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                    )حوض خانه هاي شهر آاشان ( آب در معماري آوير 

 فضل اهلي عليـ  حممد علي فاحتي  :نگارندگان 
 دانشجويان کارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد شرياز

 
 .وير ، حوض خانه ، معماري حوض خانه آب ، آوير ، آب در معماري آ   :   واژه هاي کليدي        
 

  :چكيده -
 

     اگر بناها باعث جدايي ما از طبيعت مي شوند تا از سويي ما را از بعضي                

عوامل طبيعي حفظ آنند و از سوي ديگر در جاي خود گوياي قلمـرو انـساني تـر                  

باشند و اگر اين خصوصيت باعث مي شـود تـا آالبـدمان در يـك شـكل ثـانوي و                     

ه قرار گريد آه گر چه مطلوب نظرمـان بـوده اسـت ، امـا آيفـييت سـرد و                     بيگان

اين جاست آه عنصر آب با نقش حـساس خـود مـا را دوبـاره بـه                  . مصنوعي دارد   

انواع متنوع آب مناها ، فواره ها و رهاي آب ، ظرايف            . طبيعت پيوند مي زند     

كـديگر پيونـد مـي      معماري را چون حلقه هاي يك زجنري در يك شبكه ارتباطي به ي            

زنند و در هم منعكس مي آنند ، گويي پل ارتباطي بني قطعات از هم جدايي اسـت                  

در مهـه ادوار ، معمـاران مـا آب را در            . آه معماري پديد آورنـده آن هاسـت         

جمموعه هاي خود وارد مي آردند و گنجينه اي از خصوصيات فيزيكي و مذهيب را به                

 . از غناي بيشرتي برخوردار باشد خدمت  مي گرفتند تا معماري آنان

   در اين ميان در معماري مناطق آـويري ايـران ، آب عنـصر حيـات و ادامـه                   

زندگي وابستگي شديدي به وجود آن داشته است ، لذا معمـاران ، بـا زيرآـي و                  

ذآاوت ، ترفندهايي خاص در آفرينش و خلـق عناصـر معمـاري گونـاگون و گاهـًا                  

    گرفته اند تـا موجبـات آسـايش و راحـيت زنـدگي                 منحصر به فرد ، به آار         

انسان آويري را فراهم آورند آه ساآنان اين نواحي بـه دور از گرمـاي طاقـت                 

فرساي تابستان هاي آوير ، به زندگي و اجنام فعاليت هاي روزمره در حميطي خنك               

 . و لذت خبش بپردازد 

 از عنصر آب، در شـهر          يكي از اين گونه هاي آالبدي معماري آه با استفاده         

 . مي باشد     آويري آاشان شكل گرفته است، حوض خانه

در اين شهر تارخيي و مذهيب نوع خاصي بناي مسكوني وجود دارد آه در مسري حرآـت                 

آِب قنات هايي آه از شهر عبور مي آرده اند ، ساخته مي شده و در تابستان ها                  

ايـن نـوع    . ار مـي گرفتـه انـد        ، به عنوان يك خانه ييالقي مورد استفاده قر        

ساختمان آه به حوض خانه موسوم است ، مـستقل و جـدا از خانـه هـاي مـسكوني                    

( احداث مي گرديده و با اين خصوصيات و آاربري فقط در آاشان وجود داشته                     

و منحصرًا در ماه هاي گـرم سـال         ) و تعدادي از آن ها ، هنوز هم وجود دارند           



 مي گرفته ، در سـري و حتـول توسـعه هنـر يـا صـنعت                        مورد استفاده قرار  

 .معماري ابداع شده است 

   اين نوع بنا ، به عنوان يك مكان مسكوني ، آن هم به صورت منفك و جمزا از                  

خانه ها و عمارات مسكوني ، پديده اي است آه فقط در شهر آاشـان و بعـضي از                   

فني عليا و فني سفلي ، بـه        آبادي هاي نزديك و تقريبًا چسبيده به شهر ؛ مانند           

وجود آمده است و در هيچ يك از شهر ها و آبادي هاي جماور آاشان و يـا ديگـر                    

شهرهاي حاشيه آوير ، وجود چنني بناهايي با مشخصه اي آه در آاشان وجود دارد               

 .، شناخته نشده است 

 مشـار    هم به  تعيني   داشنت عمارت حوض خانه ، يكي از عالمي و نشانه هاي تشخص و              

مي آمده است و لذا افرادي آه از نظر مايل توان ساخت چنني بنايي را مي يافته                 

    اند ، به حلاظ ابراز وجود و پيدا آـردن شخـصيت اجتمـاعي و سرشـناس شـدن در                   

جامعه ، مبادرت به احداث حوض خانه مي آرده اند تا عالوه بـر برخـورداري از                 

بقه ممتاز و متمكن جامعـه هـم مطـرح          فضاي مطبوع آن در تابستان ، به عنوان ط        

 .باشند 

   اين مقاله در ادامه به بيان انگيزه و احداث حوض خانه ، مشخصه هاي حـوض                

خانه ها ، داليل احداث حوض خانه هاي شهر آاشان ، معريف برخـي از حـوض خانـه                   

 .هاي تارخيي و بررسي انواع حوض خانه ها از نظر طرح و نقشه خواهد پرداخت 

 
 
 
 
 

  



  :قدمه م-

 و مهچنني حميط ي   حميط زيست امروز جهان و شرايط و مسائل اجتماع

 با ي توان به سادگي است که مني گوناگوني چنان متغريهايخانه،دارا

 . آابودي جوابگو سنيتي معماريبازگشت به فرمها

     انطباقي برايبدين حلاظ معماران نياز به ابداع شيوه هاي

 ي جتزيه و حتليل پيشرفته برايازه با روشهاهاو مصاحل ت سيستم

 . متناسب با ضروريات مدرن دارندي ساختماايطراح

 جهت  و مناسيبي منطقي ايران راه حلها و شيوه ها سنيتيمعمار

 .فراهم منودن شرايط آسايش انسان ابداع و ارائه منوده است 

تان  تابسي است که ساختماا در طي ما به گونه اي امروزيطرهها

 باشد و در زمستان ي گرمرت از حميط اطراف خود مبسيار گرم و حيت

نيز بسيار سرد و از حلاظ آسايش ناراحت کننده است و به کمک 

  و اصوات ي مدرن و حتمل هزينه بسيار و اجياد آلودگيتکنولوژ

 را به شرايط آسايش نزديک ي،شرايط حميط کنيم ي ميمزاحم ، سع

هر دليل اين دستگاهها از کار بيفتند ،  که به يکنيم ، در صورت

 . شود ي بسيار مشکل مي در چنني ساختمااييزندگ

 و آلوده شدن بيشرت ي فسيلي رويه انرژيهايدر جهت کاهش مصرف ب

 ي و روحي و کاهش ضايعات جسمي سبز و طبيعيشهرها،از بني رفنت فضا

جمددا در  ، هبرت است ي بيش از حد تکنولوژيدر ارتباط با به کارگري

 و برقرار منودن ارتباط گسسته بني يجهت استفاده از عوامل اقليم

 .انسان و طبيعت تالش شود 

 پردازمي ،که منود ي کاشان مي حوضخانه هايدر اين مقاله به بررس

 . است ي مساملت آميز انسان با طبيعت خشک کويرمهزيسيت

 
 :آب در معماري ايران  -

 :الم  پيش از اسيآب در معمار )الف
 مقدس ي ،آب به عنوان عنصري  جدا از نقش حيات خبش آب در زندگ

 ايران يمنود آب در معمار.  داشته است ي مهم در معماريمهواره نقش

 . کرد ي توان در دو دوره پيش از اسالم و بعد از اسالم بررسيرا م



 بود ، ي جتريدي  در دوران قبل از اسالم ، نقش آب بيشرت نقش

در کنار آب و در ابت )معابد آناهيتاو آتشکده ها (نيايشگاهها 

 . گرفتندياحرتام به وجود آب شکل م

آب و آتش به طور مساملت آميز در کنار هم قرار گرفته و وصلت خود 

، مانند آتشکده آذر گشسب و آتشکده  گرفتند يرا جشن م

 متناقض هستند که به يآب و آتش استعاره هاي). فريوزآباد(کاويان

آب وآتش . روندي به مشار ماه خاک و باد عناصر تشکيل دهنده هسيتمهر

 ي خبشاشند ، هر دو در عني هسيتي ی ادامه حيات ميالزم و ملزوم برا

 که آب در آتشکده ها يعالوه بر نقش. توانند ويرانگر نيز باشنديم

 در انتقال آب به نقاط ي به پيشرفتهاييداشته است مهندسان ايالم

 .فيه آب دست يافته بودندخشک و نيز تص

 

  :ي دوران اسالميآب در معمار )ب

.  کندي پيدا مي حالت کاربردي نقش آب در معماري در دوران اسالم 

 کردند تا بر طبيعت تسلط يمعماران اين دوره کامال آگاهانه سع

 ي به سويمعمارپيش از اسالم . يافته و آن را به نظم در آورند 

         گرفت ، بعد از يآن آرام مو در کنار  شتافت يآب م

 رفتار آب و درک نقش و ياسالم ،معماران با شناخت قوانني فيزيک

 . آوردنديمتثيل و ارتباط آن با انسان ،آب را به درون معمار

 دوران ي در اکثر بناهاي هندسيآب به نظم کشيده شده ،در شکلها

 ،درآب شکل ي مرکزيت و وحدت در معماري شده و به حنوي متجلياسالم

 ما وارد يبه اين ترتيب آب چنان در ساخت و ترکيب بناها. گريديم

 . توان آن را از فرم ساخته شده جدا دانست يشد که عمال من

     ،سبب  خبش ي و خشک ايران ،آب کمياب و زندگيدر مناطق کوير

      خيچاهلا  آب انبارها ،پاياب ها ،ساباط هاوي معماريشکل گري

 . گردديم

 پردازمي ،که ي خاص مي بناي نوعيدر ادامه اين مقاله به بررس

 تابستان بوده است و نشان ي مطبوع در گرمايفراهم کننده حميط



 رابطه مساملت آميز با ي در برقراريدهنده نبوغ معماران ايران

 .طبيعت است 

 

  :حوضخانه ها  -

 نسبتا ساده به يشد که با طرح باي مي مسکوني بناينوع  حوضخانه 

 در فصل گرما ساخته  ي هبره برداري برايعنوان اقامتگاه تابستان

 از نياز منطقه به يابداع و احداث حوضخانه ها ناش.  شده انديم

 شهر کاشان و شدت گرما در ي و شرايط جغرافيايينسبت وضعيت جو

 . است يتابستان و حاصل قدرت ابتکار معماران خربه حمل

 : مشخصه و شرايط زير بوده اند يوضخانه ها عموما داراح

ه صورت ي شده اند که آب يک رشته قنات ي ساخته ميدر نقطه ا )1

 . کندي از آجنا عبور ميدائم

 . باشدي کشاورزياراضاطراف آن به صورت مشجر و يا حداقل  )2

پالن مقطع آا عموما مربع شکل و بعضا مربع مستطيل        )3

 . باشديم

 . مهه آا بدون استثناء يک حوض است در وسط )4

جبهه رو به حياط و صحن حوضخانه مهواره به مست يک درگاه باز  )5

 . شده است يم

 دو يا چهار اتاق در دو يبه نسبت متکن مالک حوضخانه دارا )6

 .طرف حوض بوده است 

وده است که آب از يک مست يه اين صورت ي حوضخانه يسيستم عملکرد

ور از حوض آب ، از مست ديگر به است و با ع شديحوضخانه وارد م

ور جريان آب باعث خنک شدن بعالوه بر اينکه ع. شده است يخارج م

 از حوضخانه ها با ساخت دو بادگري ي شده است در برخيحميط م

 حوضخانه ي داخلي خنک وارد فضايهوابلند و مرتفع در عقب بنا 

 . شده است يم

 

 

 : پالن حوضخانه ها يبررس -



 ي حوضخانه ها معموال مربع شکل بوده است که يک فضايالن عمومپ  

 شده است که يتا بزرگ مربع شکل و مسقف در وسط آن ساخته مينس

 . شود ي مربع شکل نيز يک حوض آب ساخته ميدر مرکز اين فضا

ست که يبک مست حوضخانه به طرف حياط يا صحن باغ و باغچه ا

 .حوضخانه در آن بنا شده است 

.  باشد يباز موجود دارد )رو به حياط ( که در اين مست يدرگاه

 شود که ي مسدود ميجبهه مقابل اين درگاه با ديوار ساده ا

 حوضخانه از زير اين ديوار رد      يعموما آب وارده به فضا

ادگري حوصخانه ساخته    بدر دو مست اين ديوار هم دو .  شوديم

 داخل حوضخانه مرتبط   ي بام را با فضاي باالي شود که فضايم

 گردش هوا ، هتويه ي سازد و مهواره با اجياد يک جريان دائميم

 که مقطع حوضخانه يدر دوطرف ديگر مربع.  شودي اجياد ميمطبوع

 شد که معموال کف ي دهد ، دو يا چهار اتاق ساخته ميرا تشکيل م

 داخل حوضخانه و يا از سطح حوض يکف فضاآا حدود يک مرت از 

 با داخل ي چوبياين اطاقها به وسيله درها.  باشد يدتر مبلن

 ي شوند و بعضا هم به وسيله پنجره از دو سويحوضخانه مرتبط م

 . گريندي باز اطراف نور ميحوضخانه و از فضا

 ي تابستان نشني هم به صورت يک فضاي  حوضخانه به عنوان يک فضا

 ساخته يسکون مي در خانه ها جنيبيمستقل و هم به صورت يک فضا

 . شده است يم

 و ي مسکوني در خارج از حملهاي مستقل تابستانياحداث ساختماا

 داخل يا دورشهر به خصوص در ي کشاورزيدر ميان باغات يا اراض

 تشخص و اشرافيت بوده است ي از نشانه هاياواسط دوره قاجار يک

که به مرور زمان به عنوان يک پديده مورد نياز اقليم ، جهت 

 تعميم ي تابستاني مکان مسکونيقابله با گرما و به عنوان نوعم

 .پيدا کرده است 

 

 



 
 

 :ل احداث حوضخانه ها يدال -

 در يخي بازمانده از ادوار خمتلف تاري به انواع بناها امجايلينگاه

 ي کاشان مستمرًا در حتول و هبسازي دهد که معماريکاشان نشان م

 و ييباياسط دوره قاجار شکوه و ز که در اويبوده است ، به صورت

 به درجه ي و عموميه و اماکن مسکوني ابني مطبوع بودن فضاهانيمهچن

 .ده است ياعال رس

    يي به فکر احداث فضاهاي حتول است که معماران کاشانري سنيدر مه

 گرم آن ، بتوانند ، ي افتند که مردم در تابستان هاو در هوايم

ار داشته باشند که ي داخل شهر در اخت در نسبتًا راحيتيمکان ها

ند و ي منايدگي خود هم رسيعالوه بر امکان حتمل گرما به امور شغل

 ي هوا و استفاده از آب و هواي فرار از گرمايناچار نباشند برا

 يدي ، در تابستان ها شهر را ترک کنند ،نوع جديالقييخنک مناطق 

فصول گرما ابداع  ، خمصوص استفاده در ي مسکونياز ساختمان ها

 .واحداث کردند که حوضخانه ها هستند 

 که در يه ايهر چند حوضخانه ها قادر نبوده اند ، مهه برودت و هتو

 ه ي است ، به صاحبان و سکنه خود هدي قابل دسرتسيالقييمناطق 

ط قابل حتمل و به نسبت آب و ي هوا ، حميط گرمايکنند ، اما در شرا



 خود ني ساکني مطبوع براييستان ، فضا کاشان در تابيري کويهوا

    ن به سرعت موضوع احداث يبنابرا.  کرده اند يفراهم م

 که يات خوبيافته و با  توجه به خصوصيت يحوضخانه ها ، عموم

 خود را در يداشته اند و به سهولت هم قابل احداث بوده اند ، جا

  يابستان تي مسکونيک بنايان مردم کاشان باز کرده و به عنوان يم

 .  دا کرده اند يم پيتعم

     

  

 
  پالن–خانه سجادی 

 

 

 



 
  منای حوضخانه–خانه سجادی 

 

 

 

 
 )خانه سجادی (منای داخلی خوضخانه 

  :منابع



     بررسـي اقليمـي ابنيـه سـنيت ايـران ، چـاپ دوم          .  قباديان ، وحيـد      ]1[
  ،انتشارات دانشگاه هتران 82هبار 

 81ـ78 اصول يک معماري کويري ، جمله صفه ، صص طاهباز ، منصوره ،]3[
 دار ايرانيي نقي زاده ، حممد ، مباني فرهنگي معماري پا]4[
   کسمايي ، مرتضي ، آشيت با طبيعت ، مهندسان مشاور نوي]6[
  .1380 ،تابستان 5 فصلنامه معماري ايران ،دوره دوم ، مشاره ]7[
ري و شهرسـازي در توسـعه    نظام اسـتقرار و فـرم معمـا        . غفاري ، علي   ]9[

 پايدار
گلکار ، کورش ، طراحي شهري پايدار در شهرهاي حاشيه کـوير ، جملـه                ]10[

 52ـ43 ، صص 8هنرهاي زيبا مشاره 
جلد دوم جمموعه مثاالت ذومني کنگـره تـاريخ         .حوضخانه کاشان - سيف اهللا   امينيان،]11[

اول چــاپ .ســازمان مــرياث فرهنگــی کــشور .معمــاری و شهرســازی ايــران 
 .596 الی 579صص.1378

 .90 الی 84صص.82خرداد و تير .کتاب ماه هنر.آب در معماری ايران-  علم الهدی ، هدی ]12[
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