و انـواع تركيـب   موضوع مورد بررسي در اين پژوهش، به صورت خاص به چگونگي شكل  

ين سبب است كه برخـي   دن موضوع ب  اهميت وضرورت بررسي اي   . شود   مربوط مي  هاگيري آن   بسته و همچنين داليل شكل    
 در حـالي كـه در ايـن پـژوهش بـه داليـل               ؛انـد   گيري اين فضا دانـسته      هاي فرهنگي را دليل شكل      از پژوهشگران، پديده  

  . است جغرافيايي اين پديده توجه شده
ر واحدهاي مـسكوني  ويژه د گرا، به گرا و برون هاي موجود در مورد انواع فضاهاي باز به درون        گذاري  بندي، و نام    طبقه

  . است ه شدههتر آنها ارائبندي ب گذاري جديد براي طبقه چندان دقيق نيست و به همين سبب نوعي نام
فـضاي بـاز      و مـصنوع و محـصور    فضاهاي زيستي و سكونتگاهي در همه نقاط ايران در گذشته از دو نـوع فـضاي                 

ونگي تركيب آن بـا فـضاي سـاخته شـده بـسيار             شكل و خصوصيات كالبدي فضاهاي باز مسكوني و چگ        . شد  تشكيل مي 
هاي سنتي چه بودند؟      عوامل اصلي پديدآورنده حياط در خانه     ) 1: اند  هاي اصلي اين تحقيق چنين      پرسش.  است  متنوع بوده 

 انواع) 2. اند  ثر دانسته ؤگيري حياط م    هاي فرهنگي را در شكل      رو اهميت دارد كه برخي از محققان پديده         اين پرسش از اين   
بنـدي كـرد؟ اهميـت ايـن      تـوان دسـته    ساختمان در واحدهاي مسكوني سنتي در ايران چگونه مي توجه بهفضاي باز را با 

هـاي معمـاري پاسـخگوي همـه          گـذاري انـواع حيـاط در مـتن          بنـدي و نـام      رسد طبقه    است كه به نظر مي     آنپرسش در   
گـذاري جديـدي در ايـن زمينـه           بنـدي و نـام      طبقه و ضروري است كه      ؛هاي متنوع حياط در معماري ايراني نيست        صورت

  .صورت گيرد كه براساس آن وجوه تشابه و تمايز انواع گوناگون حياط را بتوان به درستي و دقت بيان كرد
حياط يا فضاي باز در واحدهاي مسكوني، كاركردهاي بسيار متنوعي دارد كه يكي از آنها نقش و كاركرد فرهنگي و                    

هايي كه حياط مركزي محصور داشتند، يكي از كاركردهاي مهم عبارت بود از ايجاد فضايي امن                  ان در ساختم  .آييني است 
ايـن كـاركرد مهـم حيـاط در     . رس افراد نامحرم و غريبه دور بـود  ديدرفت و از     شمار مي   اي كه حريم خانواده به      و محدوده 

 بيان دارنـد كـه همـين كـاركرد حيـاط موجـب         كه برخي از پژوهشگران   است  گرا سبب شده     هاي درون   نواحي داراي خانه  
توان بـه نوشـته        مي ،براي نمونه . گيري آن بدانند    هاي فرهنگي را عامل شكل       و در اين زمينه پديده      است  پيدايش آن شده  
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خانه مسلمان با حياط داخلي محصورش از چهار جانـب و           «:  است  وي چنين بيان كرده   . بوركهارت در اين زمينه توجه كرد     
خانـه، حـرم خـانواده اسـت و قلمـرو      . اي هست، بايد مشابه اين جهـان باشـد     محصورش كه در آن چاهي يا چشمه       غايا ب 

وانگهي شكل مربعش با قانون نكاح در اسالم كه به مرد اجازه            . حكمروايي زن كه مرد در آن قلمرو، ميهماني بيش نيست         
خانه اسـالمي،   .  عدل و انصاف در ميان آنان، مطابقت دارد        دهد تا چهار زن به عقد ازدواج خود درآورد، به شرط رعايت             مي

 و –گونه زندگاني خانوادگي از حياط مشترك اجتماعي جدا و سـوا گـشته     و بدين–به روي دنياي خارج كامالً بسته است   
 »يابـد   فقط باالي آن به سوي آسمان باز است كه آسـمان از آن طريـق، در پـايين، در چـشمه آب حيـاط، انعكـاس مـي                           

  ).148، 1369بوركهارت، (
هـاي تـاريخي و فرهنگـي         رسد برخي از آنها با واقعيـت         كه به نظر مي     است  چند نكته مهم در بيان بوركهارت نهفته      

هاي گذشته به داليل تاريخي و محيطي نوعي نظـام مردسـاالري حـاكم      در بسياري از جامعه از جمله اينكه   .انطباق ندارد 
آميـز بلكـه     كه خانه قلمرو حكمروايي زن بود كه مرد در آن ميهماني بيش نبود، نه تنها اغـراق    و بيان اين نكته     است  بوده

هاي وسيعي از ايران زنان در امور اجتمـاعي چنـدان مـشاركت               نادرست است، زيرا در بسياري از جوامع كهن، مانند بخش         
   چنـين نوشـته شـده   ) .ق.  قرن پنجم هـ(صادالعباد در مر . ها و باورهاي نادرستي درباره آنان وجود داشت         نداشتند و انديشه  

آنجا چون  . در اين معني اشارتي لطيف است     . اما عقل، روح را همچون حوا آمد آدم را، كه از پهلوي چپ او گرفتند              «: است
يـد و   با زنـان در كارهـا مـشورت كن        (» شاورهن و خالقهن  «: الصاله و السالم فرمود     زنان از پهلوي چپ بودند، خواجه عليه      

اند كژ باشـند، هـر راي         راست آن باشد، زيرا كه زنان از استخوان پهلوي چپ             كه راي  )هرچه ايشان گويند خالف آن كنيد     
  ).51، 1361  الدين رازي، نجم(كه زنند، راي راست ضد آن باشد 

 بـه اسـتدالل     نكته ديگري كه بوركهارت درباره شكل مربع حياط اشاره كرده، چنان نادرست است كه چندان نيازي               
ربط اسـت و آشـكار     اتفاقي و بيياين انطباق. است  او شكل مربع حياط را با قاعده نكاح مرتبط دانسته      . براي رد آن نيست   

گـرا   هـاي درون  هـاي داراي خانـه   شكل در دوران پيش از اسالم در ايران و ساير سـرزمين         هاي مربع   تنها حياط   است كه نه  
 چـه در دوران اسـالمي و چـه در    ،ا چندان راه نيافت نيز  ههاي ديگر كه اسالم به آن       سرزمينوجود داشته، بلكه در برخي از       

هـاي    شود، چنان كه برخـي از خانـه         هاي مردم آن نواحي ديده مي       دوران پيش از اسالم، حياط مركزي در بسياري از خانه         
 در  چه در عمارت خزانه و      ، چه  مركزي جمشيد شماري حياط    همچنين در تخت  . داراي حياط مركزي بودند   نيز  يونان و روم    

گرا يا حياط مركـزي را   توان وجود حياط درون      بنابراين مي  .توان مشاهده كرد     مي ،هاي سكونتگاهي واقع در روي صفه       كاخ
اي محيطي و اقليمي دانست، كه البته با فرهنگ اسالمي درباره حفظ حريم خـصوصي                 در واحدهاي مسكوني بيشتر پديده    

  .نگي داردخانواده هماه
  او در اين مورد چنين نوشته     .  است  شمار آورده   هاي مسلمانان به    بوركهارت در كتاب ديگر خود حياط را از مظاهر خانه         

هرگاه بـه نقـشه شـهرهاي       . گيرند، نه از خيابان     هاي درون خويش روشنايي و هوا مي        هاي مسلمانان از حياط     خانه«: است
انـد كـه      هاي پيچاپيچ قرار گرفته     ها و كوچه    بست  هاي عمده سراسري رشته بن       خيابان بينيد كه در كنار     اسالمي بنگريد مي  

طور عام درست نيست، زيـرا در         اين نكته نيز به   ). 198،  1365بوركهارت،   (»هاي انبوه و پرشماري هستند      راه آمدوشد خانه  
هاي مشبك واقـع      ها از طريق پنجره     ر كوچه هاي واقع در كنا     ي از خانه  رخي از شهرهاي اسالمي مانند بغداد و قاهره، ب        رخب
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 ,Warren, Fathi(شد، بدون آنكه محرميت خانه آسـيب ببينـد    خانه تأمين مي در بدنه كنار كوچه قسمتي از نور و تهويه

1982, 201(.  
  

  مباني نظري 
: بنـدي كـرد      دسـته  توان بـه دو گـروه       بندي كلي مي    گيري انواع فضاهاي معماري را در طبقه        ثر در شكل  ؤعوامل مهم و م   

عوامـل مـادي و محيطـي، شـامل مـصالح و مـواد              .  و دوم، عوامل فرهنگـي و تـاريخي        ؛ عوامل مادي و محيطي    ،نخست
ويـژه    گيـري انـواع فـضاهاي معمـاري بـه           ها در شـكل     ثير اين پديده  أت. ساختماني، محيط طبيعي و عوامل اقتصادي است      

تـوان انـواع    بنـدي كلـي مـي    سـادگي در دسـته    كه بـه    ننده بود، چنان  ك  يار تعيين فضاهاي سكونتگاهي در دنياي گذشته بس     
اي كـه   در نـواحي . هاي كهن را هماهنگ و مرتبط با خصوصيات محيط طبيعي آنهـا دانـست   هاي معماري در تمدن  سبك

گي شـكل    بود، مانند يونان قديم و تمدن مايا، نوعي از معماري سـن            ممكنهاي بزرگ      سنگ ساختماني با اندازه    استفاده از 
ـ  كه چوب فراوان در دسترس بوداي گرفت كه با معماري نواحي  متفـاوت   ـ كامالً  مانند چين، ژاپن و نواحي شمالي ايران 

رفتـه در درون  صورت فضايي گود  النهرين به  بينشده در منطقه هاي يافت  ترين خانه    و كهن  ترين  يكي از ابتدايي  .  است  بوده
ترين ماده سـاختماني بـود        ، در نواحي مركزي ايران نيز خاك مهم       )44،  1381  ممفورد،(با خشت و گل     شده    ساختهزمين و   

 مواد و   اثير محيط طبيعي بر شكل فضاهاي معماري تنها ب        أت. كلي عناصر و فضاهاي معماري ايراني را تعيين كرد          كه شكل 
وهوا، ارتفـاع از      مانند آب   است، متنوعيهاي     شامل پديده  وصورت جامع     محيط طبيعي به  تأثير  مصالح ساختماني نبود بلكه     

كـه هركـدام بـه      ) 3،  1371رهنمـايي،    (نظاير اينها شناسي و     سطح دريا، دوري يا نزديكي به دريا و رودخانه، ساختار زمين          
هـا    تأثيرگذاري عوامل مادي و محيطي بـر روي انـواع سـاختمان         .دخيل بودند ها     تركيب فضايي ساختمان   درشكل معيني   

پذيري از عوامل محيطي، از عوامل فرهنگي و تاريخي نيز تـأثير              د، زيرا بناهاي فرهنگي و آييني افزون بر تأثير        يكسان نبو 
پذيري آنها بـا شـرايط    گيري فضاهاي سكونتگاهي به دليل ضرورت انطباق پذيرفتند، در حالي كه چگونگي شكل   ميبسيار  

تنهـا    پذيري با محيط و شـرايط طبيعـي نـه           انطباق. پذيرفتند   مي هاي محيط طبيعي تأثير     محيطي، بيش از هر چيز از پديده      
اين سبب، ايـن      به). 90،  1381لنگ،  (براي انسان و فضاي زيست او، بلكه براي بقاي بهتر همه موجودات زنده حياتي بود                

هـاي    بـاز خانـه   هاي جغرافيايي بر شكل فضاهاي        ويژه برخي از پديده     كيد بر نقش محيط طبيعي و به      أپژوهش با توجه و ت    
  .است  سنتي ايران صورت پذيرفته

  
  قيروش تحق

 و  كار گرفته شود    به ي تواند در موارد   يز م ي در دوره معاصر ن    ي معمار يهرچند كه در حوزه طراح    ،   است ياديق بن ينوع تحق 
 يهـوا و فـضا   آب، ن،ي مانند زمـ ي معماريرگذار آن بر رو يثأ مهم ت  هاي  دهي پد يا و برخ  يجغراف. دا كند ي پ ي كاربرد يا جنبه
 ي سـنت  يها شده و باز در خانه      ساخته ي فضاها يريگ  شكل ي و چگونگ  آيند؛  شمار مي   اين تحقيق به    مستقل يرهايمتغ سبز،

. ران اسـت يها ا ي بررسيياي است و محدوده و قلمرو جغرافيليتحل  ويفيق توصي روش تحق.ة آن هستندر وابستيران، متغ يا
. انـد   شـده  يآور  جمـع  يق اسناد ي اطالعات از طر   يبرخ  است و  يداني م يها يو بررس  مشاهدات   ، اطالعات يروش گردآور 

  . صورت گرفته استيفيها به صورت ك يند بررسيه و فراين فرضيم پرسش و تدوي تنظيچگونگ
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  ها افتهيبحث و 
  ...)تعريف خانه، سرا و (خانه تا سرا 

اند  هايي دانسته   ها و اقامتگاه     باني خانه  ،اساس شاهنامه  را بر ) انسان= ميرا    زنده= گي مرتن   (برخي از پژوهشگران كيومرث     
 و هـا  هايي از مردم از كوچندگي به نوعي يكجانشيني در كـوه  اند كه گروه    اي دانسته    و او را نماينده دوره     اند  كه در كوه بوده   

  ).235، 1374وحيدي، (هاي ساخته شده در آن روي آوردند  خانه
  نخستين به كوه اندرون ساخت جاي        يكيومرث شد بر جهان كدخدا  

دارنـدة  «اسـت، بـه معنـي       » هئوشـينگه «نام او در زبان اوسـتايي كـه         . هوشنگ پس از كيومرث به پادشاهي رسيد      
 را از »شـان، آشـيان و كاشـانه       «هـاي   واژه. شينگه به معني دارنده خانه است       زيرا هئو به معني خوب، و      ،»هاي خوب   خانه

  اند كه شن به خ و ك و به تدريج به شكل خان، خانـه و كـده تغييـر يافتـه     اند و بيان كرده     ه دانسته هاي واژه شينگ    تركيب
 هوشـنگ نخـستين كـسي بـود كـه شـهرها و بناهـايي سـاخت                  ،هاي تاريخي    برخي از متن   بر طبق ). 236همان،   (است

است و برگرفتـه     كرمانشاهي برابر    »نهشا« با   »شان« ةرود كه واژ    اند گمان مي    همچنين گفته  .)186،  1386سن،   كريستن(
رفيعـي سرشـكي و ديگـران،       (گوينـد     مرغ مـي    مرغ را به فارسي شانه تخم        جايگاه تخم  .ي ش ي نَ     از ريشه اوستايي واژه   

  .اند كه آن را به معني جايگاه و خانه دانسته  ،)193، 1382
مانده از واژه شينگه يا شن به معنـي     ي باقي ها  خانه را نيز در ديگر تركيب       واژه مركب گلشن به معني جاي گل يا گل        

 به معني خانـه دژ  ،را كه نام روستايي در نزديكي مشهد است      ) شن ديز (ديز    واژه شان ). 49،  1358جنيدي،  (اند    خانه دانسته 
ورت كـه بـه صـ   را  شان يـا شـامبر     ة فريدون جنيدي واژ   .است) دژ(= و ديز   ) خانه(= اند كه مركب از دو كلمه شن          دانسته

كه چون در مواردي ش بـه ك        است  وي بيان كرده    .  است   شان به معني خانه دانسته     ة برابر واژ  ،شود  خوانده مي » شامب«
او بيان كرده كه   .  است  شاهدي بر اين نكته دانسته    هم  شده، شن به كن تبديل شده و نام روستاي كن تهران را               تبديل مي 

هاي   و آن را به عنوان پيشوند، در كلمه است ده و اين واژه به كد تبديل شده  حرف ن در واژه پهلوي كنت و كند بعدها افتا         
او بخـش اول   . پس كد يا كنت به معني خانه، ده، شهر و كشور بوده است            . توان ديد   كدخدا، كديور و كدبانو و مانند آن مي       

  ).51همان،  ( است  انگليسي را گرفته شده از كنت پهلوي به معني خانه يا شهر دانسته countryواژه 
كندنـد و   ها براي ساخت خانه، زمين را مي     كه چون آريايي    است  مرحوم احمد حامي درباره ريشه واژه خانه بيان كرده        

هاي كَد، كده، كنه و كند و سپس كنه و خنه كه شكل ديگر آن خانه بود،                   تدريج واژه كند به شكل     گفتند، به   به آن كند مي   
  ).194، 1381  فيعي، سرشكي و ديگران،ر: به نقل از(به كار رفت 

، كـه ممكـن اسـت فـضاي بـاز       است شده دهنده فضايي ساخته آيد، نشان   خانه برمي  ةهرصورت آنچه از پيشينه واژ      به
 بتوان بيان كرد كه در گذشته بيشتر براي بيان فضايي ساخته شده و سرپوشيده به كار      بسا  چهباشد و      يا نداشته باشد  داشته  

دولتخانـه،  : رود ماننـد  كـار مـي   تـاكنون بـه  ـ و در مواردي  ـ هاي گوناگوني از آن از دوران گذشته    و تركيباست  رفته مي
خانه، باالخانه، جماعتخانه، كتابخانـه و كارخانـه؛ كـه در همـه آنهـا نـوعي اشـاره بـه فـضاي                   گنبدخانه، ديوانخانه، ايلچي  

توان به متن سفرنامه ناصر خسرو اشاره كرد كه كعبه را با عنوان               ي براي نمونه م   .شود  شده و سرپوشيده مشاهده مي     ساخته
 خانه  ةشايد به همين سبب در بسياري از نقاط ايران در گذشته از واژ            ). 92  ،1358ناصر خسرو،   (نوشته است   » خانه كعبه «
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 خانـه در برخـي از       ة كـه واژ   رسـد    به نظر مـي    البته. كردند  گوييم، استفاده مي    براي ناميدن فضايي كه امروز آن را اتاق مي        
كه در كتاب تاريخ     ؛ چنان شد  شود، استفاده مي     امروز به آن خانه گفته مي       كه نواحي با مفهوم سرا و آنچه     يا برخي از    ها    دوره

الدين قاسـم     خواجه شهاب «:  است  الدين قاسم چنين نوشته شده      درباره عمارت خواجه شهاب   ) قرن نهم هجري  (جديد يزد   
اد خانه عالي و بادگير و طنبي و پيشگاه و باغچه مشجر مكروم بساخت و حياض وسـيع و آب نرسـوباد در                       در محله نرسوب  

آن جاري كرد و هم متقارن با اين خانه، خانة ديگري ساخته و سرابستان و حياض و طنبـي، و آب نرسـوباد در آن جـاري                 
  . است انه فرمودهاست، و بادگير و پيشگاه، و همچنين موالناي مشاراليه در وصف آن خ

  سقف تو گردون مه مقبلي        اين وطن خرمي و خوشدلي     
  »....آينه ساحت تو منجلي        هست چو خورشيد منور مدام    

  ).95، 1357احمد بن حسين، (
  . است  و ساحت به معني حياط استفاده شده،در اين متن از واژه سرابستان، به معني باغ كوچك متصل به خانه

ويژه صحن فضاهاي عمومي و مساجد سـاحت   صحن، به هاي نخستين هجري به حياط يا      هاي قرن   تندر برخي از م   
ناصـر خـسرو،     ( اسـت   كه در چند جاي سفرنامه ناصر خسرو به ساحت برخي از مـسجدها اشـاره شـده                 شد، چنان   گفته مي 

1358 ،24 ،60 ،92.(  
) .ق .  هــ 550تـأليف در حـدود   (وضـي سـمرقندي   اثر نظامي عر  » چهار مقاله «هاي قديمي مانند      ي از كتاب  رخدر ب 

خانه يا حياط اسـتفاده    به معني ميان  » سراي  ميان«يا  » سرا  ميان« سرا به معني خانه و عمارت، از واژه          ةافزون بر كاربرد واژ   
 فرو  گفت او را به ميان سراي     «: در مورد سلطان محمود غزنوي و ابوريحان بيروني چنين است         شده  متن اشاره   . است  شده
زمين فـرود آمـد      هبود، بوريحان بر آن دام آمد، و دام بدريد، و آهسته ب             زند، چنان كردند، مگر با بام ميانگين دامي بسته        ااند

  ).92، 1372نظامي عروضي، (» كه بر وي افگار نشد چنان
بناهـا چنـين نوشـته      نيز درباره مسجد جامع سمرقند و تعمير برخي از          ) .ق.  هـ   1251تأليف حدود   (در كتاب سمريه    

راه عـام افتـاده اسـت، آن را ميـرزا              هـا در يلـي      ها كه در پايان زينـه       سراي و حجره    اما عمارت مسجد و ميان    «:  است  شده
سـراي ظـاهر     كـه در كتيبـة رواق ميـان   ،وهشت مرقوم است تاريخ اتمام آن سنه هشتصدوسي  .  است  بيك تعمير كرده    الوغ
  ).62، 1343ابوطاهر سمرقندي، (» است

اي كمابيش مركزي و در ميـان فـضاي           گونه  آشكار است كه در مواردي كه فضاي باز يا حياط به           مذكورهاي    از متن 
رفت و منظور از آن بيشتر فـضاي بـاز واقـع در ميـان                 سرا به كار مي      ميان ةشد، واژ   شده عمارت يا سرا قرار داده مي       ساخته

  .عمارت يا سرا بود
 به  ،براساس اين متن  . توان به تعريف واژه سرا و خانه در قرن پنجم هجري پي برد              بي مي از متن تاريخ بيهقي به خو     

 در حالي كه منظور از خانـه، عبـارت از           ؛شد  شده سرپوشيده و باز باشد، سرا گفته مي         فضايي كه تركيبي از فضاهاي ساخته     
ان محمود از محل زندگي سـلطان مـسعود در          گزارشي كه از بازديد فرستاده سلط      بيهقي در . شده يا اتاق بود    فضاي ساخته 

صورت الفيه سخت پوشيده به امير محمود نبشتند و نشان داد            هپس خبر اين خانه ب    «:  است  هرات نوشته، چنين بيان كرده    
كه چون از سراي عدناني بگذشته آيد باغي است بزرگ، بر دست راست اين باغ حوضي است بزرگ، و بر كران حـوض از                

  ).146، 1356بيهقي، ( »و دو قفل باشد اروز بر است، و شب وچپ اين خانه 
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هـاي    ي از سـاختمان   رخـ رفت و هم در مواردي بـراي فـضاي بـاز ب             كار مي   ها به    هم براي فضاي باز خانه     ، حياط ةواژ
پو واقـع و    قـا   تلگرافخانه در سردر عالي   «:  است  كه درباره ديوانخانه شهر استرآباد چنين نوشته شده        عمومي و ديواني، چنان   

حيـاط  ... مشتمل بر سه اطاق و دو ايوان از يك طرف به ميدان توپخانه و از طرف ديگر به حيـاط ديوانخانـه منظـر دارد                          
هاي تحتاني و فوقانيش بعينه به ايـوان تخـت           اقت و ايوان رفيع و ا     ] دارد [ديوانخانه شباهت تامي به ديوانخانه دارالخالفه       

فرنگي و ديوانخانه ديگر و حياط نارنجستان  در پشت ديوانخانه است كه از آنجا به عمارت كالهاي    باغچه... نمايد    مرمر مي 
  ).26، 1356محمدعلي قورخانچي، (» ...رود  و عمارت سليمانخاني و اصطبل مي

  
  گيري خانه در متون كهن هاي جغرافيايي در شكل توجه به پديده

بـراي نمونـه    .  اسـت   وهواي منطقه اشاره شده    اق در هماهنگي با آب    تاي از متون كهن به چگونگي طراحي خانه و          رخدر ب 
هـاي   امـا حـال   «:  اسـت   اشاره كرد كـه در بخـشي از آن چنـين نوشـته شـده              ) .ق .    ه 7قرن  (توان به مطلب دنيسري       مي

ـ هاي جزوي مسكن ي آن بـد  هرگاه كه مردم اندر شهري مقام كند كه نهاد و هـوا . ها را گويند  مسكن جزوي همان خانه 
هـاي   خانه را بلند كنند، و نشـست         اگر نهاد خانه را نيك نهد مضرت آن هوا كمتر باشد، و اين چنان باشد كه آسمانه                 ،باشد

هـا   هاي خانه را فراخ كنند و چنان سازند كه بامداد كه آفتاب برآيد انـدر نشـست                 خانه را روي سوي مشرق سازند، و روزن       
  ).101، 1350دنيسري، (» اندر تابد تا هوا را لطيف كند

 در كنـار    كرده و نكات جالب توجهي اشاره     به  ها    وهوا بر شكل ساختمان    درباره تأثير آب  ) .ق.  هـ   8قرن  (ابن خلدون   
هـا    در شـكل و چگـونگي خـصوصيات سـاختمان    ،آن به تأثير دو عامل ديگر يعني آداب و رسوم و منزلت اقتصادي افـراد          

هـا در شـهرهاي گونـاگون     گاه بايد دانست كه چگونگي سـاختمان  آن«:  است نين نوشتهوي در اين مورد چ .  است  پرداخته
متفاوت است و در هر شهري برحسب عادات و رسومي كه در ميان مردم آن متداول است و فراخور وضع هواي آن ناحيه                       

هـا همـه       يك شهر نيز خانـه     همچنين در داخل  . سازند  هاي گوناگون مي    و اختالف ايشان از لحاظ توانگري و ناداري خانه        
هـاي متعـدد    ها و غرفه  اقتسازند كه داراي فضاي پهناور و ا        هاي عظيم مي    ها و دستگاه   يكسان نيست چنان كه برخي كاخ     

ـ  ناچارند در منازل خود ا     ،گونه كسان به علت داشتن فرزندان و خدمتگزاران و زنان و پيروان بسيار              چه اين  ؛است هـاي   اقت
  ).806، 1353ابن خلدون، (» باشند متعدد داشته

  
  هوا) الف
 كه در چگونگي شكل و تركيب فضاي معماري واحدهاي مسكوني نقـش             آمده  شمار مي   بههاي طبيعي مهمي      از پديده هوا  
كردند كه فضاهاي سـكونتي از        اي طراحي و احداث مي      گونه  هاي گوناگون به     فضاهاي معماري را در سرزمين     .ه است داشت
 و از سوي ديگر بادهاي مناسب را به درون فـضا راه دهنـد تـا موجـب                   ،دهاي مزاحم و مضرّ دور باشند     سو از آسيب با     يك

دربـاره  ) .ق.  هــ  7در قـرن  (قزويني . اين نكته همواره مورد توجه مورخان و جغرافيانويسان نيز بود. تهويه داخل بنا شوند   
ن پر گرد و غبار، ابرش نبار، باد سامش چون تيـر بـر              آسما«:  است  هواي هويزه در خوزستان از قول شخصي چنين نوشته        

  ).130، 1366قزويني، (» ها نشيند تن
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هواي اين سـرزمين گونـاگون      «:  است  هايي از عراق چنين نوشته      مقدسي در قرن چهارم هجري درباره هواي بخش       
شـود    تابستان گرم سوزان مي   شود، چه بسا در       بغداد و واسط و آنچه در آن منطقه است، رقيق است و زود عوض مي              . است
در بصره گرمـا سـخت اسـت        .  كه غلظت هوا و دوامش بيشتر است       ،ست ا كوفه عكس آن  ... گردد    زودي خنك مي   هولي ب 

  ).173، 1361مقدسي، (» بسا هواي شمال بوزد و خنك شود ولي چه
اي    و هـوا بـه گونـه       كردنـد كـه جريـان بـاد          تالش مي  مختلفهاي    ها و طرح    در شهرهاي گوناگون با عناصر، روش     

 از  ، استفاده از بادگير براي به جريان انداختن هوا يا كاسـتن از دمـاي محـيط                .يابد كه شرايط زيست بهبود      شودساماندهي  
در مناطق و شهرهاي گرم و خشك با حركـت    . هاي معمول در برخي از شهرها براي بهبود شرايط محيطي خانه بود             روش

اي  فـضاها را گـاه بـه گونـه    . دادنـد  ب يا منبعي همانند آن، دماي محيط را كاهش مـي  دادن جريان هوا از روي حوضچه آ      
 اين نوع   برخي از . شد  در تابستان مناسب مي   دادند كه براي سكونت و اقامت         حوض به شكلي سازمان مي    تمركز پيرامون   م

ردن هوا، از ايران به مصر وارد شـد و در           اند كه ابتكار استفاده از بادگير براي خنك ك          گفته. ناميدند  خانه مي   فضاها را حوض  
 از ادبا و شعراي مصر را مشغول كـرد كـه برخـي از    اي عدهاين پديده چنان ذهن   . كردند  ها از آن استفاده مي      برخي از خانه  

ـ      است  در برخي از اشعار به باد آهنج اشاره شده          . آنان اشعاري در توصيف و اشاره به آن سرودند         ي كه آن را دريچه يـا روزن
به اين  ) قرن هشتم هجري  (الدين قيراطي     نام برهان   شعر يكي از شعراي مصر به     . اند براي ورود هوا و معادل بادگير دانسته      

  :شرح است
  باد آهنجي هستم لبريز
  از حال و شور و شعف

  خوان بر فراز من كبوتران نغمه
  سراي درون من باد غزل

  اي كه باد آهنج بر آن افراشته خانه
  اي است از عطش عشقي سوزان دهدرمان دلدا

  ).28، 1378هلد، (اگر در گرما، دريچة آن گشوده شود 
هايي مربوط به چگونگي طراحي و ساخت فضاهاي سرپوشيده و بسته در كنـار فـضاهاي                  حل  افزون بر استفاده از راه    

مـك جريـان هـوا و    كـه فـضايي بـود كـه بـه ك     ـ خانه   باز كه موجب تهويه مناسب فضاهاي سكونتگاهي شود، از خيش
خانـه بـاغ عـدناني در هـرات در زمـان       ابوالفضل بيهقـي دربـاره خـيش   . بردند بهره مي ـ  شد هاي خيس، خنك مي صفحه

ي برآوردنـد خـواب قيلولـه را و    ا در كوشك باغ عدناني فرمود تا خانه«:  است وليعهدي سلطان مسعود غزنوي چنين نوشته 
هـا   طلسم بر بام خانه شـدي و در مزمـل        هكه آب از حوض روان شدي و ب          چنان ،دها آويختن  ها ساختند و خيش     آن را مزمل  

آمـدن   هاي الفيه از انواع گـرد      صورت. پاي زمين صورت كردند    هو اين خانه را از سقف تا ب       . ها را تر كردي    بگشتي و خيش  
. هـا نگاشـتند    ن اين، صورت  كه جهل آن را صورت و حكايت و سخن نقش كردند و بيرو             مردان با زنان، همه برهنه، چنان     

نكته مهم اين اسـت     ). 145،  1356ابوالفضل بيهقي،   (» وقت آنجا رفتي و خواب آنجا كردي       هها و امير ب    فراخور اين صورت  
آيـد    شـمار مـي     هاي بازشو، يكي از اجزاي نظام تهويـه غيرفعـال بـه             ها و روزن    كه هنوز هم تهويه طبيعي از طريق پنجره       

(Baird, 2001, 247).  
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  آب) ب
هيچ سكونتگاهي بدون توجه به  كننده و قطعي داشت و اي تعيين  گذشته جنبه ايام درها گيري سكونتگاه نقش آب در شكل

گيـري مراكـز      به معني سكونتگاه، نشانگر اهميت آب در شـكل        » آبادي«واژه  . گرفت  منابع و امكانات تهيه آب شكل نمي      
 همواره به نوع و كيفيت آب هر ناحيه توجه داشتند و جالب  مردمهمين سبببه . انساني در ايران و مناطق مشابه آن است 

احسن التقاسـيم فـي     «كه در مورد آب دجله و فرات در          شدند، چنان   انساني براي آن قائل مي     هايي شبه    صفتاست كه گاه    
و فرات آبي است نرينه     ... يف  دجله، آبي است مادينه، لط    «:  است   چنين نوشته شده   . ق .ـ  در قرن چهارم ه   » معرفه االقاليم 

  ).172، 1361مقدسي، (» خيزد و سخت، از كشور روم برمي
 مگـر آب  ،آب ايـن سـرزمين خـوب اسـت        «:  است  برخي مناطق شام چنين نوشته شده     از  در همين كتاب درباره آب      

تـر از آب       اسـت، سـبك    رام بد  آب بيت ...  سنگين است    )كه (بانياس كه اسهال آرد و آب صور كه يبوست آرد و آب بيسان            
هـا و     هايي كه با فاصله كمي از زير خانـه          چگونگي دسترسي به آب جاري در مجراي قنات       ). 260همان،  (» ...اريحا نبيني   

  .ها بود كرد، عامل پيدايش گودال باغچه ها عبور مي ساختمان
  

  فضاي سبز) ج
ونتگاهي تنها به دوره معاصر مربوط نيست،       ها و مناطق سك     خصوص در بخش    اهميت درخت و به طور كلي فضاي سبز به        

طور   شد و به    ويژه در مناطقي كه آب و فضاي سبز محدود يا اندك بود، ديده مي               جا و به    بلكه همواره در گذشته نيز در همه      
 هـم در قيـاس بـا ديگـر        ، منزلـت و بهـاي بيـشتري         بـود  آب و فضاي سبز بيشتري        داراي يي از شهر كه   ها  معمول بخش 

توان بـه جـوي موليـان در بخـارا             مي ،براي نمونه . ر داشت و محل استقرار بزرگان و اعيان و رجال شهر بود           هاي شه   جاي
بـاره چنـين      نرشـخي در ايـن    . وهوا و گران شهر بـود       از نقاط خوش آب    .ق. ـ  هاي چهارم و پنجم ه      اشاره كرد كه در قرن    

آيين مثل جوي موليان در      كه بهتر از مقام نفيس بهشت     است     و ديگر سراي پادشاهان به جوي موليان بوده       «: نوشته است 
الـدوام در     هـاي روان علـي     ها و آب    ها و بوستان   ها و چمن   جاي او سراها و باغ       چرا كه همه    است؛  بخارا جاي و منزلي نبوده    

 چنـان طـرح     العـصر و معمـاران    رو اسـتادان ناد   .... انـد   گذشـته   ها مـي    مرغزارهاي او در هم پيچيده از ميان هم ديگر جوي         
  :اند و صاحب دولتي گفته كشيده

  بايد از اين گلشن رفت ها كرد كه مي هنال      آب خندان به چمن آمد و با شيون رفت
هـاي مـصور، و    هـاي مـوزون و مـنقش عـالي سـنگين، و مهمانخانـه       و ديگر از در ريگستان تا دشتك به تمام خانه   

اي آفتاب از جانب شـرقي و         م خرگاهي بوده، به نوعي كه ذره      هاي كج  هاي نيكو و درخت     هاي خوش، و سرحوض    چهارباغ
  ).38، 1363نرشخي، (» افتاد غربي به نشستگاه سرحوض نمي

هاي كوچـك و بـزرگ سـفالي بـراي      توجه به فضاي سبز در گذشته چنان بود كه در برخي از شهرها مردم از گلدان        
ها يا در مواردي حتي براي سبز كردن  ها يا در جلوي ايوان ض حياط، مانند دور لبه حو      از ييها  ايجاد فضايي سبز در قسمت    

به مصر داشـت،    ) 441سال  (ناصر خسرو قبادياني در سفري كه در قرن پنجم          . كردند  ها استفاده مي    ها و بام    فضاي مهتابي 
وچـك وجـود    هـاي بـزرگ و ك       ها به كمك گلـدان      بام برخي از خانه     كند كه در پشت     هايي اشاره مي    به فضاهاي سبز و باغ    
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از جمله چيزها اگر كسي خواهد كه باغي سازد، در هر فصل سـال كـه باشـد بتوانـد                    «: متن گزارش او چنين است    . داشت
 و كـسان باشـند كـه        ؛ثمـر   چه هر درخت كه خواهد مدام حاصل تواند كرد و بنشاند، خواه مثمر و محمل، خواه بي                . ساخت

باشـند، و بـر     ها در تغارها كشته  چنان است كه ايشان درخت،و آن . ننددالل آن باشند ، از هرچه خواهي در حال حاصل ك          
هاي ايشان باغ باشد، و از آن اكثر پربار باشد از نـارنج و تـرنج و نـار و سـيب و بـه و گـل و                              ها نهاده، و بسيار بام     بام پشت

چنـان بـا درخـت، و بـه هرجـا كـه             و اگر كسي خواهد، حماالن بروند و آن تغارها بر چوب بندند، هم            . ها رياحين و سپرغم  
آن زمين بنهند و هر وقت كه خواهند تغارها كنند           كه خواهي آن تغار را در زمين جاي كنند و در           و چنان . خواهند نقل كنند  

ام و نشنيده، و انصاف آنكه بس  و اين وضع در همه آفاق جاي ديگر نديده       . ها بيرون آرند و درخت خود خبردار نباشد         و پاره 
  ).78، 1358ناصر خسرو، (» ستلطيف ا

ها بسيار كوچك بود و باغچه وجود  هايي كه حياط آن     از خانه  رخي از شهرهاي اسالمي و ايراني، در ب       شماريالبته در   
 در .(Warren, Fathi, 1982, 90-95) گلدان براي زيبا ساختن فضاي حياط استفاده شود چندنداشت، تنها ممكن بود از 

شده بر روي ديوارهاي حياط      صورت نصب   ، بسيار فراوان و حتي به     اسالمي مانند اسپانيا نيز از گلدان     هاي     از سرزمين  رخيب
حياط و فضاي سبز در معماري مسكوني امروز نيز در جهان اهميت خـود را  . (Reynolds, 2001, 74)كردند  استفاده مي

  .(Krebs, 2007, 58-62)  است كمابيش حفظ كرده
  

  زمين) د
طور  در وهله نخست به. آمده است شمار مي بهگيري واحدهاي مسكوني و حياط        هاي مهم در چگونگي شكل      يدهزمين از پد  

هـايي كـه بـراي        كردند كـه فـضاهاي سـكونتگاهي را در زمـين            ها تا حد امكان سعي مي       معمول در بسياري از سكونتگاه    
ـ      . ندكشاورزي مناسب بود، نسازند تا از آنها براي كشت و زرع استفاده كن              پرهيـز از گرمـاي شـديد        هدر برخي از منـاطق ب

طـور معمـول در       اين فـضاها بـه    . ساختند  هايي از فضاي خانه را در زير زمين مي          تابستان يا سرماي شديد زمستان، قسمت     
، شـماري  .ق. ـ براساس گزارش زكريا بن محمد بن محمود قزويني در قرن هفتم ه. تابستان خنك و در زمستان گرم بود      

  ).112، 1366زكريا بن محمد بن محمود، (بودند   زمين ساخته شده هاي روستاي تهران در زير انهاز خ
 هـاي آن در زيـر      درباره شهر ارجان در ايالت فارس كه قـسمتي از خانـه            .ق. ـ  ناصر خسرو قبادياني در قرن پنجم ه      

زمـين هـم     اند، در زير    روي زمين خانه ساخته   كه بر    شهر چنان است كه چندان    «:  است  بود، چنين نوشته    زمين ساخته شده  
 گذرد و تابستان مردم شهر را به واسـطة آن آب، در زيـر               ها آب مي    ها و سرداب    جا در زيرزمين    و در همه  . چندان ديگر باشد  

هـا تـا      زمين برخي از خانـه     اختالف درجه حرارت بين فضاي باز و زير       ). 116،  1358ناصرخسرو،  (»  آسايش باشد   ها،  زمين
  .(Warren, Fathi, 1982, 83)د يرس بيست درجه و گاه بيشتر مي

  
  مهاجرت فصلي ـ اقليمي درون خانه 

ويژه حرارت ناشي از تابش آفتاب در زمستان براي مناطق سرد يا گرم و خـشك و همچنـين                     هاي طبيعي به    اهميت پديده 
گيـري نـوعي مهـاجرت         موارد موجب شـكل    نقش جريان هوا در مناطق گرم و مرطوب يا معتدل و مرطوب در بسياري از              
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  هاي روستايي گيالن چنـين نوشـته        هاي فصلي در خانه     جايي هبرومبرژه درباره جاب  . شد  فصلي درون خانه و محوطه آن مي      
در . گذر از فصل سرما به گرما با نقل مكان اهل منزل از پايين به باالي خانه و از درون به بيرون خانه همراه شـد                «: است

كننـد، بـه صـحبت        شود، خوراك خود را صرف مـي        ، افراد خانواده در اتاق پايين، كه يگانه اتاقي است كه گرم مي            زمستان
 بـه   ،كننـد   در اين شرايط مسيري كه زنان خانه براي تهيـه خـوراك طـي مـي               . كنند  خوابند يا استراحت مي     نشينند، مي   مي

روند، زيـرا     با فرارسيدن تابستان به تاالر مي     ... گردد   خانوادگي مي  از آغاز ايام نوروز، ايوان مركز حيات      . رسد  حداقل خود مي  
جايي، كه به منظـور اسـتفاده از هـواي خنـك             هاين جاب ... تر است و هم نسبت به فضاي ايوان، پشه كمتر دارد              هم خنك 

هاي آشپزي خـود را   پايه سهاينان براي فرار از گرما، . زند م ميه گيرد، نظم فضاي روزمره كار زنان را به كلي به    صورت مي 
لذا زنان براي تهيه خـوراك مجبورنـد چنـدين بـار بـين        .... كنند  مستقر مي ... در حياط و زير سايه درختان يا زير كندوج و           

در . تـر اسـت     تر و پيچيـده     هايي كه دو تاالر دارند، اين مسير باز هم طوالني           بيرون خانه و باالي خانه تردد كنند و در خانه         
نـشينند و روز      كند، در تالر جنوبي مي      وزد و هوا را خنك مي       هنگام بادهاي ماليمي از سمت كوهستان مي       كه شب مواقعي  

جـايي   البتـه جابـه   ). 110،  1370برومبرژه،  (» كنند  را، كه فضا در معرض بادهاي ماليم درياست، در تالر شرقي سپري مي            
يـابي    طور معمول در طراحي و ساخت و مكـان          يشتري كه به  هاي ب   هاي شهري گيالن باتوجه به محدوديت       فصلي در خانه  

  .گرفت فضاها وجود داشت، محدودتر صورت مي
  

  اهميت حريم خانه
حيـاط  ( كه در هيچ حال نبايد كسي بـه درون خانـه ديگـري               گرديده است و تأكيد     حريم خانه همواره محترم شمرده شده     

:  اسـت  در اين مورد چنين نوشته شـده ) .ق.  هـ  9قرن  (» الناس انيس«در  . از باالي بام يا هر جاي ديگري نگاه كند        ) خانه
شجاع، (»  ليكن بايد كه بر خانه همسايه ننگري       ؛حال تو مطلع نگردند     تا بر  ،آنكه بام خانه را از بام همسايگان بلندتر ساز        «

1356 ،216.(  
 اگر كسي در خانه خـود معـصيت          كه در برخي از متون كهن اشاره شده كه          است حفظ حرمت درون خانه چنان بوده     

در اين  » الملوك سلوك«متن  . اي معصيت او ظاهر شود      كه به گونه   كند و آن را بپوشاند، كسي حق تجسس ندارد، مگر آن          
و،  ا پس هر كسي كه بپوشاند معصيت خود را در خانة خود، و در خانه ببندد، جايز نيـست تجـسس بـر                     «: مورد چنين است  

 ظهوري كه آن را بداند كسي كه در بيرون است، همچو آواز سازها از طنبـور و عـود و آواز                      ،خانهكه ظاهر شود از      مگر آن 
اگر بوهاي شـراب آيـد، و      ] در خانه [رسد در رفتن     مستان و كلمات ايشان كه مألوف است ميان ايشان و همچنين او را مي             

دارند، پس اگر فاسقي را بينـد    زير جامه پوشيده ميست كه شراب يا مالهي را در       ا خورند، و گاه    بقراين بداند كه ايشان مي    
المت خاص بدو، همچو رايحه      ع  هكه در شيب دامن او چيزي هست، جايز نيست او را كشف كند مادام كه ظاهر نشود و ب                  

  ).178  ،1361اهللا روزبهان،  فضل(» يا غير آن
  

  ها رابطه بين ساختمان و فضاي باز در خانه
شد كه بـا      اي طراحي و ساخته مي      گونه  چگونگي تركيب هر ساختمان با فضاي باز مربوط به آن، به          طور معمول رابطه و       به
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هاي مربوط به محيط طبيعي و محيط مـصنوعي          ويژه پديده   گيري و نحوه استفاده از فضا، به        هاي مؤثر در شكل     همه پديده 
بررسي واحدهاي مسكوني سنتي در شـهرها  .  شودروي از فضا فراهم متناسب باشد تا امكان بيشترين و بهترين نحوه بهره    

گيري تركيب سـاختمان   هاي محيطي بيشترين نقش را در چگونگي شكل دهد كه پديده  و نواحي گوناگون كشور نشان مي     
داراي هاي مهمي است كـه         از پديده  ، ساختمان و نحوه نورگيري آن     زيرا تنظيم شرايط محيطي و تهويه     با فضاي باز دارد،     

  .استاسي در سازماندهي فضاهاي مسكوني  استأثير
 به دو دسـته     ، چگونگي تركيب ساختمان با فضاي باز       توان انواع واحدهاي مسكوني را از جنبه        بندي كلي مي    در دسته 
  :كردبندي   شرح گروهدين و هركدام را نيز به چند دسته ب،بندي سويه و فضاهاي دوسويه طبقه فضاهاي يك

  
  سويه فضاهاي يك. 1

بـا آن   با فضاي باز تركيب شده و       ) درون يا بيرون بنا   (سو   ها هستند كه تنها از يك        ساختمان اي از   سويه گونه  فضاهاي يك 
  . است  و سوي ديگر آنها بستهاند مرتبط

  
  گرا سويه درون  فضاهاي يك.1-1

 و  و تهويـه دارنـد سـرا    ميـان ها هستند كه يك يا چند حياط مركزي يا        اي از ساختمان    سويه گونه   گراي يك   فضاهاي درون 
طـور معمـول هـيچ پنجـره و           شود و به     تأمين مي  شان  اخلي نور و دسترسي به فضاهاي دروني آنها از فضاي باز د           همچنين

اين نوع فضاها در نواحي گرم و خشك، گرم و مرطوب و برخـي از نـواحي سـرد در ايـران                      . ندرروزني به سمت بيرون ندا    
 معمـوالً  بافت شهري نواحي گرم و خشك، سرد و بعضي از نـواحي گـرم و انـدكي مرطـوب                     .اند  شده  طراحي و ساخته مي   

 حرارت در زمستان يا گرم شـدن سـريع و    هدررفتتوانست آنها را در برابر        ها به يكديگر مي     پيوسته بود و اتصال ساختمان    
  . محافظت كندميزان زياديشديد ساختمان در تابستان به 

  
  گرا ون فضاهاي يك سويه بر.1-2

 از شـان  ها هستند كه نورگيري، تهويه و دسترسـي بـه فـضاهاي داخلـي     سويه، نوعي از ساختمان   گراي يك   فضاهاي برون 
  به سمت بيـرون سـازمان  شان هاي ها، درها و روزن   گيرد و پنجره    طريق فضاي باز پيراموني واقع در بيرون آنها صورت مي         

 يـا محـدود و   ،هاناند و فضاي باز پيرامون آ      شده  هاي متنوعي طراحي و ساخته مي       ها به شكل    گونه از ساختمان    اين. اند  يافته  
هاي روسـتايي    بسياري از خانهانند يا نامحدود و گسترده، م   ؛ها  هاي واقع در درون باغ      بود مانند كوشك  ) محصور(دور بسته   

طور معمول در نواحي سرسبز و جنگلـي          هها ب   گونه از ساختمان   اين.  درياي خزر  ةهاي حاشي   واقع در نواحي جنگلي سرزمين    
  .شدند، وجود داشتند  شمار اندكي كه در محيطي وسيع ساخته مي، و نيزها يا در فضاهاي سبز مصنوعي مانند باغ

  
  گرا درون سويه نيمه  فضاهاي يك.1-3

هـا و     رهـا، پنجـره   سـاختند كـه د       مـي  Uها يا فضاهاي وسيع، ساختماني بـه شـكل             قسمتي از برخي از باغ     ، در در مواردي 
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هاي آن رو به درون بود، اما چون فضاي باز دروني وسيع و بزرگ بود، و در بيشتر موارد با سرابستان يا باغچه بسيار                          روزن
 تهويه و منظر ساختمان كمـابيش        آمد كه تأثير آن بر نورگيري،       اي فضاي باز گسترده پديد مي       شد، گونه    تركيب مي  يبزرگ

  .داشتبا حياط مركزي محدود و دوربسته تفاوت در واقع حدود بود و شبيه به فضاي باز نام
  

  فضاهاي دوسويه. 2
 گردنـد از طريق پنجره، روزن، در، ايوان و ساير عناصر با فضاي باز تركيب           ) درون و بيرون  (هايي را كه از دو سو         ساختمان

سروستان در فيروزآبـاد نيـز سـاختمان بـه سـبب             كاخ   چوندر مواردي   . نامند  ميباشند، فضاهاي دوسويه      با آنها مرتبط    و  
سرا بود و بخش ديگـري از آن بـه صـورت               بخشي از آن داراي ميان     ؛شد  هاي كاركردي، از دو بخش تشكيل مي        ضرورت

يي از آنها را در شماري از واحدهاي مـسكوني نيـز    ها   كه نمونه  ،ها  گونه از ساختمان    اين. بود   گرا طراحي و ساخته شده      برون
گـرا در حاشـيه خلـيج فـارس و كـشورهاي              هـاي درون    بسياري از خانـه   . شوند  ميان يافت، فضاهاي دوسويه ناميده      تو  مي

  .(Talib, 1984, 61)همسايه داراي فضاهاي دوسويه هستند 
  

  گرا  فضاهاي دوسويه درون.2-1
هايي بـه سـمت بيـرون وجـود       روزنكه در يك يا دو يا چند جبهه آنها پنجره ورا سرا  هاي داراي ميان انواعي از ساختمان  

هاي سـنتي     توان بيان كرد كه بسياري از خانه        هاي موجود مي    براساس داده  .گرا ناميد  توان فضاهاي دوسويه درون     دارد، مي 
هاي سال، به صورت دوسويه طراحـي    طبيعي در بيشتر فصلةگرا در نواحي حاشيه خليج فارس به سبب نياز به تهوي           درون

ترين شكل به طور معمول، تنها در يك جبهه ساختمان كه در سمت مسير بـاد قـرار داشـت،         در ساده . اند  هشد  و ساخته مي  
  .دادند تا امكان تهويه طبيعي فضاي خانه به خوبي پديد آيد شماري پنجره و روزن قرار مي

  
  گرا گرا و برون  فضاهاي دوسويه درون.2-2

گـرا    هاي كاركردي و محيطي در تركيب بخش بـرون          اند كه به سبب پديده      هگرا وجود داشت    اي از انواع فضاهاي درون      گونه
  از تـوان در سـاختمان برخـي        اي از آنها را مـي       دسته. دناز اين نوع بناها شمار اندكي وجود دار       . اند  شده  طراحي و ساخته مي   

ه با آن طراحـي و سـاخته        گرا نيز به صورت پيوست      گرا داشتند و يك بخش برون       جو كرد كه يك بخش درون     و  ها جست   باغ
هـاي    آبـاد از نمونـه      كاخ اردشير و كاخ فيـروز     . توان يافت   هايي از اين نوع طراحي را در چند كاخ ساساني مي            نمونه. شد  مي

  . آيند شمار مي مناسب اين نوع بناها به
  

  انواع حياط از لحاظ كالبدي ـ كاركردي
ي هاي كالبدي ـ كاركردي به هشت گروه به شرح  گرا از جنبه اي درونه توان انواع حياط را در خانه بندي كلي مي در دسته

هـا و چگـونگي طراحـي آنهـا بـا             عناصر و فضاهاي پيرامـون هريـك از ايـن حيـاط           . بندي كرد    طبقه آيد،  كه در ادامه مي   
  . استشان متناسب كاركردهاي
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 در يك كم در آنها دستشود كه  ته ميهايي گف  نامي است كه به طور معمول به انواع متنوعي از حياط  حياط مركزي، 
ـ ترين فضا اصلي ترين و يا مهمـ ها فضاي ساخته شده وجود دارد و تنها    در چهار سوي آنباال دستسمت و   براي تأمين  

جاي گرفتن فضاهاي ساخته شده در پيرامون حياط و . استنور، تهويه، ارتباط دروني و برخي كاركردهاي ديگر براي خانه 
  سـبب نـام    ،ديـوار كم بـا      دستها يا     اتاقبا  ها در چهار سمت       گونه حياط  شدن اين    هاي بزرگ و بسته      در حياط خانه   ويژه  به

  ). 59، 1343ابوطاهر سمرقندي،  (اند خواندهسرا  ميانرا  آن در متون كهن.  است آن به حياط مركزي شدهگرفتن
تر از سطح معبر يا كف بخش اصلي           كه سطح آن پايين    شود  هاي مركزي گفته مي     اي از حياط     به گونه  گودال باغچه، 

گرفـت و     در مواردي گودال باغچه قسمتي از سطح حياط مركزي را دربـر مـي             . باشد  ساخته شده ) يا ساير انواع بناها   (خانه  
طور معمول دسترسي به آب جاري بود كه در برخي از منـاطق             سبب ساخت گودال باغچه به     .شد  حياط داراي دو سطح مي    

ز شكل دادن به فضايي خنك، حوضـخانه يـا سـردابي بـراي              ي و ن  ؛كرد  ها عبور مي    شهرهاي كويري از زير قسمتي از خانه      
ي از شهرهاي مركـزي و كـويري كـشور طراحـي و سـاخته               رخاين نوع از حياط تنها در ب      . و مانند اينها  اقامت در تابستان    

  .شد مي
شد و پيرامون     هاي بزرگ ساخته مي     ي خانه رخته در قسمتي از ب     نام نوعي حياط كوچك بود كه در گذش        نارنجستان،

 فـضايي سـبز و     ،پذير   درختان خزان  ، با خشك شدن   ويژه در پاييز و زمستان      شد كه به    اق طراحي و ساخته مي    تآن شماري ا  
سـرماي شـديد     در   ، تـا   حياط اصلي خانـه بـود      تر از   كوچكاندازه اين حياط    . كردند  براي ساكنان خانه فراهم مي    را  مطبوع  

 هم بتـوان هـواي آن را كنتـرل كـرد و هـم               ترتيب  فراهم آيد، تا بدين    چادر   وسيله  بهزمستان، امكان سرپوشيده كردن آن      
  . را در سرماي شديد مانع شدخشك شدن درختان

اي فرعي و خدماتي داشت و در قسمتي از فـضاي خانـه بـراي     طور معمول جنبه  نوعي حياط بود كه به     حياط خلوت، 
وقعيت و شـكل آن     شد و م    ي از فضاهاي خدماتي طراحي و ساخته مي       رخعنوان فضايي باز براي ب       يا به  ، تهويه  و مين نور تأ

  .بسيار متنوع بود
اي بسيار بـزرگ بـود         كوچك يا باغچه   يشد كه به شكل باغ       از حياط گفته مي    بخشيبيشتر موارد به    در   سرابستان،

 باغي كوچك و محدود در تركيـب بـا فـضاي            در واقع ايجاد  شد و هدف      ته مي كه به شكل پيوسته به خانه طراحي و ساخ        
 و سـمت بـاز آن در كنـار بـاغ            شـد    ساخته مي  "U"  حياط اصلي بخش سكونتگاهي به شكل      ،موارداز  در برخي   . خانه بود 

  ).205، 1374زاده،  سلطان(گرفت، مانند خانة پيرنيا در نايين  كوچك يا سرابستان قرار مي
ها كمـي بـاالتر از سـطح كـف            بدون سقف بود كه به طور معمول در بسياري از خانه           رصه و فضايي باز و     ع مهتابي،

 مـورد  هاي پراكنـده  در زمانها كه     به فضاي روباز واقع در باالي طبقه همكف يا ساير طبقه           ي،در موارد . حياط قرار داشت  
 از نامش آشكار است، بيشتر در اوقاتي كه هوا مناسب           نه كه گو  ، همان از اين فضا  . گفتند  گرفت، مهتابي مي    استفاده قرار مي  

  .دش  استفاده مي و نظاير آنهاي مهتابي بود و هنگام غروب آفتاب يا شب
 بـراي نگهـداري     ،هـاي بـزرگ و اعيـاني         حياط كوچك و محدودي بود كه در كنار طويلـه برخـي از خانـه               بند،بهار

  .شد ، ساخته ميچهارپايان در هواي باز
ـ شده ي ساختهي پيرامون فضاشد كه گفته مي حياطي به انبي،حياط ج گرفت،  ـ شكل مي يا در يك يا چند طرف آن   
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اين نوع حياط در . را نداشت ـ  حياط مركزي واقع در نواحي گرم و خشككانوني ـ مانند از نظر اصول طراحي، نقش ليكن
  .رواج داشتنواحي مانند گيالن و مازندران برخي از هاي  خانه

 نوعي فضاي باز وابسته به واحدهاي مسكوني در نواحي جنگلي و سرسبز بود كه تنها با پرچين يا عناصري                    محوطه،
  .عنوان عنصر محدودكننده بود شد و فاقد ديوار به مانند آن محدود و مشخص مي

ابي براي طبقـه اول     عنوان تراس يا مهت     شد كه به    اي طراحي مي     در مواردي قسمتي از بام طبقه همكف به گونه          بام،
روش معمول، عمومي و ضروري در فصل       مثابة    در برخي از شهرها مانند دزفول در گذشته به        . گرفت  مورد استفاده قرار مي   

غالبـاً  كردنـد و بـراي ايـن منظـور      خوردن و خواب استفاده مـي        شام  يا ها براي گذراندن فراغت     بام  بهار و تابستان از پشت    
ساختند كه هم هوا جريان يابد و هم محرميـت و حـريم فـضا بـراي راحتـي افـراد                        مشبك مي  ديواري دور بام به صورت    

  .اهميت اين فضا چندان كمتر از برخي انواع حياط مانند حياط خلوت يا حياط جانبي نبود. خانواده حفظ شود
  
  گيري نتيجه

 به حياط يـا  ، متفاوت در دو ناحيه اقليمية دو انگار  كم  در گذشته، دست  شود كه     هاي انجام شده، آشكار مي      براساس بررسي 
شده هندسـي، مـنظم و       فضاي طراحي اي كه براساس آن حياط         انگاره ،نخست. فضاي باز واحدهاي مسكوني وجود داشت     

. شـد  گفته مي» سرا ميان«آمد كه به نوع اصلي و مهم آن در بسياري از نواحي،              شمار مي   بخش مهمي از سرا يا خانه به      نيز  
 داشت، در نواحي مركزي، كويري، جنـوبي و برخـي از             و بااهميت  شده ه كه براساس آن حياط موجوديتي طراحي      اين انگار 

. شـود   گرا گفته مي     معماري درون  به معماري اين نواحي كشور معموالً     . هايي اندك وجود داشت     نواحي سرد كشور با تفاوت    
ژه در نواحي روستايي و حاشـيه شـهري و شـهرهاي كهـن آن               وي  بهو  توان در نواحي حاشيه درياي خزر         انگاره ديگر را مي   

 بـا  حصار يا در شـهرها   و بخشي از محيط باز طبيعي بود كه با پرچين       درواقعنواحي مشاهده كرد كه بر پايه آن فضاي باز          
 بـا   نيـز ري  گذا نشده و غيرهندسي بود و نام      تر موارد طراحي  شد و شكل آن نيز در بيش        تمايز مي  م آنديوار از محيط اطراف     

ـ عنوان بخشي از فضاي خانـه  نواحي گيالن به آن بهاز كه در برخي  اي گونه بهگرفت،  توجه به وضع آن صورت مي  و نـه   
گفتنـد   مـي » پـيش   خونـه  يـا پـيش  خانـه «، بـه آن   و متناسب با موقعيتنگريستند ميـ ي با هويت واحد و مشخص  يفضا

هاي شهري با  ي روستايي و خانهها قدان هويت مستقل فضاهاي باز در خانهدهنده ف  نشان اين خود . )41،  1370برومبرژه،  (
توان ناشي از خصوصيات محيط طبيعي و جغرافيايي دانست، زيرا در نـواحي               اين پديده را مي   . استهاي بسيار بزرگ      زمين

 طراحـي و سـاخته      سرد و برخي از نواحي گرم و مرطوب، فضايي باز يا حياط در بخـشي از محـيط،                 نواحي  گرم و خشك،    
 در حالي كه در نواحي سبز و جنگلي، تنها بخشي از فـضاي بـاز طبيعـي موجـود بـراي                      ؛يافت  شد و هويت مستقل مي      مي

  .شد محصور از ساير فضاهاي طبيعي متمايز و جدا مي صورت نيمه طور كامل يا به ار، بهاستفاده اختصاصي يك يا چند خانو
 جغرافيايي و فضاهاي واقع در آنها، در متون معاصر معماري به صورت كلـي بـه                 البته تمايز بين اين چند نوع محيط      

ويـژه انـواع متنـوع        بندي بسيار كلي است و بـه         كه اين طبقه    است  گرا مطرح شده    گرا و معماري برون    شكل معماري درون  
بنـدي و     ن است كـه دسـته     آتحقيق  در حالي كه يكي از نتايج جديد اين         .  است  گرا را مورد توجه قرار نداده       هاي درون   خانه

هـا و فـضاها بـه دو        كه براساس آن انـواع خانـه        است  ه شده ئهاي سنتي ايران ارا     براي انواع فضاها در خانه    اي    تازهتعريف  
  .اند بندي شده فضاهاي دوسويه طبقه) 2  وسويه، فضاهاي يك) 1: گروه
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  : انـد   بنـدي شـده      طبقه  سه دسته  درشود،     تأمين مي   فضاهايي كه نور و تهويه آنها از يك طرف         اسويه ي   فضاهاي يك 
ـ      اين در حالي اسـت كـه      . گرا  درون  فضاهاي نيمه ) 3 و    گرا،  فضاهاي برون ) 2گرا،    فضاهاي درون ) 1  ا فـضاهاي دوسـويه، ي

فـضاهاي  ) 1: گيرنـد    جـاي مـي     دو دسـته   درشـود،     تأمين مـي  ) درون و بيرون  (فضاهايي كه نور و تهويه آنها از دو طرف          
  .گرا  برونـگرا  فضاهاي درون) 2  وگراي دوسويه، ندرو

بنـدي    هاي جغرافيايي نيز بـه ده نـوع دسـته           هاي سنتي تحت تأثير پديده      ها و فضاهاي باز در داخل خانه        انواع حياط 
  ركـزي،  حيـاط م ) 1: انـد از   عبـارت اين انـواع    . آيد  شمار مي   هاي معماري ايراني به     بندي در متن    ترين دسته   اند كه جامع    شده

حيـاط  (محوطـه   ) 9حياط جانبي،   ) 8بهاربند،  ) 7مهتابي،  ) 6سرابستان،  ) 5خلوت،   حياط) 4نارنجستان،  ) 3 گودال باغچه، ) 2
  .بام محصور) 10، )محصور نيمه
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