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 چکیده 

 مورد كنون تا دیرباز از و بوده مطرح اطرافش محیط و به مسائل نسبت او آگاهی و بشر خلقت ابتدای از تناسبات

 ایجاد تناسبات، تمامی تئوریهای منظور .است گرفته قرار گوناگون دانشمندان و هنرمندان بررسی و پژوهش

رسالتی آگاه دهنده  دو هردو مفهوم عرفان و معماری كه  ارتباط .است بصری تركیب یك اجزاء بین نظم احساس

 می رانشان انسان نهایی مقصودوغایت به رسیدن برای وروش راه عرفان .بر كسی پوشیده نیستبر خاطر انسانی دارد

در معماری ایرانی .متعالی انتقال می یابدو معماری فضایی را فراهم می كند كه در آن كالبد مفاهیم و معانی  دهد

موجود است كه این تناسبات در بناهای تاریخی بسیار دیده فضاهای معماری اندازه های همواره روابط مشخصی در 

این پژوهش در شهر شیراز بابررسی خانه های معماری دوره قاجاریه به علت بیشترین تعدد بنای تاریخی با .شود می

مطالعه میدانی و با استناد از منابع كتابخانه ای به بررسی پرداخته شده است تا بتوان دو مقوله هندسه و عرفان را 

را بازنگری كند واز الگوها،تناسبات هندسی  به بحران گشتهو تبدیل  كه در معماری ایرانی به فراموشی سپرده شده

 .در فرم ها و عناصر معماری این دوره در راستای عرفان در معماری معاصر گنجاند

 

 هندسه،تناسبات،عرفان،معماری عرفانی،معماری قاجاریه،:واژگان کلیدی
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 مقدمه 

ی زندگی بشریت از ابتدا تاكنون موجود و همواره اصل جدانشدنی از  بدنهعرفان و مراتب هفتگانه آن در تمام عناصر،محتوا و 

یابیم  حتی در مواردی به سهولت درمی معنوی كم شده است و در عصر كنونی توجه به نیازهای معنوی و فرا .خلقت آدمی است

ای باشد كه به تمام  گونه ری باید بهها نیست،معما ی نیازهای روحانی و معنوی انسان كننده معماری تأمین.شده است  كه فراموش

  .آورد یاد خدا دل او احیا شود جوانب جسمانی و روحانی فرد توجه شود و به فضایی تبدیل گردد كه انسان به هر سو روی می

 
 داللت اثر كل با و دیگر یك با ء اجزا میان مناسب رابطهی بر معماری و هنر در كه هستند ریاضی مفاهیمی تناسبات و هندسه

 .است برخوردار ویژه اهمیتی از تجسمی هنرهای و معماری در بصری زیبایی ایجاد دلیل به تناسبات و كاربرد هندسه .میكنند

بمانیان .)میكنند بیان را آن اجزاء میان هماهنگ ی رابطه كه است هنری اثر اولیه اصول از یكی تناسب و هندسه جهت این از

 (6831و همكاران،

 حالی در این دارند، قرار نابودی و تخریب معرض در شدت تاریخی به های خانه اخیر، قرن در گرفته صورت تحوالت به توجه با

 چندانی مطالعات تاكنون دهد می نشان ها بررسی .دهند می تشكیل را ایران تاریخی شهرهای های بافت عمده كه بخش است

 معماری شناسی گونه ، قبادیان وحید سنتی ابنیه اقلیمی بررسی كتب در كه مواردی جز به،نگرفته ها صورت خانه این مورد در

همچنین با در نظرگرفتن تناسبات با دید معماری عرفانی به آن ؛ندارد وجود آنها به نسبت جامعی شناخت و معماریان مسكونی

 به رسیدن در تواند می اند گرفته شكل، كالبد و ایرانی انسان نیازهای براساس كه آنها در تدبر صورتی كه در .توجه نشده است

مقاله حاضر نتیجه مطالعات میدانی خانه های قاجار در شیراز و توجه به تناسبات .باشد ایرانیان سودمند مناسب مسكن الگوی

 .هندسی آن در پالن و تطبیق این مهم با موضوع عرفان است

 روش تحقیق 
اسناد و مدارک علمی،پژوهش های انجام شده و هم چنین نظر متفكران و در این پژوهش از روش پیمایشی و با استفاده از 

خانه دوره قاجار و توجه  61پژوهشگران در زمینه عرفان،معماری عرفانی در راستای موضوع بهره گیری شدو با مطالعات میدانی 

 .ی مطلوب دست یافتیمبه تناسبات هندسی آن در عرصه پالن نمونه گیری انجام شد وبا تجزیه و تحلیل به نتیجه 

 و تاریخچه آن  هندسهمعنای لغوی واصطالحی 

به معنای زمین و «ٍ جئو»این كلمه از دو كلمه . هندسه از زبان یونانی ریشه گرفته است  (Geometry )واژه انگلیسی

مطالعه انواع مختلف  هندسهو  است اندازه گیری زمین بنابراین هندسه.به معنای اندازه گیری تشكیل شده است« متری»

مصریان اولیه نخستین كسانی بودند  .است فواصـل و زوایا ، ارتباط میان اشكال همچنین مطالعه. آنهاست خصوصیات و اشكال

  .گرفت هر سال رودخانة نیل طغیان نموده و نواحی اطراف رودخانه راسیل فرا می. كه اصول هندسه را كشف كردند

گیری و  شد دوباره هر كس زمین خود را اندازه برد و الزم می ان تقسیمات مختلف را از بین میاین عمل تمام عالیم مرزی می

ای مناسب  ای را در نقطه  آنها پایه. ها اختراع كردند ها و طناب ها با كمك پایه گذاری زمین آنها روشی از عالمت. مرزبندی نماید

ساخت به  شد و دو پایه توسط طنابی كه مرز را مشخص می می كردند، پایه دیگری در جایی دیگر نصب در زمین فرو می

  .گشت می  با دو پایه دیگر زمین محصور شده ، محلی برای كشت یا ساختمان سازی.شدند  یكدیگر متصل می

 111اما در سال . در آغاز تمام اصول هندسی ابتدایی بود.با برآمدن یونانیان اطالعات ریاضی قدم به مرحله ای علمی گذاشت

  .، اصول هندسی را از لحاظ علمی ثابت كردتالس قبل از میالد مسیح ، یك آموزگار یونانی به نام

  اسكندریه كه در اقلیدس اما دانشمندی به نام. ها را كشف كرد و آغازگر هندسة تشریحی بود دالیل ثبوت برخی از فرضیه تالس

 

 .كرد ، هندسه را به صورت یك علم بیان نمود می  زندگی
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 کاربرد هندسه در معماری

دارند،پس هر دو خواص خطوط،سطوح و اشكال در فضا سروكار .است  هر گونه طراحی معماری در اصل كاری در زمینهء هندسه

های  های گوناگون در سنّت شیوه  اصول هندسه به.هرگونه تحلیل یك اثر معماری،تا حدی تحقیق دربارهء هندسهء آن است

در جهان غرب،از رنسانس به این سو،تأثیر كاربردی هندسه در تجسّم اشكال معماری،عموما .مختلف معماری به كار رفته است

اسالم،قوانین   در سنن معماری جهان.و به وضوح تبیین شده است  ان معماری تنظیمبه دست معمارانی برجسته و نگارندگ

اصول مشخص طراحی را مقرّر   رفت تا رهنمودهای كلّی را به دست دهد،نه این كه پذیرتری به كار می هندسه به شیوهء انعطاف

 .كند

باتیستا آلبرتی و آندریا پاالدیو   ر معمارانی چون لئونها و تصاوی رنسانس در نوشته  نقش هندسه در تكوین معماری غرب از زمان

  های پانزده و شانزده،اتین لویی بوله و كلود نیكالس لدو در سدهء هجده و الكور بوسیه در سدهء بیستم به تفصیل آمده در سده

كه در  چنان اند، هم داشتهانحصاری را در قبال به كارگیری هندسه ابراز   پردازان سنن معماری غرب عموما نگرش نظریه.است

سیستم مقطع طالیی مشهود   های تناسبی هم چون مانند مربع و دایره و به سیستم  های ابتدایی و خالص تمایل آنان به شكل

كرد،كه شش تای آن از دایره و سه دیگر از  می  شكل اساسی هندسه را برای طراحی كلیسا توصیه  برای مثال،آلبرتی نه.است

  گیری از هندسهء محض بستگی ها و بهره منطقی تناسب  در نظر آلبرتی،معماری خوب به ادغام.شد میمشتق   مربع

 (6831میرمعینی،).داشت

 مفهوم عرفان 

است و به فارسی آن را  "مرموز، پنهانی، مخفی"كه با معنی  "گنوسیسم"یا  "میستیسیزم"یا  "میستیك"از كلمه عرفان 

متداول و معمول جهان بینی دینی خاصی مفهوم می گردد، كه امكان ارتباط مستقیم و شخصی و ترجمه شده، بطور  "عرفان"

نامیده  "حال"و  "تجربه باطن"و  "شهود": و وصل آدمی را با خداوند، از طریق آنچه به اصطالح( و حتی پیوستن)نزدیك 

 (6831حقیقت،).میشود جایز و ممكن الحصول میشمارد

 و نفس تهذیب طریق از كه ، خداوند شهودی معرفت به ، اصطالح در و است "شناخت" معنای به ، لغت در "عرفان" واژه

 در و بندد كار به را طریقت پیر رهنمودهای ، حقیقت راه سالك كه صورتی در . د شو می گفته ، گردد می حاصل باطن صفای

 می شبه یك را ساله صد ره ، جان بال با و گردد می رهنمون حقائق سرمنزل به ، دارد ر ب گام كامل اخالص با الهی مسیر

 (6833حسینی نسب،).بیند می او ، دانند می دیگران را آنچه و پیماید

 .(كه از حوصلهء این مقال خارج است)عرفان،مكاتیب،شاخه و نشانه های آن بسیار گسترده است كه 

 معماری وعرفان  پیوند

معمار با استفاده از زبان نماد ها به بیان صور نمادین كه جنبه های محسوسی از واقعیت ماوراء طبیعی اشیاء هستند می 

 در حقیقت او صوری را به تصویر می كشد كه موجودیت خود را دارند . پردازد، ترجمانی از مفاهیم دنیای عرفان در عالم خاكی

 

پس  .ا نباشد، نمادهایی كه به دست انسان ساخته نمی شوند بلكه او را دگرگون می كنندخواه انسان از آن ها با خبر باشد ی

 معمار بار دیگر سعی می كند با استفاده از عناصر معماری تصویر ذهنی خود را از عالم دیگر در دنیای مادی انعكاس دهد
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 عرفانیهندسه 

در بحث هندسه عرفانی در این مقاله اصول معماری ایرانی چون درون گرایی،مركز گرایی،شفافیت و تداوم و تناسبات هندسی 

می توان با نگاهی معنا گر انه تنها به دنبال تكامل كالبدی و شكل گیری بنا بود بلكه در جستجوی به كالبد و فضا روح می دمد،

نكته حائز اهمیت در دیدگاه معمار عارف . و كیفیت این ارتباط در دنیای عرفان نیز بود ریشة شكل گیری پیوندكالبد و معنا

وصوفی باز سازی تصویر بهشت و جهان ماوراء در همه فضاهای معماری چه در معابر، چه در مساجد و چه در خانه ها و همه 

ندیشة اصلی مركزی خویش در آورد و خاک تالش معمار همواره بر این است كه همه جا را به رنگ آن ا»جای دیگر است 

آن فضایی كه او با آن انس ازلی داشته است فضایی كه مادی و خاطره ای از آن جهان . فقیررا به فضایی ماورایی شبیه سازد

ت است، انسان از آن هبوط كرده و همیشه تمامی اندیشه و تفكراتش در پی بازگشت به آن و رهایی از قفس این جهانی بوده اس

ما همه اجزای آدم بوده ایم در بهشت این لحن ها بشنوده ایمگرچه بر ما ریخت آب و گل «.فضایی كامل و متعالی و بی زمان 

شكی یادمان آید از آن ها چیزكیدر این راه آن چه معمار را برای رسیدن به این هدف و یاری می كند به كار گیری زبانی 

 (6،ص6831احمدی،).معنوی دنیای عرفان استنمادین و استعاری برای انتقال پیام 

 
  نیارش در هندسه
 علمی و فنی مسائل ایستایی، اصول منطق، قبیل از( معماری مثبت های جنبه به را توجه بیشترین همواره ایرانی معمار

 صحیح شكل و نوع به دستیابی مبنای .است كرده می معطوف) وغیره جویی صرفه محلی، مصالح از استفاده انسانی، بنا،مقیاس

 و محاسبات .داشته كامل احاطه آن كیف و كم و میزان بر معمار كه بوده جانگذار آنها ابعاد و محل و باربر های اندام و ها پوشش

 وظیفه ترین باال .خواندند می مهندس را نامی و دانشمند های مقنی و اول طراز معماران فقط كه بوده پراهمیت چندان هندسه

 و تناسبات آن به كامل اشراف با كه بوده ساختمان باربر كالبد در جاری و كن سا های نیرو فضایی تجسم و درک شناخت، معمار،

 دخالت او فراست و كیاست معمار، تجربیات و دانش بر عالوه امر این در .كرده می مشخص دقیقاً را خالی و پر های قسمت ابعاد

 بنا، خالی و پر های بخش تناسب و ابعاد و ها پوشش طراحی در هندسه كاربرد نوع این .) 24 ، 4 138 پور، عمرانی( داشته تام

 یا شاخص بنا، در معقول تناسبات ایجاد و هماهنگی ایجاد منظور به نیز گاه.است معماری طراحی در هندسه نیارشی كاربرد

 .است بوده شاخصی چنین اروپایی معماری در مدول و ایرانی معماری در پیمون.كردند می آن تابع را ابعاد تمام و تعیین مأخذی

 در معماری راهنمای هندسه و هاست، اندازه و ابعاد تنظیم وسیله مقصود، های فضا جانگذارو به عنایت با پیمون معماری این در

 (13، 6831عمرانی پور،.)اصولی هماهنگی و تناسبات تامین

 

 
 هندسه در عرفان:1شکل
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 تا پیمون، های اندازه چه و نیارشی كاربرد چه باشد، مدنظر عرفانی آن معانی چه معماری، در هندسه كاربرد مطالعه در البته

  مرحلهای در. است شده حاصل شناختی چنین كه ادعاكرد توان نمی داد، نشان نما و پاالن در را هندسه نتوان كه زمانی

 

 حساب بی تبدیل و تغییر اینجا در طراحی از منظور البته.بزند طراحی به دست دانش، این تكیه بر با بتواند باید باالتر،محقق

 درک طرح، در عنصر هر جایگاه و مختلف سطوح در هندسی عناصر درست شناسایی نیازمند طراحی این .نیست عنصرطرح چند

 جایگزین جدیدی مبانی با هندسه پیمونی و عرفانی،نیارشی مبانی امروزه هرچند .آنهاست معانی و تركیب فنون آنها، بین روابط

 ضروری آنها طرح از جامعی درک آوردن دست به سنتیو معماری آثار مطالعه در سنتی كاربرد و مبانی آن شناخت است،اما شده

 ) φ( √5 و √3 و √2 تناسبات از حاصل اشكال و پایه هندسی اشكال معرفی با  "مقدس شكل" عنوان با ای مقاله طاهبازدر .است

 بر كم حا قوانین جستجوی لزوم بر مقاله انتهای در و نامد می مقدس شكل دارای را آنها تركیب از آمده دست به هنری آثار

 (6836اردبیلی و همكاران،.(نماید می كید تأ ایران اسالمی معماری و هنر در موجود تناسبات

 

 در معماری ایرانی هندسه

 برای اسالم، از پس مخصوصاً هندسی های طرحمایه .دارد طوالنی ای سابقه ایران معماری و هنر در هندسی ترسیمات از استفاده

 ترسیمات از گذشته معماران .است گرفته قرار استفاده مورد مطلوب تناسبات آوردن دست به و بنا های اندازه كردن معین

 اجزای تناسبات تنظیم و آوردن دست به برای آن از حداقل یا میكردند، استفاده معماری اثر به دادن شكل برای ای پایه هندسی

  ترسیم برای ساده هندسی های روش از استفاده و معماری طراحی در پیمون از استفاده آن مثال ترین ساده .بردند می سود بنا

 .قهاستتا

 :(شیراز)اصول معماری موجود در خا نه های دوره قاجار

 :تقویت سلسله مراتب ورود به فضا

آشكارا قابل مشاهده  ،سلسله مراتب یا ساماندهی و سازماندهی فضاها و اجزای كالبدی  ورودی خانه در معماری ایرانی

 یكی از ویژگی های معماری ایرانی است كه دارای قدر و منزلت ( تعیین مسیر در فضای معماری) سلسله مراتب ورود و یا .است

یازده  -ونی كه ایرانیان در زیستگاه های بزرگ و میانی و روستاهای خود در طول دهویژه ای می باشدو در میان بنا های گوناگ

 سده اخیر و تا پیش از نفوذ گسترده معماری غرب ساخته اندو شواهدی از آن تا به امروز موجودند ساختمانی را بدون رعایت و 

فا به خاطر جنبه های كاركردی بلكه به عنوان وسیله احترام به سلسله مراتب ورود نمی توان یافت و این ترتیب و تدریج نه صر

مجموعه فعالیت هایی (. 818-6831،811:فالمكی)ای برای تضمین   بهره وری معنوی و آماده سازی ذهنی مخاطب است 

                                                      .                                    نظیر تغییر مسیر ، مكث ، انتظار ، ورود ، درک محیط و بنا را شامل می شوند

 :گرایی درون

 متنوع،قابل های صورت آشكار،به حضوری وبا داشته وجود ایران معماری در اصل یك صورت به كه است مفهومی گرایی درون

فرهنگ،نوع  اساس بر درونی مسائل این امربانوجه به.است  محیطی حریم حفظ جستجوی در گرایی درون.است مشاهده و درک

آورده  دست به را خود نهایی معنای اقلیمی و محیطی،جغرافیایی مسائل با همراه كه است گرفته شكل رسوم و زندگی،آداب

                      .                                                                                                                            است
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 :گراییمرکز

به وحدت مركزی در (ها كثرت)سیر تحول عناصر پراكنده. در فضای معماری است گراییگرایی،مركز ویژگی موازی با مسأله درون

های تشكیل دهنده این تفكر و رساندن عناصر عملكردی یا  هاهسته حیاط خانه. خورد اغلب فضاهای معماری به چشم می

تواند چیزی غیر از  این فضای درونی مركزی كه گاه می. باشند ها می گونی ها و گونه كننده تنوع میانه و دور به مركز جمع.جزئیات

ها بوده و اصل و مركز فضا را در قسمتی قائل است كه نقطه عطف در آن رخ  كننده تمام فعالیت شد تنظیمحیاط مركزی با

 .                 .                                                                                                                            دهد می

 :ومشفافیت و تدا

 وشده ،مفهوم شفافیت و تداوم قرار دارد،در چنین فضایی،مسیر حركت انسان و یا نگاه ا نقطه مقابل مفهوم فضای بسته و تمام

 الی ب شفافیت درالبههای فضایی در خطوط افقی و عمودی موج گیرد،به طوری كه گشایش در تداومی پیوسته صورت می

به . گیرد جان و جلوه تازه به خود می مستهیل،مجدداً و الیتناهی افقی در نهایی منظر و دورنما كه گردد می ها ستون و دیوارها

 برای تشریح مفهوم اصل معماری ایران تلقی صحیحی محسوب continuity)مفهوم تداوم(hierarchyسلسله مراتبمفهوم (

شود كه فضای مركزی جوهر و  ربوط میدهنده كل بنا م های شكل مقدمات ،در مسیر تحول فضا به فضای عبور از مكان.شود می

 .                                    شود این آمادگی متأثر از حركت ،زمان ،نور و تنوع حجمی حاصل ،ایجاد می.هسته اصلی آن است

 :یهندستناسبات 

 توان كلیت كالبدی را می و از طریق روابط آن هاست مقوله هندسه در بیان افكار و اندیشه مورد بسیار مهم در درک معماری

 نیاز به مقدماتی دارد كه هندسه از(احساس و ادراک انسان از معماری)معماری در بخش دریافت وجودی خود .آشكار كرد

 در خانه سنتی . كند گذاری تناسبات كوچك و بزرگ نسبت به مكان ومركز معین ضمن رشد اعداد آن را فراهم می جایطریق 

 سازی های آماده بیرون به داخل فقط یك حقیقت فرهنگی نیست بلكه از ورودی تا حیاط مركزی نشانهها و نفوذها از  حركت

 .دریافت صحیح از جوهر و مكان اصلی خانه را نیز به همراه دارد

 سازی های آماده ها و نفوذها از بیرون به داخل فقط یك حقیقت فرهنگی نیست بلكه از ورودی تا حیاط مركزی نشانه حركت

 ..                                                                          ریافت صحیح از جوهر و مكان اصلی خانه را نیز به همراه داردد

 :پیوند معماری با طبیعت

ی رآمیز انسان،معماری و طبیعت در معما های عمیق فرهنگی دارد و همزیستی مسالمت همدلی و احترام به طبیعت ریشه

یك  ربسته د نیمه-باز سنتی ایران كامالً مشهود است در معماری ایران حضور طبیعت به طور همه جانبه باشد و فضاهای نیمه

 ..                                                                                میگیرندروند سلسله مراتبی به نحوی در كنار یكدیگر قرار 

 خانه تاریخیپالن 

حیاط به عنوان 

مامن طبیعت در 

 خانه

 عناصر حیاط

 فضاهای مکث فضاهای رفت و آمد باغچه حوض
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ترکیبی از فضاهای 

باز و نیمه باز و 

 بسته

 درونگرا

دارای فضاهای متنوع 

 و پویا

دارای ارتباط 

ناگسستنی با 

 طبیعت

دارای شکل و 

تناسبات و اندازه 

دارای محورهای 

 متقاطع

دارای کارکرد های 

 متنوع و پویا

مامن طبیعت در 

 خانه

ایجاد حس در 

 برگرفتگی

 دارای شکل متنوع

 ایجاد مرکزیت

ایجاد تصاویر واقعی 

 و خیالی از فضاها

معموال نحوه کرت 

بندی ها طوری 

انجام می پذیرد که 

شکل کلی به 

باغ و  4صورت 

متقارن با مرکزیت 

 حوض باشد

انواع گیاهان متنوع 

باغچه کشت می در 

 .گردند

امکان بهره مندی از 

طبیعت امکان 

معاشرت و رفت و 

 آمد افراد خانواده

امکان انجام تمام 

 فعالیت های خانواده

 ات خانه های تاریخی قاجاریه شیرازخصوصی:1جدول

 ):شیراز(ویژگی های فضاهای خانه در دوره قاجار

 خانه دوره قاجاردرشیرازباتوجه به جداول 61تركیب فضاهای تشكیل دهنده موردبررسی شده در

 ورودی

 وجود به خانه درون با بصری مستقیم ارتباط كه است شده ساخته ای گونه به آنها كامل درونگرایی به توجه با ها خانه ورودی

 خانه چند در.است گرفته قرار مختلف های مكان در آن موقعیت و داخلی فضاهای كلی سازماندهی به نسبت ورودی.نیاید

 و نقشه های كنج در صالحی و الملك الملك،فروغ زینت خانه دارد،مانند جای خانه اصلی محور راستای در یا وسط در یا ورودی

 ..دارد قرار خانه وسط در ورودی اردكانی شفیعی و بابایی علی الملك، نصیر های خانه

  هشتی

 و نگهدار الملك،حق فروغ الملك، زینت های مانندخانه.است شده ساخته گوش هشت و گوش چهار شكل به بیشتر ها خانه

 .دارند گوش هشت هشتی كه نمازی حسین

 

 نام بنا ردیف
تعداد 

 ورودی
 شکل

جهت ورود به 
 حیاط

مکان 
 ورودی

نوع 
فضای 
 ورودی

فضاهای 
موجود 

 در آن

نقش 
 داالن

 1 کازرونیان 1

 

 

گوشه 

 حیاط
 خصوصی

راه پله 

به پشت 

 بام
- 
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 نام بنا ردیف
تعداد 

 ورودی
 شکل

جهت ورود به 
 حیاط

مکان 
 ورودی

نوع 
فضای 
 ورودی

فضاهای 
موجود 

 در آن

نقش 
 داالن

2 
نصیر 
 الملک

2 

 

 
گوشه 
 حیاط

 خصوصی
 داالن-
راه پله -

 پشت بام

ارتباط 
دو 

 حیاط

 2 صالحی 3

 

 

گوشه 
 حیاط

 - داالن خصوصی

4 
زینت 
 الملک

1 

 

 

گوشه 
 حیاط

 خصوصی
 داالن-
راه پله  -

 پشت بام
- 

 1 اوجی 5

 

 

 خصوصی وسط
 داالن-
راه پله -

 پشت بام

ارتباط 
دو 

 حیاط

 1 اکبرهنر 6

 

 

گوشه 
 حیاط

 - داالن خصوصی

 1 سعادت 7

 

 

گوشه 
 حیاط

 - داالن خصوصی

8 
شمس 
 سلیمی

1 

 

 

گوشه 
 حیاط

 - داالن خصوصی
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 نام بنا ردیف
تعداد 

 ورودی
 شکل

جهت ورود به 
 حیاط

مکان 
 ورودی

نوع 
فضای 
 ورودی

فضاهای 
موجود 

 در آن

نقش 
 داالن

 1 ضیائیان 9

 

 

گوشه 
 حیاط

 - داالن خصوصی

 1 دخانچی 11

 

 

گوشه 
 حیاط

 - داالن خصوصی

 عناصر پالن:2جدول  

 

 :حیاط به رسیدن برای شونده طی مسیرهای

یكی از نمونه ها،به صورت خطی مستقیم .برای رسیدن به حیاط به شكل های متنوع طراحی شده اندمسیر های طی شونده 

در این حالت ورود به حیاط به گونه ای است كه هیچ گونه ارتباط بصری به اتاق ها و داخل حیاط نداشته باشد،مانند خانه .است

 ...های عاطفی،صباحی،نصیر الملك و

 ورودی سه دارای كه الملك فروغ خانه مانند است متغیر ها فضا كلیه سازماندهی و ها حیاط تعداد به توجه با ها ورودی تعداد

 . است بوده حیاط سه و

 اتاق

اتاق ها به نام های گوناگون مثل یك دری ،دو دری،سه دری،پنج دری ،شاه نشین،گوشواره و ارسی تقسیم می شوند كه هر 

 یكی از انواع اتاق كه در تعداد زیادی خانه های این دوره .كدام دارای عملكردی متفاوت و با ابعادی كوچك و بزرگ می باشند

معموال قسمت بیرون زده آن با دو تركیب ستون دار و بی ستون ساخته شده  می باشد كه(( شاه نشین))مشاهده می شود

مانند .معموال این قسمت دو طبقه است و راه ورود به آن از راهرو های كناری و یا یكی از اتاقك های كنار شاهنشین است.است

 ....خانه های فروغ الملك،اكبر هنر،اوجی،سعادت و 

 (1)جدول شماره . و هفت دركی نقش ویژه ای در معماری خانه های شیراز در این دوره دارد اتاق ارسی،در انواع دو،سه ،پنج

 تاالر وایوان

این .در برخی از خانه ها مانند خانه زینت الملك ،سعادت ،صالحی و تعدادی دیگر فضای نیمه بسته به نام تاالر دیده می شود

 .معموال در جلوی تاالر ها چند ردیف ستون قرار گرفته است.داردفضا هم در قسمت تابستان نشین،زمستان نشین قرار 

ایوان فضایی كوچك تر از تاالر است كه معموال در جلو یك اتاق قرار گرفته كه نمونه آن در خانه زینت الملك و فروغ الملك 

 (8)جدول شماره .دیده می شود
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 نام بنا ردیف

جبهه 
ورودی 

نسبت 
به 

 تاالر

موقعیت 
راهرو 

 تاالر

شکل 
 تاالر

 شکل حوض
ایوان 
ستون 

 دار

موقعیت 
 حوض

 مجاور کازرونیان 1
یک 

 طرف
 مستطیل

 

 ندارد
جلوی 

 تاالر

2 
نصیر 
 الملک

 مجاور
دو 

 طرف
مستطیل 
 عمودی

 

 ندارد
جلوی 

 تاالر

 2 مجاور صالحی 3
 مستطیل 
 عمودی

 

 ندارد
جلوی 

 تاالر

4 
زینت 
 الملک

 مجاور
دو 

 طرف
مستطیل 
 عمودی

 

 دارد
جلوی 

 تاالر

 مجاور اوجی 5
یک 

 طرف
مستطیل 

 افقی

 

 دارد
جلوی 

 تاالر

 مجاور اکبرهنر 6
دو 

 طرف
مستطیل 

 افقی

 

 دارد
جلوی 

 تاالر

 مجاور سعادت 7
دو 

 طرف
 مستطیل 

 

 دارد
جلوی 

 تاالر

8 
شمس 
 سلیمی

 مجاور
سه 

 طرف
مستطیل 
 عمودی

 

 ندارد
جلوی 

 تاالر

 مجاور ضیائیان 9
دو 

 طرف
مستطیل 

 افقی
 - دارد -

 مجاور دخانچی 11
یک 

 طرف
مستطیل 
 عمودی

 

 ندارد
جلوی 

 تاالر

 عناصرپالن(:3)جدول 

 :انسانی تناسبات
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 روشهای اند شده گذاری پایه انسان بدن تناسبات و ابعاد مبنای بر انسانی تناسبات حسب بر تناسبات تنظیم های سیستم

 می عملكرد های نسبت دنبال ه ب بلكه مبهم یا سمبلیك نسبتهای یافتن پی در نه انسانی تناسبات حسب بر تناسبات تنظیم

  و هستند انسان بدن تصرف در یا و برگیرنده در یا معماری، در فضاها و فرمها كه كنند می استناد تئوری این بر آنها باشند

 برای كه است اطالعاتی نوع دارد وجود انسانی تناسبات تنظیم در كه اشكالی . شوند تعیین آن ابعاد وسیله به باید بنابراین

 برحسب طرفیم آنها به كه مردم واقعی ابعاد زیرا نمود برخورد دقت با باید همیشه متوسط ابعاد یا . است نیاز مورد آن كاربرد

 فاصله و بریم،ارتفاع می بكار كه اشیائی تناسبات بر است تأثیرگذار انسان تناسبات و ابعاد.است متفاوت نژادشان و سن،جنسیت

  دهیم می قرار استفاده مورد خوابیدن و خوردن كاركردن، نشستن، برای كه وسائل ابعاد و یابیم دسترسی آنها به باید كه اشیائی

 و فعالیت حركت، برای كه فضائی حجم بر بریم، می بكار ناب یك در كه اجزائی این بر گذاری تأثیر بر عالوه انسان، بدن ابعاد .

 (نصری،).گذارد می اثر داریم نیاز استراحت

 :نتیجه گیری

تناسبات هندسی است كه با مطالعات دقیق در عرصه پالن به این مهم دست یكی از ویژگی های خانه های شیراز دروره قاجار 

 های اندازه اس،مقی اندازه و)یافتیم كه تناسبات در تركیب اجزا پالن و اصول تناسبات هندسی نظیر تناسبات طالیی،پیمون

 رفته كار به هندسی شیوه بودن خاص همچنین .و مقیاس متناسب برخوردار هستند( شود تكرار طرح در كه معینی و مشخص

هستند،اصل  به گونه ای كه غلی رغم تفاوت دارای هماهنگی غیرملموسی كند می متمایز مشابه های نمونه از را اثر،آن در

كه در راستای آرامش   اثر هندسی ویژگی به بردن پی .است بخشیده آن به ایرانی هویتی و سادگی و خوانایی برخوردارهستند

بخشی و مفهوم خانه می باشد می توان در تلفیق با معماری معاصرو هویت بخشی معماری ایرانی به كاربرد و مفهوم خانه را 

 .بازنده سازی و احیا كرد
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