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 چکیده 

 در و است نبوده کالبدی اندام یک هاتن ایوان .است قرارگرفته مورد استفاده دیرباز از سنتی معماری در ایوان

 مقاله این در. دارد جریان نیز ....و شناسانه، اقلیمی، عملکردی زیبایی هایجنبه مانند اصولی آن زمینه پشت

 اسالمی ایرانی شاخص بناهای در ایوان عملکرد و شکل، تناسبات، قرارگیری بررسی با تا گرددمی تالش

 از استفاده با اطالعات مقاله این در .دهیم قرار توجه مورد معماری کلی ساختار بر را آن تأثیرگذاری میزان

 دچار اکنون که ایوان کیفی هایارزش ها،بررسی در .استشده گردآوری میدانی بررسی و ایکتابخانه روش

 ایویژه است، توجهشده ایران معاصر معماری در گمشده فضای نوعی به مبدل و استشده فراموشی

 از آن معنوی هایجنبه نیز و کندمی وارد کاربر بر محیطی روانشناسی لحاظ از ایوان که اثری .استگردیده

 و معرفی با امید است .هستند ایرانی معماری ساختارهای در ایوان تأثیرگذاری هایشاخصه و معیارها

 .باشیم ابنیه در ایوان بهینه کاربرد و حضور شاهد معاصر معماری در ایوان بازشناسی

 

 ، ایوانفضای نیمه باز کالبدی، ـ  ، ساختار فضاییمعماری سنتی ایرانواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  -1

در گذر  های معماری بومی با دستاوردهای فرمی و نیارشی قابل ذکر در جهان است،ترین نمونهمعماری ایران که یکی از غنی

در عین حال تأثیر کالبد و فرم  معناگرا و عرفانی بدل شد. های موفق معماری مفهومی،اسالمی به یکی از نمونه از دوران

 معماری به عنوان ظرف مکانی که معلولی از فرهنگ جامعه است در بازنمایی این مفاهیم و معانی تأثیر بسزایی دارد.

است. های ایرانی در معماری مؤثر بودهها در حفظ اصالتاری کالبدی آنهایی است که پایدهای معماری ایرانی از نمونهاندام

هایی مقتضی هایی دچار وقفه شد ولی هیچگاه از بین نرفته و در فرصتهای ایرانی در زماناگرچه این تداوم و حضور اندام

اما برخی نیازهای بشری که بیش  سازدیاست. هرچند گذر زمان تغییر در نیازها و مفاهیم را اجتناب ناپذیر مدوباره احیا شده

های پایداری است و با گذشت زمان تنها ازلحاظ فرمی ممکن مایهگردد، دارای بناز همه به خصوصیات روانی و فردی او بر می

توان به نیاز همیشگی بشر درارتباط با طبیعت و فضای باز اشاره کرد، که خود در معماری است دستخوش تغییر گردد. می

از آنجا که ایوان در اغلب بناهای سنتی ما مانند  کند.میگر ی باز )حیاط( و نیمه باز )ایوان( جلوههاها و سایر بناها در فضاخانه

های ها و....کاربرد داشته است ممکن است به نظر برسد کاربرد آن بیشتر جنبهها، مدارس، خانهمساجد، کاروانسراها، کاخ

ها، است. ولی با توجه به پایداری این بناها و تأمین آسایش فیزیکی و روحی استفاده کنندگان از آنظاهری و نمادین داشته 

ها نشان داد که ای خاص و نوع فضاهای مستقر در پشت ایوانها بر اساس شرایط اقلیمی منطقهگیری آنبررسی جزئیات شکل

ها، هم چنین چگونگی قرارگیریشان نسبت صالح بکار رفته در آنبا توجه به چگونگی طراحی و ابعاد و اندازه و نوع پوشش و م

   به عوامل اقلیمی نقش اصلی را در فراهم آوردن شرایط آسایش در فضاهای داخلی دارند.

تر اما با نگاهی عمیق حی استهای طرادر معماری امروزی ممکن است به نظر رسد این اتفاق به دالیل اقتصادی و محدودیت

های زیادی از جمله تراکم و کمبود فضای باز، وضعیت هایی که محدودیتخانهبناها و ه این اتفاق تنها برای بینیم کمی

افتد. فضاهای نیمه باز که همراه با خود نمی ،است کردهدچار مشکالتی  را هااقتصادی، فرهنگ شهرهای بزرگ و.... طراحی آن

آورد و از نظر عملکردی و فرمی نیز در باال ، درک طبیعت و .... را به همراه میتجربیات بسیار متنوع و با ارزشی از درک فضایی

ای از نما کنده شده و بردن ارزش خانه بسیار موفق است یا حذف شده یا جای خود را به تراسی داده است که همانند زائده

 است. تبدیل به محل ظروف و لباس و... گردیده

ری سنتی حائز اهمیت است، لزوم توجه به فضاهای باز و ایوان به عنوان عناصر معماری و اقلیمی اما آنچه که در رابطه با معما

بنابراین ضروری است مفهوم ایوان  ( .5736است )قبادیان،  خانهپایدار و همچنین عاملی در باال بردن کیفیت و ساختار فضایی 

بتوان به مفهوم و عملکرد آن پی برد و با دریافت مفاهیم غنی و  این طریق بهتر به عنوان یک فضای نیمه باز روشن گردد تا از

ی عمل پوشاند و آن را به عنوان یک اصل در ایجاد تر از آن در معماری امروز جامهگیری هرچه صحیحپایدار این عنصر، به بهره

 امروز به شمار آورد.  مسکن ابنیه و به ویژه تنوع در ساختار معماری

مقاله بازگشت دوباره و تقلید از معماری سنتی نیست، بلکه هدف پاسداشت این گنجینه گرانبهای تاریخی  هدف از نگارش این

ها با فضاهای کم معنی و تک بعدی معاصر، ها و جایگزینی آنبربستن مفاهیم فضایی گرانقدر این خانهو دریافت چگونگی رخت

های جدید یا در تدوین ضوابط به معماران و ی که در طراحیهاست. به نحوگیری معمارانه از این ارزشهم چنین درس

آموزد لزوم توجه به فضاهای می ضمن الگو پذیری در مفهوم و معنا ریزان کمک کند. آنچه این مقاله از معماری سنتیبرنامه

 نیمه باز و ایوان به عنوان عاملی در باال بردن کیفیت و غنای فضایی است.

بر مفاهیم نظری است. در این  تکیهبا  هاخانهبه طور خاص های سنتی و ابنیهموردی ایوان در های روش این مقاله تحلیل نمونه

ی اولیه است. همچنین این مطالعه به جستجوی نمونهرهگذر ایوان به لحاظ کارکردی، تاریخی و مفهومی مورد توجه قرار گرفته

 پردازد. دوران معاصر میایوان و حضور و ادامه آن تا 
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 مأخذ، نگارندگان.ـ روند شکل گیری مقاله1شکل

 

 های پژوهش:اهداف و گزاره-2

هدف کلی این پژوهش، ضمن بازخوانی ایوان در معماری سنتی ایران و بررسی نقش آن به عنوان فضایی نیمه باز از نظر 

مفهومی و عملکردی، تأثیرپذیری این عنصر کهن در معماری معاصر ایران را با تبیین نقش عوامل فرهنگی،اجتماعی و اقلیمی 

امروز نیز مورد بررسی الگوهای شناخته شده در معماری ایران از گذشته تا به در شکل گیری و تکامل آن منطبق بر روحیات و 

 .ه استدقرار دا

 

 

 :روش تحقیق -3

که  داده های کمی به صورت  است پیمایشی -توصیفی روش به و کمی تحقیقات دستهو از  از نظر هدف کاربردی پژوهش این

حاضر، یک عنصر خاص معماری با دیدگاهی تاریخی مورد  که در تحقیقبا توجه به این  .کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است. 

ترین موارد مورد استناد هستند. و همچنین با مشاهده اسناد گیرد، متون کهن و خود آثار معماری مهمبررسی قرار می

گیری فضاهای در شکلباز نقش و جایگاه اندام معماری ایوان به عنوان یک فضای نیمه ای و الکترونیکی به بررسی و کتابخانه

 است.  معماری پرداخته شده

 اولین عنوان به زواره مسجد و ایران در اسالم از قبل بناهای عنوان به فیروزآباد آشور،آتشکده کاخ بناهای و مطالعه مورد جامعه

 نقش بررسینتایج  و تبیین بخش دو در بم شهر در ساله38 قدمت با بهزادی چنگیز خانه نیز و ایوانه چهار اولیه طرح با مسجد

 .استگردیده ارائه ی تهیه وولاجد صورت به پژوهشی هاییافته بصورت اقلیمی و اجتماعی فرهنگی، عوامل

 

نفضای نیمه باز ایوا  

یفضای نیمه باز مساکن امروز ازمعماری سنتی فضای نیمه ب  نهتعاریف و پیشی   

ازبررسی فضای نیمه ب ازعملکرد فضای نیمه ب احیای فضای نیمه باز  باز رابطه بین ساختمان و فضای نیمه   

  نتیجه گیری
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  بیان مسأله -4

ر آن فرهنگ متداول هستند مشخص هر فرهنگ همواره الگوی رویدادهای خود را با نام عناصر کالبدی فضا که د

دهد که است نشان میابنیه اسالمی بررسی فضاهای ساخته شده که متعلق به گذشته در معماری  (5739)کریستوفر، کندمی

و همواره باید فضایی مانند مفصل، فضای همگانی مانند حیاط را از  یافتهنمی تحقق واسطهبی صورت به باز فضای یک عبور از

واسطه در حالی که معماری معاصر عموما با ارتباط بی بوده است.ها را جدا کرده و میان این دو آن، هافضای درون مانند اتاق

واسطه با حیاط یا ها با اتصال بیاعتنا بوده و بهره الزم را از آن نگرفته است. ورودی اتاقبی معماریدرون و برون ، به این مبانی 

ها تأمل کرده و مفصل ق ، قدری بیرون آنتوان پیش از ورود به اتادهد و نمیگذر دیگر امکان گفتگو به همسایگان را نمی

ها ناشی از سهل انگاری این بی توجهی"پردازد. مانند گذشته به ایفای نقش نمی عرصه دیگر فضا و  ارتباطی میان درون بنا

و و )الپاگونولهای غربی است. معماری معاصر، عدم تحلیل و شناخت فضاهای معماری سنتی و به کار بردن بی قید و بند مدل

 (5731همکاران،  

کنند وجود دارد؛ نخست گمان بر آن بود که اطالعات کافی در خصوص این گونه فضا که در معماری نقش مهمی ایفا می

سنتی  که در معماری  "ایوان"همه جانبه فضایی مانند  شناخت به نیاز.  است نشده ادا مطلب حق  متأسفانه به شایستگی

توان این اهداف را در نظر داشت که بتوان با طراحی فضای هاست و میترین پژوهشضروری دارای رسالت گوناگون است از

ها با حریم بیرون، پاسخ دهنده احتیاجات استفاده کنندگان در این ها خصوصــــا در مرز اتاقمناسب فضای اتصالی مفصل

مند است، این بهره زمانه معماری خالقیت از هم و داراست را عرصه است. معماری مبتنی بر سنت در هر عصری، هم گذشته

 (5733)حائری مازندرانی، باشد.معماری به دنبال یافتن پاسخ فضایی مناسبی برای عصر خود می

 
 

 تحقیق   ادبیات -5

 ایوان تعریف و مفهوم معنای -5-1

 باز طرف سه یا دو یا یک از و شودمی ساخته آن بر عمود یا و حیاط اضالع از یکی کنار در که است شکلی مستطیل تاالر ایوان

ی ایوان، یک کلمه فارسی است. ایوان، رواق واژه"اسکاررودر، ایوان را این گونه توصیف کرده است: (5733 زمرشیدی،. )باشدمی

وان امروزه در سوریه و عراق ایوان در یک خانه به عن .شودو تاالر سراسری باز یک قصر یا یک کاخ و به عربی )ایوان( نامیده می

که  "ی بنا اختصاص یافته، که از هر سه طرف، دیوار شده ولی از قسمت چهارم به طرف حیاط باز استقسمت اصلی و عمده

به کسر و چه به فتح ی ایوان را چه با ایوان است که عربی بودن کلمه ترین و بهترین تعاریف در ارتباطتاین تعریف از درس

. زیرا تر استای پهلوی دارد، از منظر منطق پذیرفتنیای است فارسی و ریشهایوان کلمهنماید و باور این که اول، بعید می

 به اسناد و ها ساخته شده باشد ولی در ایران بنااند که ایوان در آنچنان نداشته ها در قبل از اسالم به هیچ وجه بناهای آنعرب

 (.5791دارد )تفضلی: ای بس کهنهها وجود این عنصر سابقشواهد موجود در ابنیه

نامه دهخدا به معنای صفه، طاق، نشستنگاه بلند که بر آن سقف باشد، همچنین پیش گشاده و درگاه آمده است. و ایوان در لغت

طور که گفته شد همانن باز و بدون پنجره باشد.جلوی آ در فرهنگ عمید به معنای صفه، پیشگاه اتاق، قسمتی از ساختمان که

خورد، به های سنتی به چشم میدر بیشتر خانهری ایرانی است که ترین فضاهای معمااز مهم  فارسی بوده و ایواناصل کلمه 

لحاظ فرم، ابعاد وجایگاه متنوع است و عملکردهای زیادی دارد. فضاهای زیادی مترادف ایوان هستند. به عنوان مثال نوع بدون 

های متعدد در جلو و ارتفاعی برابر سقف هتابی گویند. گونه دیگری از آن با ستونسقف آن را گاه بهارخواب و در برخی شهرها م

 یکی اقلیمی لحاظ نه تنها به ایوان( 5731و عرضی کم، رواق نام دارد. رواق نیز از سه سو بسته و از یک سو باز است.)محمودی، 
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 حساب به عنوان فضای گذار به نیز اسالمی معماری در معنایی و مفهومی بلکه به لحاظ است معماری ارزشمند تمهیدات از

در کتاب حس وحدت دربارۀ مفهوم ایوان و رواق آمده است: مفهوم ایوان و رواق در سراسر تاریخ اسالم متضمن آید. می

زمینی و  یا فضای انتقالی بین عوالم "طریقت"است. ایوان نمایشگر امکانات تعین و تحدید فضاست و همانا تلویحات ژرفی بوده

تواند به شمار آید که میان باغ یا حیاط در حد روح و اتاق در زمانی است. از دیدگاه ما بعدالطبیعی، ایوان خود مقام نفس می

 (.5731کند)اردالن و بختیار، حد جسم سیر می
آید، گیرد و زودتر به چشم مینما میتوان ایوان را از آنجا که معموال ارتفاعی بلندتر از سایر نقاط در دید از بیرون به درون، می

در دید از درون به شود. اط بسته به قدر و ارزش آن میهمانا معرفی کننده و پیشانی بنا دانست که اعتبار نماهای داخلی حی

بیرون نیز، ایوان گشادگی فضای متعین و محصور و چشم خانه است رو به سوی باغ کوچک درون )حیاط( که خود در معنی و 

هوم پردیس است و با فرم چهارگوش و مرکز آن )حوض و آب( نمادی است از کمال. پس در کاملترین حیاط که حیاط چهار مف

جهت است و ایستا. اما چهار ایوان از چهار سو در حکم چهار جهت عالمند که به مرکز ایوانه است، نمادی است از عالم که بی

در دل کوچکترین واحد شهر سنتی )خانه( یک مندل)کیهان نگاشت( کامل  کنند. به این ترتیباین جهان کوچک نظر می

 گیرد.شکل می

 
 

 

 

 

 کاملترین حیاط ایرانی با چهار ایوان؛ یک مندل)کیهان نگاشت( ـ2شکل

 

 ایوان پیشینه تاریخی -5-2

ای های نیم گهوارهاین مساکن با سقفاند. کردههای آرال و خزر زندگی میدانند که بین دریاچهمنشأ ایوان را مساکن قبایلی می

پوشاندند.  ها را با پوست حیوانات میاز برف و باران روی این گونه سقفشد. برای حفاظت از نی و شاخه درختان ساخته می

ن آوردند اند، این مهارت را با خود به بین النهریکردهبین دریاچه آرال و خزر زندگی می اولین بار اشکانیان که در سرزمین های

مربوط به ساسانیان به کار گرفته شد و تا به امروز در ساخت انواع  ور در بناهایو در کاخ آشوری بکار گرفتند. بعدها ایوان به وف

 (5733ها کاربرد داشته است. )زمرشیدی، د گرفته تا خانهاها از مدارس، کاروانسراها و مساجبن

دهد که حداقل از عصر های باستانی و تاریخی، نشان میها به طور ویژه، در دورهو خانهنگاهی به آثار باقیمانده از بناهای ایران 

اند که دو کانسپت دیگر بناهای هخامنشی به این سو بناهای با ایوان، یکی از سه کانسپت اصلی و ادامه دار معماری ایران بوده

قسیمات سه بخشی همگی بی کم و کاست در اکثر بناهای باشد. ایوان و رواق دور حیاط مرکزی و تدار میگنبددار و ستون

 (5797اند. )جوادی، رسمی و عادی ایران به کار رفته

 

 

 

 

 
 

 (141: گنجنامه:لباف،اصفهان،)منبع خانهـ  3شکل 
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اطراف حیاط های ایرانی در است( خانهمیالدی از ایران دیدن کرده 1به گفته دیودورس سیکولوس )مورخ یونانی که در سده 

 (5739شدند و ایوان نیز یکی از عناصر حیاط بوده است)صارمی و رادمهر، ساخته می

اند، قابل توجه است، تصور برخی که ایوان را همان چادر سنگی دانستههایی که در مورد پیدایش ایوان ذکر شدهاز میان فرضیه

را برگزیدند برای حفظ ارتباط با طبیعت، استفاده از اتاق سه است. به نظر این گروه مردم بیابانگرد چون سکونت در آبادی 

اند، آن را دیواره را معمول داشتند. با وجود ابهام در چگونگی پیدایش ایوان، دانشمندانی که در تاریخ ایران مطالعه کرده

 .(5797دانند)تقوی، ای شاخص از معماری ایران میپدیده

 

 
 

 11ندران،قرن خانه ای روستایی در مازـ 4شکل 

 

های برزن جنوبی تخت جمشید، کاخ توان در دوره هخامنشی در کاخ آپادانا، خانههای ایرانی را میها و کاخردپای ایوان در خانه

، صارمی 5797، تقوی، 5797های پارسوماش )مسجد سلیمان( پیگیری کرد )جوادی، بار چهار ایوانی در پاسارگاد و بقایای خانه

 (.5797(. با این حال به گفته مالکوم کالج ایوان بیش از همه در دوره پارتیان شکل یافته است )تقوی، 5739و رادمرد، 

 

   
 

 تخت جمشیدـ 5شکل 

 

سای ترکمنستان، شهر اشکانی هترا، کوه خواجه و دهانه غالمان و کاخ اشکانی آشور های نتوان به خانهوره اشکانی میدر د

 (5797، تقوی، 5797اشکانی در طاق زنی و ایوان سازی در کاخ آشور به اوج خود رسیده است)جوادی، اشاره کرد. هنر 

 

 
 

 کاخ آشورـ پالن 6شکل 
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ها پایه گذاری شد، ایوان عنصر شاخص بنا است. ایوان ها همانند آشور و ایوان مدائن که در دوره پارتاصوال در این نوع کاخ

ادامه یافت و در خانه مردم یا اشراف ایوان شاخصه اصلی بنا گردید. ایوان شاه نشین گشوده شده به سازی در دوره ساسانی نیز 

توان به کاخ سروستان، قلعه دختر، ایوان های مهم دوره ساسانی است که میفضای باز و فضای مهم پشت آن )تاالر( از مشخصه

 (.5797مدائن و کاخ خسرو اشاره کرد)تقوی، 

 

 

 

 

 
 ـ پالن و پرسپکتیو کاخ سروستان 8     شکل           کاخ کسریـ 7شکل 

 

برای بررسی مفهوم هر الگویی ابتدا بایستی آن را از نگاه تاریخی و پیشینه مورد مطالعه قرار داد تا بتوان اهمیت توجه به آن 

 شود.الگوی ایوان در معماری پرداخته می الگو را برای آیندگان مشخص نمود. به همین منظور در این بخش به بررسی پیشینه

شده است: روش پارسی و روش پارتی، این هر به زعم ولفرام گالیس، ایوان در معماری ایران به دو گونه ساخته و پرداخته می

ایوان در ها در معماری ایران مربوط به شیوه پارسی است، ترین ایوانگیرد، کهنهای کهن معماری ایران نشأت میدو از شیوه

ی ایوان، ریشه در شد. این شیوهاین شیوه به صورت فضایی سرپوشیده و ستون دار با سقفی مسطح طراحی و ساخته می

معماری اورارتو دارد که معماری روزگار ماد و هخامنشی )شیوه پارسی( سخت تحت تأثیر آن قرار گرفت، هرچند پیرامون 

است ولی از طریق یک نقش برجسته آشوری که در موساسیر بدست انجام نشده هایی بسندهمعماری اورارتو کاوش و پژوهش

 )گالیس(.ددار دوران اورارتو را تا حدی بازسازی کرهای ستونتوان شکل ایوانآمده می

 

 

 

 
 

 پوپ( آپهام آرتور:پاسارگاد)منبع پذیرایی کاخـ 1شکل 

 

های کمی سالم مانده است. از های پس از اسالم تا دوره صفویه نمونهپس از اسالم ساخت ایوان در بناها ادامه یافت. از خانه

ها در یک یا چند جبهه نما ایوان وجود دارد و ایوان از عناصر اصلی نما های زیادی مانده که بیشتر آندوره صفویه و قاجار خانه

دار تخت جمشید و پاسارگاد است و قاپو و چهلستون از هر جهت یادآور ایوان و تاالرهای ستونچون عالیهایی کاخاست. ایوان 

است. دهد که معماری ایرانی پس از گذشت دو هزار سال روحیه خاص خود را از هر جهت حفظ کردهاین امر نشان می

 (5797)جوادی،

 
 

 

 
 اصفهان ،ـ کاخ عالی قاپو11شکل 
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است که در هر سازمان فضایی سه گونه فضا، فضاهای باز، بسته و های سنتی این بودههای سازمان فضایی خانهویژگییکی از 

پوشیده و سه گونه عنصر پوششی، پوشش فوقانی، جداری و تحتانی قابل تشخیص است. همچنین تجربه زیستن در سطوح 

 (5731کار،ه و بام وجود دارد. )نقرهمختلف ارتفاعی مانند زیرزمین، حیاط، مهتابی، ایوان، صف

 

 :ایران معماری درایوان  -6

 همراه را به طبیعت درک و فضایی درک از ارزشی با و متنوع خود تجربیات بسیار با همراه که باز نیم فضای یک عنوان به ایوان

 و یک فیلتر فضایی توانمی را ایوان(. 5731 است )محمودی، معماری قابل بررسی در جایگاه و ابعاد فرم، لحاظ به آورد،می

 رود.شمارمی به پارتی شیوه معماری هایکه از ویژگی دانست بسته و باز فضای دو بین مشترک فصل

 در تخت سقف با دار آنستون نوع .است باز باغ یا حیاط سمت به طرف یک و بسته طرف سه از که است مسقف فضایی ایوان

 از پیش چهارطاقی در معماری کنار در فضا این حضور شود.می دیده پارتی آن در شیوه طاقی شکل فرم و پارسی معماری

 .استشده ترپخته و یافته تکامل و کرده خلق پارتی دوره  در ابنیه را ترکیبی فرمی درگاه، عنوان به اسالم

یا  دیوار سه دارای باز تاالر یک تنها اول مرحله در است؛ وجود داشته مرحله دو پارتی دوره در متداول ایوان تکامل در  احتماالً 

 این سقف زدن که شد آغاز زمانی دوم مرحله .شدتاالر ساخته می دیوارهای یا ستون بر متکی چوبی تیرهای از متشکل سقفی

این  از کاملی هاینمونه سروستان کاخ و دختر قلعه مدائن، (. ایوان5731شد )پیرنیا، آغاز ضربی هایتاق از استفاده تاالرها با

 طرح در اسالم از بعد که ایوانی چهار بناست.  نمونه شاخص در عنصر یک ایوان هاآن در که کندمی ارایه را ترکیبی فرم

 دوران در و اسالم از بعد ایوان، حضور مشاهده کرد. ساسانی دوره بناهای از آشور کاخ در توانمی را مساجد متداول شد

 ایرانی نقشه تحکیم و دارکردنبه منظور جهت گنبدخانه افزودن از بعد دوم گام حیاط صحن و مسجد سالن میان در سلجوقی

 (. 5739بود )متدین،  مساجد

این روند که با بزرگتر کردن دهانه میانی در مسجد جامع فهرج و تاریخانه دامغان شروع شده بود با حضور ایوان در کنار 

شکل عمال فرم ترکیبی که در دوران قبل از اسالم دربناهایی مانند کاخ سروستان وجود داشت، چهارطاقی تکمیل شد. بدین 

احیا شد. بعدها فرم چهار ایوانی به همراه گنبدخانه به ویژگی شاخص معماری مساجد ایرانی تبدیل شد. در دوران صفویه نیز 

دار با سقف تخت در کاخ عالی قاپو و چهل ستون ل ستونکه دوران احیای ارزشهای کهن معماری ایرانی است ایوان، هم به شک

های فراوان تداوم یافت. از کاخ آشور تا مسجد جامع و و هم در فضاهای مساجد به زیبایی تمام به همراه تزیینات و نغزکاری

توان اپوی اصفهان، میهای پارس تا چهل ستون و عالی قامام اصفهان، از ایوان مدائن تا سردر مسجد جامع یزد، از ایوان کاخ

های معماری ایران را مشاهده کرد. فضایی که به عنوان فصل مشترک و حد واصل فضاهای بسته و پایداری یکی دیگر از اندام

 باز حضور کمتری در معماری معاصر دارد .

 

 ایران کهن  معرفی و نقش ایوان در ساختار معماری ابنیه -6-1

ها، آتشکده در ساخت انواع بناها از جمله کاخ ها،از عناصر مهم از و به طور اخص ایوان بفضاهای نیمهایران در معماری سنتی 

 ها کاربرد داشته است.ها، مدارس و مساجد گرفته تا خانهکاروانسرا

اند و هم خود به عنوان فضایی مستقل که کردهاین فضاها هم در سازماندهی کلی بنا در کنار دو فضای باز و بسته نقش ایفا می

اند. چرا که هم به لحاظ فرمی و عملکردی و هم به لحاظ ساختاری، معماری شده، مطرح بودههای متنوعی را پذیرا میعملکرد

 (5)جدولخاص خود را داشته است. 
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 (مأخذ، نگارندگان) ایران ابنیه معماری ساختار در ایوان نقش بررسی-1جدول 

 
 عکس و محل قرارگیری ایوان مشخصات ایوان کاربری

 کاخ آشور

 

 

 

 

 ایوان ها در یک زمان ساخته نشده استـ 5

لحاظ هندسه و سازماندهی فضایی در مراحل اولیه  ایوان ها بهـ 1

 به یک صفه مسقف شباهت دارداست و بیشتر از یک پیش فضا 

 با ابعاد متفاوت ساخته شده اند. هاایوانـ 7

 

مسجد جامع 

 زواره

ایوان به عنوان یک فصل مشترک از یک سو یک فضای نیمه ـ 5

بسته است که آمادگی برای ورود به یک فضای محصور را فراهم 

 می کند. 

  یک فضای نیمه باز است و در واقع فضای گذار استـ 1

 
آتشکده 

 فیروز آباد

یف یک پیش فضای ورودی را دارد و ایوان اصلی بیشتر تعرـ 5

 .توان آن را یک فضای نیمه باز نامیدمی

لحاظ هندسه ی بخش اندرونی نسبت به کاخ آشور به هایواناـ 1

 .دهدتری را نشان میسبات و جانمایی در فضا حالت پختهو تنا

 
خانه چنگیز 

 بهزادی

 .ایوان صورت می گیرد 1کوران به کمک این ـ عمل 5

ل خود امتداد فضای بسته بحساب ستون مقاب7ـ ایوان شمالی به 1

 .آیدمی

 شوند.و ایوان جنوبی رو به حیاط باز میـ ایوان شمالی رو به باغ 7

 ـ ایوان شمالی سقف و ایوان جنوبی به صورت سکو است.1

  
 

 که دانست درون و بیرون  توان آن را یک فضای واسطه در مرز میان حریمبهتر این عنصر معماری میدر راستای شناخت 

گذار . ه عنوان نوعی گذار ورودی نام بردتوان برا می فضااین  باشد.از چند طرف محصور می ارتباطی است و عموماٌ فضایی

تواند خارج و داخل جایی برای مهیا شدن که در آن شخص میکند، یعنی مجالی میان ورودی نوعی منطقه )واسط(را فراهم می

لذا با تعاریف مربوط به این عنصر ایوان از نظر . )فرانسیس( چارچوب ذهنیش را عوض کند و خود را با وضعی دیگر وفق دهد

 :بندی استکارکردی به دو گروه قابل طبقه

هایی که نقش یک فضای رابط را بر گرفت، دوم ایوانقرار میهایی که به عنوان یک فضای اصلی مورد استفاده خست ایوانن

هایی که بین حیاط توان به دو گروه تقسیم کرد: نخست ایوانهایی که نقش یک فضای رابط را دارند میعهده داشت. ایوان

که بین یک فضای  هاییدوم ایوان )اتاق، شبستان یا گنبدخانه(رابط بودند. و یک فضای محصور )حیاط مرکزی یا پیرامون(

 نامیدندطاق نیز میپیش رابط را غالباً هایاین ایوان رابط بودند. جلوخان( )معبر میدان یافضای شهری و یک یمعمار

 .(5733زاده، )سلطان
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 گانه ایران: 5اقلیم مناطق  معماری ساختار در ایوان نقش و معرفی -6-2

ها گذاشته و پاسخی در خور و مناسب به آنهای گوناگون زیستی انسان احترام میاید گفت که معماری ایرانی به همه جلوهب

شود، در معماری سنتی که شاید امروزه در معماری کمتر به آن پرداخته می "گذار"داده است. این است که حتی عملی مانند 

گردد. به این ترتیب که در معماری شود و به الگوی معماری موفقی بدل میی میهای فرمی و فضایی قابل توجهحاوی ارزش

کنند و فضاهای بسته به واسطه سنتی فضاهای نیمه باز به عنوان فضای گذار و ارتباط دهنده دو فضای باز و بسته نقش ایفا می

 باز در ارتباطند.  فضاهای نیمه باز با فضای

خصوصیاتی از هر دو گروه فضاهای باز و بسته در خود دارند و در ادامه هر دو، دارای عملکردی و این فضاها و به ویژه ایوان، 

اند بلکه هر کدام باشند. در معماری خانه های سنتی سه گروه فضایی باز، بسته و نیمه باز به صورت مجزا ساخته نشدهفرمی می

دهند به نحوی به تدریج درجه باز و بسته بودن خود دا از دست می فضاها"دهند. به این معنا که : در امتداد دیگری معنا می

شود که فضاهای متوالی به عنوان بسط یکدیگر به شود. این پیوستگی در ترکیب فضاها باعث میکه یکی به دیگری تبدیل می

های عمودی و ترکیب الیهکار روند و به عنوان مثال ایوان بسط پنج دری و پنج دری بسط ایوان است. از سوی دیگر تداخل 

های باز، بسته و سرپوشیده، انسداد فضایی را از بین برده و در داخل افقی اطراف حیاط، توالی و پیوستگی و ترکیب گروه

 (.5731)حائری،  "های تاریخی با سیالیت و شناوری مواجهیمخانه

فراوانی از جمله: غذا خوردن، خوابیدن، کار خانه و ... در  ها، ایوان در فصول گرم بسیار کاربرد دارد و عملکردهایگذشته از این

های زیادی گردد و از لحاظ اقلیمی ارزشافتد هم چنین باعث تعدیل هوای اتاق های پشت خود در فصول گرم میآن اتفاق می

ص وانایی، تشخیص و تشخخاص زیستی، خدارد. از لحاظ فضایی عالوه بر موارد ذکر شده ایوان باعث ایجاد تنوع فضایی، تجربه 

 گردد. خانه، تمایز و در عین حال پیوستگی درون و برون می

نشین و تاالر و اتاق با حیاط، فضای مهمی است و در معماری ایرانی: تزئینات به عنوان نقطه اتصال شاههم چنین ایوان به لحاظ 

رند که در ایوان طاق برافراشته و مقرنس زیر آن تصویری از گیها را به خود میترین آرایهوصل زیباترین و هنرمندانهاین نقاط 

 (. 5739ترین هنری است که یک استاد کار در ذهن دارد )صارمی و رادمرد، واالترین و متعالی

های مختلف کشور الگوهای زندگی نزدیک به هم ایوان را شکل داده است این فضا از وحدتی خاص از آنجا که در قسمت

ها در مناطق چنین شکل و تزئینات ایواناز جمله عواملی که باعث تفاوت در تعداد، نحوه قرارگیری و هم برخوردار است.

 ترند. ها هستند که از این میان دو عامل اول مهمشود. یکی اقلیم و محیط طبیعی و دیگری خرده فرهنگمختلف کشور می

ق حاشیه خلیج فارس، خوزستان، غرب کشور و مناطق کویری مورد مطالعه گانه ایران در مناط 1را در اقلیم  از این رهگذر ایوان

 (1گردد. )جدولقرار گرفت که نتایج بررسی به صورت جدول در ادامه ارائه می
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 )مأخذ، نگارندگان( گانه ایران5 مناطق در اقلیمایوان  معرفی و نقش -2جدول 

 

طراحی)شکل و محل قرار گیری فضاهای نیمه باز(ضوابط  ویژگی های معماری بومی گروه اقلیمی  

 

 

 

 

 

 

سواحل .1

 دریای خزر

 

 

 

ـ ایوان های مسقف که گاه سطح وسیعی را در بر 5

گیرند. نقش مهمی در استفاده از فضای نیمه باز به می

ویژه هنگام بارندگی دارند. از طرف دیگر بدلیل شرایط 

از  ایمساعد اقلیم دربیشتر مواقع سال بخش عمده

 شود.زندگی در ایوان سپری می

های بزرگ با شیشه رنگی به ـ استفاده از ارسی1

های اعیانی مرسوم بوده که خاصیت دو خصوص در خانه

داده است. در زمستان و ایام عملکردی به اتاق اصلی می

ها فضا را به اتاقی گرم تبدیل سرد، بسته بودن ارسی

روزهای گرم با باال کرده، در حالیکه در تابستان با می

بردن ارسی امکان گردش هوا و تبدیل اتاق به ایوان را 

 فراهم نموده است.

ـ در مواردی افزون بر شبستان یا ایوان سمت قبله، که 7

غالبا تابستانی است، شبستان دیگر حیاط وجود دارد که 

 گیرد.آفتابگیر استو در فصل سرد مورد استفاده قرار می

طبقه آن، 1زمین اند اما در بخش های ـ بناها فاقد زیر1

طبقه دوم دارای فضاهایی با کوران عالی و یا رواق و 

 ایوانی در جلوی آن است.  

در این منطقه به دلیل شرایط مناسب اقلیمی فضاهای نیمه باز بسیار رایج 

 بوده و در بیشتر ایام سال می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

ها امکان برقراری جریان هوا را همزمان با با توجه به آنکه این فضا

 محافظت از بارش باران و تابش آفتاب فراهم می نماید. 

ساخت فضاهای نیمه باز در کنار و یا اطراف فضاهای بسته بسیار مفید 

: 1-5: شکل و محل قرارگیری فضاهای نیمه باز، تصویر 5-5است.)تصویر 

رکز اسناد دانشکده معماری دو ایوان اصلی مسجد جامع گرگان، مأخذ: م

  دانشگاه شهید بهشتی(.

(5-5)  

 

 

 

 

 

 
(1-5)  

 

 

 

 
کوهستان .2

ها و 

های کوهپایه

 مرتفع

اند با به صورت حیاط مرکزی ساخته شدهها غالخانه ـ5

های سمت شمال حیاط که از آفتاب خوبی ولی اتاق

تری دارند و به تاالر یا نشیمن سطح وسیع برخوردارند،

 اختصاص یافته است.اصلی 

امی های کوچک آفتاب گیرند و هنگبناها دارای ایوان ـ1

 شوند.که هوا مساعد است،استفاده می

 در این اقلیم فضاهای نیمه باز اهمیت چندانی ندارند.

 ها، برای استفاده در اواسط روز فصول بهار،احداث فضای نیمه باز جلو اتاق

ز ارتباط مستقیم فضای باز با فضای تابستان و اوایل پاییز و جلوگیری ا

: 1-1تصویر باز،نیمه فضاهای وابعاد : محل5-1)تصویرداخل ساختمان.

 دانشگاه معماری دانشکده مرکزاسناد:ماخذ)ارومیه هدایت مناره مسجد

 (شهیدبهشتی

(1ـ5)                                                (1-1)  
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هاکوهپایه.3

ی نیمه 

مرتفع،دشت

کویرها هاو  

برای کاهش شدت تابش خورشید،که در این مناطق  ـ5

های های ارسی با شیشهاست، از پنجره بسیار زیاد

فضای  به این ترتیب، اند.مشبک رنگی استفاده کرده

در مواقع سرد ضمن  ،های بلندپشت این ارسی

ی بری اشعه، از خواص رنگمندی از گرمای آفتاببهره

مواقع گرم  ش خورشید محفوظ خواهد بود. درماورابنف

ز و خنک رو به بافضایی نیمه  ها،نیز با باالبردن ارسی

 حیاط خواهند داشت.

های اصلی، در عالوه بر ایوان مسجد علی اصفهان، در ـ1

های سرپوشیده ایوان ،مقابل بناهای چهار سمت حیاط

توان از ر گرفته است که متناسب با فصل میکوچکی قرا

 سایه یا آفتاب آن به عنوان فضایی نیمه باز استفاده کرد. 

 

در این منطقه به دلیل  شرایط خاص اقلیمی، فضاهای نیمه باز رایج است 

و در نیمی از ایام سال استفاده می شود،زیرا این فضاها امکان برقراری 

 جریان هوا را همزمان با محافظت از تابش آفتاب فراهم می نمایند.

 فضای نیمه باز در این اقلیم به دو صورت ساخته می شوند :

 .مستقل ،تحت عناوینی مانند تاالر ، ایوان ،غرفه،...5

 .پیش فضا،که فضاهای باز را به فضاهای بسته متصل می سازند.1

فضاهای نیمه باز مستقل معموال دارای ابعاد و تناسباتی مانند فضاهای 

مورد استفاده قرار می گیرند،اما پیش  بسته هستند و برای مقاصد مشابه

فضاهای نیمه باز ،افزون بر نقش واسطه ای خود،نقش سایبان افقی را نیز 

برای پنجره ها و دیوارهای پشت خود ایفا می کنند.بدین لحاظ این فضاها 

:شکل و محل قرارگیری فضاهای 5-7)تصویرشکل و ابعاد مشخصی ندارند.

 ماخذ)مقطع مسجدعلی اصفهان) :پرسپکتیوو1-7نیمه باز،تصویر

 (شهیدبهشتی دانشگاه معماری مرکزاسناددانشکده:

(7-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلگه .4

خوزستان و 

 جاموریان

های مسقف در اطراف حیاط و در تفاده از ایواناس ـ5

طرف سایه مورد نیاز را تامین  از یک جلوی اتاق ها،

را برای  باز مناسبیکند و از طرف دیگر فضای نیمهمی

ی که هوا زیاد گرم نیست فراهم استفاده در روزهای

 آورد.می

هایی در ها و رواقدر مسجد جامع دزفول وجود ایوان ـ1

سایه و خنکی الزم را  مقابل بنا و در دو طرف حیاط،

 آورد.بوجود می

 در مدرسه معزی دزفول افزون بر تمهیدات یادشده، ـ7

سراسری برای تامین  هایاز بادگیر و شوادان و ایوان

 .شرایط آسایش استفاده شده است

باز رایج است و شرایط مناسب اقلیمی فضاهای نیمه در این منطقه،بدلیل

گیرد،زیرا این فضاها تواند مورد استفاده قرار میام سال میدر نیمی از ای

ا محافظت از تابش آفتاب فراهم ،امکان برقرای جریان هوا را همزمان ب

فضا ساخته در این اقلیم غالبا به صورت پیش بازفضاهای نیمهکند.می

نقش واسطه بین فضاهای بازوبسته  شود که عالوه بر عملکردهای رایج،می

ا و دیوارهای پشت خود را ایفا هسایبان برای پنجره و نقش

: 1-1باز،تصویر نیمه فضاهایرارگیری ق محل و شکل:5-1تصویر.)نمایند.می

 دانشگاه معماری مرکزاسناددانشکده: ماخذ) دزفول مسجدجامع مقاطع

 (شهیدبهشتی

 

 

(1-5) 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

سواحل و .5

جزایردریای 

عمان و 

 خلیج فارس

های بزرگ و عمیق با ارتفاع ایوان ها،در مقابل اتاق ـ5

زیاد قرار دارندکه در اکثر مواقع سال که هوا گرم است 

های  مورداستفاده قرار می گیرند و بیشترین فعالیت

 روزانه در آن صورت می گیرد.

های عمیق در جلوی اتاق ها و جان پناه وجود ایوانـ 1

های مشبک روی بام ها،سایه مناسب را برای حیاط و 

 روی دیوارها فراهم می نماید.

در مسجدشیخ حاجی رمضان در جزیره قشم،در ـ 7

جلوی شبستان ایوانهای عمیق با سقف مرتفع قرار 

وبی را در فضای نیمه باز جلوی داردکه سایه ی خ

شبستان و روی دیواره های آن بوجود می آورد.این 

ایوان ها در جبهه های بسته و جان پناه خود دارای 

 شبکه می باشند.

 

 

تر ایام سال باز بسیار رایج است و در بیشدراین اقلیم،فضاهای نیمه

جایگاه تعدادی از گیرند.این فضاها عالوه براینکه مورداستفاده قرار می

رجی افقی و قائم ای که روی سطوح خابدلیل سایه های روزانه اند،فعالیت

جداره ها از یک طرف موجب کاهش دمای این  کنند،ساختمان ایجادمی

، شوند و از طرف دیگر به دلیل ممانعت از ورود آفتاب به فضای داخلیمی

 کنند. از افزایش شدید دما جلوگیری می

از نظر شکل و محل قرارگیری به دو گروه عمده تقسیم  این فضاها

 شوند:می

.گروه اول:فضاهای نیمه بازی هستند که در جلوی فضاهای بسته واقع 5

از  شدند و ضمن دارا بودن عملکردهای مختلف ،فضای بسته پشت خود را

توانند در هر کنند.این فضاها میتابش مستقیم آفتاب محافظت می

 مان واقع شوند .ای از ساختجبهه

اند ند که در مجاورت سایر فضاها واقع.گروه دوم:فضاهای مستقلی هست1

 محل و شکل:5-1)تصویرولی فاقد تعدادی از دیوارهای جانبی می باشند.

مسجد گله داری در :1-1باز،تصویر نیمه قرارگیری فضاهای

 بندرعباس،ایوان های عمیق در جلوی شبستان

 

 

 
 

 یافته های پژوهش: -7

 نقش عامل اقلیم در شکل گیری معماری فضاهای نیمه باز؛ایوان -7-1

باشد که مسائل زیباشناسی و زیست محیطی را توأمان درطراحی خود در نظر های خاصی میمعماری سنتی ایران دارای ویژگی

و این در حالی است که شود گرفته است و این اصول در کلیه ابنیه سنتی ایران مانند مساجد، مدارس و خانه و .... دیده می

کند که آسایش را برای کاربران از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراهم آورد و امروزه معماری پایدار نیز سعی می

 شود. باشد به خوبی دیده میفرما میها حکماین مهم نیز دربسیاری از ابنیه سنتی ایرانی که اصول پایداری بر آن

اسالمی ایران عالوه بر نماد و سمبل، نقش عملکردی هم داشته و این نقش بخصوص در  -ماری ابنیه سنتیکاربرد ایوان در مع

 طراحی اقلیمی از اهمیت و توجه بیشتری برخوردار است.

ن دهد و بدیبه صورتی چشمگیر و جالب مورد استفاده قرار می در این معماری، افزون بر غلبه بر نور نامناسب، نورمناسب را نیز

های خاصی برای مبارزه با نور نامناسب خورشید و تعدیل آن استفاده افزاید. در ایران از تکنیکترتیب بر زیبایی فضا می

های عمیق. ایوان در بنا از لحاظ میزان نور، حرارت، تهویه و دید و منظر در حالتی بینابین فضای است؛ از جمله ایجاد ایوانشده

ست )مانی و و در فصول گرم و به هنگام غروب خورشید بهترین مکان از لحاظ آسایش فیزیکیکند درون و بیرون عمل می

آمدگی ایوان از تابش آفتاب به پیشمدیون است. ایوان، عمق و شکل خود را بیش از هرچیز به تعدیل نور  و  (5733مقدم، 

نتقال هدایتی حرارت به فضاهای داخلی جلوگیری بدنه و فضاهای داخلی ممانعت کرده و با خنک نگه داشتن محیط اطراف از ا

می کند. به طور کلی وجود ایوان ها و پیش آمدگی آن ها نسبت به بدنه ساختمان سبب نقصان گرما در روز و سرما در شب 
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این عمل ند که شوها به صورت سرپوشیده ساخته میشود. به دلیل گرما در طول روز در اکثر بناها فضایی چون ایوان و رواقمی

 (5733سازی فضاها در برابر عوامل اقلیمی چون تابش آفتاب، بادهای گرم و ....بوده است. )شاطریان، غالبا در جهت ایمن

در طراحی اقلیمی نه تنها محافظت از ساختمان در مقابل عوامل نامساعد جوی ازقبیل سرما و گرما و رطوبت و بادو... در نظر 

توان به منظور تأمین و حفظ انرژی ساختمان استفاده کرد و از این های موجود در محیط هم میپتانسیلشود بلکه از گرفته می

های طراحی اقلیمی از طریق با پرداخت کمترین هزینه آسایش فیزیکی و کالبدی استفاده کنندگان از بنا را تأمین کرد. تکنیک

ریزی و ر محوطه و جرم الزم ساختمان شروع شده و در دنباله برنامهآماده سازی محوطه ساختمان، سایت و مکان  مناسب بنا د

یابد. به منظور طرح ساختمان مطرح خواهد شد و سرانجام با طراحی جزء به جزء پوسته ساختمان و بازشوهای آن خاتمه می

ی شود. مجموعهاستفاده میهای طراحی اقلیمی از ابزار پنجره، گلخانه، ایوان سرپوشیده، حیاط مرکزی و ... اجرای تکنیک

شود. تالش آورند که باعث ایجاد توازن بین ما و دنیای اطراف ما میتکنیک و ابزارهای طراحی اقلیمی محیطی را فراهم می

 (  5733است. )واتسون، برای ایجاد این توازن همواره در طول تاریخ مشاهده شده

گذارد ولی باید توجه داشت که ضوابط طراحی معماری همساز با اقلیم می عوامل گوناگونی بر احساس آسایش انسان در فضا اثر

با نوع خاص عملکرد هر فضا رابطه مستقیمی ندارد. آنچه در اینجا مهم است از یک طرف نوع فضا از نظر میزان ارتباط آن با 

لید شده در بدن، نوع پوشش لباس از هوای آزاد و از طرف دیگر نوع فعالیت انجام شده در فضا از نظر گرمای متابولیسمی تو

نظر ارزش گرمایی لباس، مدت زمان استفاده از فضا در طی روز و ایام سال و جمعیت استفاده کننده از فضا به طور همزمان 

 برا ین اساس دسته بندی قابل ارائه فضاها از نظر نیازهای اقلیمی انسان و ساختمان عبارت است از: می باشد.  

 

 اول: از نظرارتباط با هوای آزاد که شامل: گروه-7-1-1

 فضاهای باز-3-5-5-5-5             

 فضاهای نیمه باز-3-5-5-5-1             

 فضاهای بسته -3-5-5-5-7               

 (1387گروه دوم: از ننظر چگونگی استفاده از فضا )طاهباز،-7-2-2       

 

 ؛ ایواننیمه بازمعماری فضاهای عملکرد و ویژگی  -7-1-1

ایوان این عنصر اصیل معماری اسالمی بدلیل خاصیت )طبع( برونگرایی که در کالبد خود با محیط بیرون و پیرامون خود ایجاد 

سازد . فضاهای نیمه باز، فضایی هستند ها متمایز میباشد که آن را از سایر معماریمیهای معماری ایرانی از شاخصهکرده 

سطح زمین و یا در طبقات هم تر از سطح زمین،پایین یک یا چند دیوار که بین فضای باز و فضای بسته،مسقف ولی بدون 

 (5733می باشد.)طاهباز، شوند و شامل ایوان، صفه، غرفه، رواق، تاالر)تالر( و....احداث می

که هم آوازی و هم آغوشی فضاهای  معماری پیوند فضاهای باز وبسته است چرا باز است،همعماری ایرانی معماری فضاهای نیم

باز هستند که این پیوند زندگی بخش را یابد و این فضاهای نیمهیاط در مرکز و قلب بنا خاتمه نمیباز و بسته به وجود ح

ا جا و همه وقت، این فضاهای نیمه بازندکه زندگی با فضای باز و همدمی بهمه مدارس، بازار و خانه، در مساجد، تکمیل میکنند.

  باز هستند کهاین فضای نیمهها(( ایواننشینند و ))ها در میان بنا میکنند بطوریکه حیاطسرسبزی و طراوت آن را میسر می

ند کامل بیابند؛ به شوند که با فضای باز پیوتک فضاهای نیز طوری طراحی میدهند. اما تکزندگی با فضای باز را گسترش می

 اند، همهتاالرها که فضای باز زیستی خانه ها وها ، پنج دریها ؛یعنی سه دریارز است. تک اتاقها این نکته بخصوص در خانه

باز و مشرف به حیاط پرطراوت و بسته مهم خانه را به فضاهای نیمهها فضاهای شوند. ارسیکامال به سوی فضای باز گشوده می
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جایگیری  شود.معنا میها بیپیوندشان با فضای باز بگسلد معماری آن ها به نوعی است که اگرطرح اتاق کنند.نور تبدیل میپر 

نشینندکه بهترین ترین فضاها در نقاطی میکند به این معنا که مهمبنا نیز از همین قاعده پیروی می فضاهای گوناگون در

ایوان در این  (5739 حاجی قاسمی،) شود.ه میها نیز دیداین در سایر بناها بغیر از خانه باز داشته باشند وانداز را به فضایچشم

 :شودهای زیر میها از فضاهای اصلی عملکردی و به ویژه در فصل گرما است و شامل کاربریخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نمودار عملکردهای ایوان. مأخذ، نگارندگان -11شکل

 

 ها از نظر سلسله مراتب دسترسی، میان حیاط و خانه و خانه و باغ است.ایوان در این خانه

 

 فضا  -7-2-2

ای سلسله مراتب فضایی را تداوم طور که ذکر شد به لحاظ فضایی ایوان امتداد فضاهای باز و بسته است و به گونههمان

ها با حیاط اختالف سطح ی ایوانها ایوان از عناصر شاخص نمای اصلی بنا است. همهبخشد. در همه بناها و باالخص خانهمی

های جدید به دلیل های قدیم و جدید، در خانهده است. در مقایسه میان ایوان در خانهتر کرها را شاخصدارند که این امر آن

ها، جدا کننده درون و برون به پوسته نما محدود شده و سایر فضاهای نیمه باز به جز ایوان عدم یکپارچگی فضایی ایوان با اتاق

فضای پشت خود به شکل یک فضای جدا کنندۀ مستقل از ها و اند، ایوان هم بدلیل عدم یکپارچگی فضایی با اتاقحذف شده

کند، هم چنین های سنتی دیدیم که ایوان معموال از تقسیمات پشت خود پیروی میدرون درآمده است، در حالی که در خانه

حصوریتی ابعاد آن متناسب با مقیاس انسانی و در طول به شکل اتاق پنج دری یا سه دری یا تاالر پشت خود است و احساس م

های جدید ایوان یک لبه اندازه طول یا عرض خود خانه است و در این فضا کند. اما در خانهمتناسب با فضای پشتی ایجاد می

 شود.  تر میشود و در نتیجه حس فضایی آن ضعیفکه اکثرا از یک طرف بسته است. احساس محصور شدن کمتر حس می

 

 ایوان گیری معماری فضاهای نیمه باز؛ش عوامل فرهنگی و اجتماعی در شکلنق -7-2

شود، عوامل فرهنگی ـ اجتماعی نقش بعد از تأثیر عوامل اقلیمی و شرایط محیطی که منجر به تولید سرپناه برای انسان می

توان نقش طبیعت، نیازهای فیزیولوژیکی انسان، منابع گیری فضاهای انسان ساخت دارد. اگرچه نمیبسیار مهمی در شکل

 عملکرد ایوان

 خواب شبانه

 پذیرایی از مهمان

 کار خانه

 عملکرد ایوان

 صرف شام یا صبحانه

ز استفاده از چشم انداز ا

 باغ و حیاط و آسمان 

ی در تابستان و بهار اتاق

تبرای نشستن و استراح  
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تأثیر دانست، در عین حال نقش عوامل زیر مجموعه فرهنگ دی و فنون و مصالح قابل دسترس را در تولید معماری بیاقتصا

دهی به های زندگی، نیازهای روحی و روانی اجتماعی و فردی مردم در شکلها، روشمانند ایدئولوژی، اعتقادات، آداب و سنت

 فرهنگ از جزیی عنوان به بنا هر وظیفهپناه بسیار پررنگ خواهد بود. فضاهای زیستی به خصوص بعد از رفع نیاز به سر

 برای نمودی ظرف این بدین ترتیب و است آن خاص ظرف وسیله به  )ذهنیت( اندیشه یک بخشیدن  به عینیت معماری،

 (. 5731بود، لذا هر ساختمان خود یک شاهد فرهنگ است. )معماریان،  خواهد فرهنگ این سنجش
به    ... و سایت تکنولوژی، اقلیم، چون عواملی از و دانسته تعیین کننده غیرمادی عامل عنوان به را فرهنگی عامل « راپاپورت»

کند. او در تأیید نظر خود بعد از گذر از جبر اقلیم در تعیین فرم، به این نکته عنوان عوامل درجه دو در شکل معماری یاد می

 الگوهای از یکی نمونه عنوان کنیم. بههای متفاوت معماری را تجربه میی یکسان ظهور فرمهاکند که چگونه دراقلیماشاره می

است که این رفتار در بنا به اشکال مختلف نمود پیدا تاریخ چند هزارساله شان مهمان نوازی بوده طول در ایرانیان رفتاری

ا و خاص برای مهمان در قشرهای خاص از جامعه گیری یک ساختمان مجزاست. اختصاص یک فضا برای مهمان یا شکلکرده

تواند نشان دهنده شود مؤید این امر است. از سوی دیگر انتظام فضاها میسنتی رایج بوده و آنچه به نام )بیرونی( خوانده می

را نیز باز شناخت توان با شناخت ارتباطات فضایی، روابط اجتماعی افراد مصرف کننده روابط اجتماعی افراد باشد. بنابراین می

 (5731)معماریان، 

 
 سازی مناسب برای درک بناسترب -7-3

یکی از عناصر  ایوان است. کند،شم را متوجه خود میچخانه، نخستین عنصری که  حیاط به ورود از پس گرابرون  در معماری

کمی باالتر از زمین  هوای محلی،مهم فضایی در این نوع معماری ایوان است که در نقاط مختلف منطقه و متناسب با آب و 

این امکان  کند،های گوناگون پیدا میها با شکلبا گسترشی که ایوان در جلوی در ورودی اتاق. )معماریان، (ساخته شده است.

زمین و هایی که رابط میان ها و نال و پلهبه کار رفتن ستون تناسبات و جزئیات بنا بهتر درک شوند. شود تا تزئینات،فراهم می

های زیبا ها که تراشها و ستونهای به کار رفته در نالکنند. چوبایوان و همچنین ایوان و تالرهستند این اهمیت را بیشتر می

است، موجب درک ها حک شدهاند و یا نقوش زیبایی روی آنهای دیگر به کار رفتهدارند و گاهی به شکل اژدها و یا شکل

یابند نیز هایی که به ایوان راه میهای اتاقهای زیبا و نقوش روی درب و پنجرههمچنین رنگ شود.می زیبایی بنا در این منطقه

تواند به هنگام گذر رود که میکنند. ایوان فضایی خالی میان مرز بین درون و برون بنا به شمار میاین درک را صد چندان می

 .دهد و بیننده را در درک بهتر فضا یاری کند از فضای خارج به داخل، چندین کیفیت حسی را تغییر
 
 دعوت کنندگی -7-4

به عنوان رمز سکون و عدم تغییر اصل یا "رمز چهارگوش در هندسه باطنی را  ایوان در معماری به شکل چهارگوش وجود دارد.

اند. دانسته "نخستین و ثابتشوند و همچنین تَعَی ُّنِ که همه تعارضات کیهان در آن حالت جمع آمده و مرتفع می أمبد

از این رو اولین مواجهه  است.از این رو به علُّت باز بودن و وجود فضای باز محل گذر نور و روشنی نیز بوده. (5731زاده، )رحیم

بدرقه آید و از جنبه دیگر اولین قسمت از خانه است که به استقبال مراجعین می استفاده کنندگان از بنا و دیگران ایوان است.

 (.)تفضلی، باشدخارج شدگان نیز می
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 معماری امروز  در های پژوهشیافتهو بکار گیری تحلیل  -8
 باز و باز در مساکن امروزی:لزوم پرداختن به فضای نیمه-8-1

معماران سنتی بر این نکته واقف بودند که انسان جزئی از طبیعت است و وابستگی مستقیم و غیرمستقیم او به طبیعت 

کردند که ارتباط بین انسان و طبیعت پابرجا بماند. اما این فضاها به علت ها بناها را طوری طراحی میغیرقابل انکار است آن

تأثیرگذاری محیط بر روان و باشد در صورتی که با توجه به کم از مسکن امروزه در حال حذف کامل از بنا میکمبود زمین کم

آید. در متون اسالمی باز ظ و گسترش طبیعت، امروزه از ضروریات حیات بشر به شمار میپذیری انسان از محیط، حفتأثیر

از معماری  "حیات"است. حذف ات بوده و به آن بسیار اشاره شدهبودن و نداشتند سقف برای عبادت و قربت از مستحب

پارتمانی و نادیده گرفتن طبیعت و های جدید آهای مسکونی و ایجاد ارتباط مستقیم فضای بیرون با درون در طرحخانه

نیمه باز  هایپیرامون، امنیت روانی انسان را به مخاطره انداخته و زندگی اجتماعی درون خانه را دشوار ساخته است. حذف فضا

کانی های امروزی دیگر محیاط سنتی، فرهنگ و عادات زیبای دیرین با هم زیستی را از بین برده و در آپارتمان -و فضاهای باز

 (5733های سینه به سینه ما هستند، وجود ندارد)حسینی، ها( که حافظ ارزشها و مادربزرگبرای اقامت )پدر بزرگ

امروزه با توجه به وجود آمدن کالنشهرها و دوری از طبیعت، خانه نقش بیشتری را در تأمین نیاز حضور طبیعت، به خصوص 

پذیر جامعه بر عهده دارد. اما متأسفانه آنچه در حال وقوع است در مسیری بر متراکم و نزد طبقات اجتماعی آسیبدر بافت 

 (5737باشد. )رستم خانی،خالف این نیاز می

شد. فضاهای زیستی و سکونتگاهی در همه نقاط ایران در گذشته از دو نوع فضای مصنوع و محصور و فضای باز تشکیل می

است. ده بسیار متنوع بودهچگونگی ترکیب آن با فضای ساخته ش شکل و خصوصیات کالبدی فضاهای باز مسکونی و

 ها نقش و کارکرد(حیاط یا فضای باز در واحدهای مسکونی، کارکردهای بسیار متنوعی دارد که یکی از آن5768زاده، )سلطان

رت بود از ایجاد هایی که حیاط مرکزی محصور داشتند، یکی از کارکردهای مهم عبافرهنگی و آیینی است. در ساختمان

رفت و از دیدرس افراد نامحرم و غریبه دور بود. )سلطان زاده، ای که حریم خانواده به شمار میفضایی امن و محدوده

شوند، با این تفاوت که باغ گسترده هرچند از لحاظ (باغ و حیاط مکمل فالت گرم و کم آب ایران محسوب می5768

آید، اینجاست که سنگینی دارد که احداثش در فضای شهری از عهده اکثر مردم بر نمی نمادپروری پر مایه باشد جنبه تجملی

شود. از  جانبی دیگر حیاط و باغ نقش خود را در عصر اسالمی نیز به عنوان نمادی از حیاط به موازات طرح باغ مطرح می

تواند وسیله ساز و اجرای طرح حیاط میر عمیق است، کنند، در واقع پیوند زندگی ایرانی با طبیعت بسیابهشت حفظ می

 (5738تماسی اساسی با طبیعت باشد که الزمه زندگی ایرانی ست. )اردالن و بختیار،

 

 : و نیمه باز مزایای فضاهای باز -8-1

 توان بررسی کرد:مزایای فضاهای باز را در دو بعد فیزیکی و روانی می

 ابعاد فیزیکی -8-1-1

. تأمین عملکردهای 9ها  . تنوع جداره1. انعطاف پذیری  1. ایجاد سایه  7. تهویه مناسب 1.تأمین نور مستقیم  5

 معیشتی وابسته به فضای باز 

 ابعاد روانی :-8-1-2

. رشد و 9. حل تراکم در فضای خانه 1. فراغت در خانه  1. تأمین خلوت افراد   7. تأمین امنیت  1.حفظ استقالل  5

 (5733بالندگی )حسینی، 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 بررسی فضای باز و نیمه باز در آپارتمان های امروزی : -8-2

رویه های جوان با جمعیت کم، رشد بیامروزه با افزایش جمعیت و پایین آمدن بعد خانوار یعنی افزایش تعداد خانواده

ها را تا حد امکان حل کرده و آپارتمان های مسکونی قابل مالحظه است. اگر بتوانیم مشکالت مربوط بهها و مجتمعآپارتمان

های ها همچنان جایگزین مناسبی برای خانهپاسخ فضایی مناسبی را برای آن در نظر بگیریم، الگوی بدست آمده از این آپارتمان

سته خالصه ها در فضای بباز و فضای بسته است و آپارتمانهای سنتی شامل فضاهای باز، نیمهسنتی نیست، چرا که الگوی خانه

هاست. حذف حیاط و فضای باز خصوصی از زندگی و نیاز به حضور آن شوند و تفاوت، در عدم حضور فضای باز در آپارتمانمی

ها یا است. این بالکنها شدههایی در این آپارتمانبرای تحقق عملکردهای وابسته به آن باعث به وجود آمدن تراس و بالکن

باشند. ایوان به عنوان فضایی بین درون و برون بنا هر دو های سنتی میزی از الگوی ایوان در خانهفضاهای نیمه باز شکل امرو

باشد و نشان دهنده وحدتی بین حیاط و فضاهای داخلی خانه است و در مقایسه فضای باز و فضای بسته را دارا میکیفیت 

باز خانه یعنی حیاط دارد و در اصل به عنوان جزئی از حیاط تری با فضای رابطه با فضای باز و بسته ارتباط بصری و نزدیک

ی باز بیرون )فضای باز های امروزی که واسطه بین فضای بسته واحدهای آپارتمانی و فضاگیرد. بالکنمعنای خود را از آن می

وابسته به فضای باز را به طور شوند، نه تنها عملکردهای متر ساخته می 1/5تا  5های بسیار کم باشند و با عمقعمومی( می

سازی منظر شهری را نیز به دنبال دارند. بخشند، در اکثر موارد مشکالت مربوط به دید و اشراف و زشتکامل تحقق نمی

 (5733سینی، )ح

 

 نتیجه گیری  -1

ساز و تداوم تاریخی آن در معماری ایرانی به عنوان الگوی مرجع معماری و تأثیر قابل با توجه به نقش مهم ایوان و نقش هویت

ر معماری ها دهای خانهخانه، جا دارد که ایوان به عنوان یکی از ضرورتبناها و از جمله توجه آن در باال بردن ارزش فضایی 

گرفته شود.با توجه به نقش و اهمیت فضایی و عملکردی ایوان در زندگی سنتی و تداوم این نقش تا ر نظر امروز ایران و جهان د

های جدید نیزاین مهم در نظر گرفته شود. کاربرد فضاهای نیمه محافظت شده مثل ایوان ها امروز، بهتر است درطراحی خانه

تنوع فضایی و کاربردی در طراحی و پرداختن به حجم ها و  عالوه بر اینکه منجر به نزدیکی بیشتر ساکنین باطبیعت و ایجاد

تواند در تأمین آسایش و ایجاد شرایط مطلوب محیطی برای استفاده کنندگان از بنا مؤثر نماسازی با تنوع بیشتر می شود می

یت سلسله مراتب فضایی و این فضاها و ارزش گذاری و احترام به انسان در رعاتالش معماران ایرانی در احیا و حفظ واقع شود. 

حفظ و تداوم هویت معماری ایرانی که امروزه به علت اشغال حداکثر سطوح و تضعیف اصالت فضاهای باز و نیمه باز از اهمیت 

ایوان به عنوان یکی از  کمتری نسبت به گذشته برخوردار  است می تواند الگویی جهت احیای هویت معماری ایرانی باشد.

ی هویتی و فرهنگی، عالوه بر هاو لزوم نگرش دقیق به آن از جنبه اری ایرانی در طی هزاران سالمعم فضاهای مشخص

شده و هیچ یباز و بسته منیمه های عملکردی نتیجه گیری شده است.نتیجه اینکه سکونت در ایران شامل سه فضای باز،جنبه

 است.کردهیک دیگری را نفی نمی

متجلی است.شاهکار هنر معمار « فضای بسته»و « فضای نیمه باز»،«فضای باز»در سه مرتبه معنای فضا در معماری ایرانی 

بسته، بوده و باید باشد که به ایجاد فضای نیمه باز،نظیر  مکان اتصال فضای باز به فضای  دردر آفرینش فضا،  دیروز و امروز،

در معماری ایرانی  ه و فضای باز در بیننده پدیدار می سازند.ایوان منجر گردد.زیرا این گونه فضاها ترکیبی از معانی فضای بست

آفرینش فضاها و عناصر، وجه تمامی عناصر و جزییات از دو منظر معنا و کارکرد مورد توجه قرار می گیرند. درحقیقت به هنگام 

وده و حتی می توان گفت در معنایی و نمادین آنها در هماهنگی با ارزش ها و باورهای فرهنگی، از اهمیتی خاص برخوردار ب

با توجه به چنین سابقه فرهنگی،  نظر معماران ایرانی وجه مذکور بیش از جنبه کارکردی عناصر و فضاها مورد توجه بوده است.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

اقدام نموده و با عنایت به ویژگی های ضروری است که با نگرشی عمیق  به بازیابی معانی موجود در معماری دوره تاریخی 

ریخی و فرهنگی سرزمین مان به استفاده مجدد از فضاها و عناصری که منطبق با این ویژگی هاست اقدام نماییم. تا طبیعی،

اهمیت این موضوع از آنجاست که مهمترین معضل معماری معاصر ما عدم توجه به معانی و به کارگیری آنها در طراحی و 

عناگرای معماری ایرانی، احیاء هویت و به روز آوری آن بدون توجه اجرای بناهاست. این در حالی است که با توجه به خصلت م

در همین راستا و با عنایت به آنچه که در مورد ایوان و ویژگی های کارکردی و نمادین  به معانی موجود در آن، گمراهی است.

بناهای معاصر به معنای فضاهای ضروری است تا در طراحی و احداث  آن در این پژوهش مذکور افتاد، به نظر می رسد که اوالً

الزم است ایوان خانه ایرانی به سبب ویژگی ها و معانی موجود در آن، نقش مهم آن در تحقق  نیمه باز؛ ایوان توجه نماییم، ثانیاً

کر است ن فضای معماری خانه و سایر بناها به درون معماری معاصر راه یابد. الزم به ذمفهوم خانه و سکونت و به عنوان مهمتری

اجتماعی سرزمین ما و سایر  -که علی رغم تمام تحوالت معماری و شهرسازی که در یکصد سال گذشته در عرصه های فرهنگی

می طلبد که حیات فضاهای بسته و باز ساختار معماری معاصر را در وجود  همچنان این نیاز نقاط جهان به وقوع پیوسته است

 وان بیابیم.و حضور فضاهای نیمه باز از جمله ای
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