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 هاي بومي شيراز خانه يحياط مرکزي در معمار ۀهندسبررسي تطبيقي 

 *زاده ليدا حسين

 رانیمدرس دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ا ؛ایاسپان د،یمادر کیتکن یدانشگاه پل یو شهرساز یمعمار یتز دکتر یۀپا یدانشجو

 چکیده مقاله اطالعات

 یالگو ۀدهند که نشان ،یمرکز   اطیدر جهان است. ح یبوم یبارز معمار یها از نمونه رانیا یخیتار یمعمار پژوهشی مقالۀ
از  یکی رازی. ششود یم دهید یریطور چشمگ به رانیا یاست، در شهرها یرانیا یها کهن در ساخت خانه اریبس

 یو قاجار در آن برجا هیدوران زند از یارزشمند یبا آثار معمار یخیاست که بافت تار رانیا یخیتار یشهرها
بانفوذ  یها از خاندان ها رالملکیهمچون نص یانیو اع ها یگیب لیا ها، رالملکیها، مش الملک مانده است. قوام

 رالملک،یالملک، نص فروغ یها مانند خانه یکه آثار روند یشمار م قاجار و معاصر به  ۀدر دور رازیش
در  ساله ستیدو یبا قدمت یبوم یها هپژوهش، خان نیخاندان است. در ا نیباارزش ا یجزو بناها الملک نتیز

 یینظم فضا جادیدر ا ییبسزا ریها تأث در آن اطیح ۀاند که هندس شده یبررس رازیشهر ش یخیتار یها محله
گرم  مهیها در مناطق ن و استفاده از آن یمرکز  اطیح یتناسبات، اجزا یپژوهش بررس نیداشته است. هدف از ا

صورت  ها به داده یآور محتوا است که با جمع لیو از نوع تحل یفیپژوهش ک تیاست. ماه رازیو خشک مانند ش
صورت گرفته است. با توجه به موضوع  یقیتطب اسیو ق یا مشاهدات، مطالعات کتابخانه ،یدانیبرداشت م

در  اطیبراي معماري ح ییها آن در قالب مؤلفه جیشده و نتا لیو تحل هیآمده تجز دست به یها پژوهش، داده
 شده است. انیمعاصر ب یها انهخ
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 مقدمه 
 خود به را طراحی از ییباال حجم که معماری است در دستاورد ترین گسترده و نخستین طرح و انسان رشد و حضور جای ترین مهم خانه

 و فنون رفتن ازدست به اغلب شهرها شدن صنعتی دارد. فرایندهای انسان را برای کاربری بیشترین موضوع فراخور به و است داده اختصاص
 ایجاب اصالت ایرانی حفظ ضرورت بنابراین،. است منجر شده تجدیدناپذیر فسیلی های سوخت از غیرمسئوالنه استفادۀ و اجدادی، دانش

 از ای جدید شیوه خلق برای آن اصلی عناصر و ها ویژگی از تا بتوان شود ایران های بومی خانه معماری به اندیشمندانه بازگشتی کند که می
 فعالیت کار و برای ها انسان است. انسان روزمرۀ زندگی مقصد و مبدأ بهره برد. خانهروز  مقتضیات و جدید فّناوری با همراه مسکونی معماری

 که است اهمیتی برخوردار چنان از انسان برای خانه گردند. می باز آن به کسب تجربه و کار انجام از پس و شوند می خارج خانه از اجتماعی
و  (۵7ص ،الف1378 ا،یرنیپ)است   معماری گونۀ نخستین  خانهازآنجاکه (. ۵4ص ،1381شولتز،  نوربرگ) نامید فرد دنیای مرکز را آن توان می

 گیری یهره منظور به آن طراحی جزئیات در ای گسترده های پژوهش ، انجام(2ص ،1373قبادیان، )دارد  انسان و امنیت آرامش با مستقیم ارتباط
 البته و طبیعت با ارتباط محرمیت، گرایی، درون فیزیکی تبلور توان می را ایرانی معماری در حیاط امروز ضروری است. حضور معماری در

 در .کند تثبیت بیابد و اسالم از پیش ایرانی معماری های اندام در را خود جایگاه توانست که بود شایسته انتخابی مرکزی  حیاط. دانست امنیت
 هندسۀ و تناسبات گاه یافته است. بسیاری ارج و اهمیت تر مشخص هندسۀ با دهنده سازمان و مرکزی فضایی عنوان به این فضا اسالمی، دورۀ

 را بهشت باغ از نمودی معنایی و سمبولیک لحاظ به فضایی، محوری نقش بر عالوه حیاط،. دارد اطراف برتری های اندام بر حیاط فضایی
 معماریان، غالمحسین دکتر مهم، این مبحث دربارۀ (.۶8ص ،1382 بختیار، و اردالن)است  طبیعت با تماس برای فضایی و کند می تداعی

 پرداخته آن گوناگون های بخش تشریح و خانه های ویژگی بیان به ،گرادرون و گرا برون یهاگونه ی:رانیا یمسکون یمعمار با ییآشنا کتاب در
  حیاط در اقلیمی های ویژگی درنظرگرفتن با را فضاها از هریک های ویژگی تاریخی های خانه در گوناگونهای  نمونه عنوان با که ای گونه به است؛
 چندانی مطالعات اختصاصی طور به شیراز مسکونی معماری های گونه شناسی سبک زمینۀ اند. ولی در کرده مطرح ایران معماری در مرکزی

 تشریح با رانیا یسنت یۀابن یمیاقل یبررسب کتا نظیر منابعی در پراکنده صورت به شیراز معماری مبحث که نحوی به است؛ نگرفته صورت
 به اشاراتی نیز« خان زکی  خانه» مقالۀ در (1352ورجاوند ) (.1373است )قبادیان،  گرفته صورت طور کلی به معماری با مرتبط اقلیمی مسائل
 ،گرادرون گونه یمسکون یمعمار کتاب در (،1375)معماریان  است. پرداخته محتشم  خانۀ به بیشتر اما  کرده شیراز های خانه های ویژگی برخی

 دربارۀ و است پرداخته شیراز های خانه فضایی عناصر و معماری جزئیات و منطقه این نیمه گرم و خشک معماری با مرتبط اقلیم بررسی به
 کتاب در( 1394) یزارعنکرده است.  مطرح بحثی طراحی الگوهای بندی دسته همچنین و معماری و فضایی چیدمان کلی فرم از بندی دسته

کید با اقلیم و به توجه با شیراز را قاجاری دورۀ های خانه معماری الگوهای و تناسبات ها، فرم بررسی به رازیش یها خانه یمعمار  معماری بر تأ
 قدیمی محلۀ شیراز دربردارندۀ یازدهشهر  بافت تاریخی. است  پرداخته شیراز های خانه هندسۀ بررسی پژوهشگری به کمتر اما بررسی کرده آن

 ارگ، قبیل از حکومتی سیاسی و کارکردهای با تاریخی بناهای ها محله در این است. قرارگرفته شهر مرکزی محدودۀ در اکنون که است
کنار  در و حمام و بازار عمومی همچنین، فضاهای اند. برجا مانده و کلیساها مساجد چون مذهبی با کاربری بناهایی و فرنگی کاله دیوانخانه،

 درب مرغ، بازار اسحاق بیگ )اسحق بیگ(، های نام به دورۀ قاجار در محالت این خورد. به چشم می فرد منحصربه با معماری هایی خانه ها آن
 این در. (13۵2افسر، ) دان بوده ها  کلیمی محلۀ و شازده ، دربباالکفد(باالکفت ) سردزک، شاه،  میدان آب، لب  سیاه، سنگ نو، سرباغ، مسجد

کرد. هدف  اشاره معماری های شیوه در تنوع به توان می ها آن بارز های از ویژگی که است قاجار دورۀ به متعلق تاریخی های خانه محدوده عمدۀ
دورۀ قاجاریه قاجار، که از پابرجاترین شهرهای  عصر در شیراز های بومی خانه طراحی الگوی در حیاط هندسۀ شناخت حاضر از پژوهش

. وجوه 1بدین شرح است:  پژوهشسؤاالت  این هدف، به برای دستیابی گیری در طراحی بناهای معاصر است. منظور بهره رود، به شمار می به
 بهرو،  های شیراز در دورۀ قاجاریه چگونه است؟ ازاین . الگوی تناسبات هندسی حیاط خانه2های بومی شیراز چیست؟  اشتراک حیاط در خانه
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 خانه،چهار های  باغچه و حوض ،بومی های خانه های حیاط تناسبات ساختاری، الگوی بررسی معماری، های پالن وتحلیل و تجزیه بررسی
 بافت تر مانند گودعربان است( در های کوچک سنگ سیاه، باالکفت و اسحاق بیگ )که شامل محله های تاریخی محله از خاص طور به

  پرداخت.شیراز خواهیم  تاریخی

 )فارس یگردشگر  و یفرهنگ راثیم سازمان اسناد مرکزهای بافت قدیم شهر شیراز در دوران قاجار ) ها و دروازه : نقشۀ محله۱ شکل

 مبانی نظری پژوهش

 نگاهی به مفهوم خانه
 خانه، جاي به سرا واژۀ از نامیدند و مي وثاق یا گستاخ یا وستاخ را خصوصي شد. اتاق مي گفته اتاق به گذشته در رواج دارد امروزه که خانه واژۀ

 واسطه بی های تجربه اولین که است مکاني تنها و دارد وجود ما پیرامون در که است فضا تأثیرگذارترین  خانه. شد مي استفاده آن، امروز معنی در
 انسان خانۀ دهد. می تغییر مسکوت مکانی به را مفروض محیطی شکل که است ای نقطه خانه .گیردمی صورت آن در جمع، و انزوا در فضا، با

 پیوندی برقراری بیانگر سکونت»نوربرگ شولتز،  دیدگاه در .است هستی و عالم کلیت بلکه و خاکی کرۀ در روی شدن تثبیت و اتصال نقطۀ
 این به. است شده ناشی داشتن تعلق احساس مسکن به یعنی یافتن، هویت برای تالش از پیوند این. است مفروض محیطی و انسان بین پرمعنا

گاه خود بر زمانی انسان ترتیب،  معتقد نیز باچالر گاستون. «باشد کرده تثبیت جهان در را خود هستی نتیجه در و گزیده مسکن که شود می آ
 های فرهنگ و جوامع نگاه (.۵۶و 4۵ص ،1381 نوربرگ شولتز،)است  شده نهاده خانه گهوارۀ در جهان، به شدن افکنده از پیش آدمی،» است

. شد می مطرح( د رروهه ون میسها ) پوشش زدودن یا( لوکوربوزیه) «زندگی ماشین»عنوان  به خانه ای دوره در است. متفاوت خانه به گوناگون
 شولتز دیگر، دیدگاهی در(. 29ص ،1388 مسائلی،) شود می مطرح تفکر با همراه سکونت و گزیدن سکنا برای مکانی خانه دیگر، نگاهی در

 و خانه جهان در نیست؛ هدف وجوی جست و مسیر گزینش به نیازی آنجا گیرد؛ می صورت واسطه بی جهان با آشنایی در خانه،» است معتقد
: نویسد می همچنین او .«گرفته است خود در را روزمره زندگی وقوع که است مکانی خانه گفت، توان . میاست شده ارزانی سادگی به آن پیرامون
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 آشکار نیز را یابد می جریان درونش در که هایی فعالیت آن وخوی خلق باید می و نکرده بسنده محیط جّوی های کیفیت پدیدآوری به تنها خانه»
 عملکرد با نهادی همچون خانه به راپاپورت. است «نهاد» بلکه نیست، ساختار تنها مسکن رو . ازاین(۵7ص ،1381 نوربرگ شولتز،« )سازد

 امری خانه ساخت ازآنجاکه. چندبعدی عملکرد با است نهادی باشد، کالبدی ساختاری که آن از بیش خانه» :گوید می و نگرد می چندبعدی
 برای دور، خانه بسیار های گذشته از. است آن محصول خانه که باشد فرهنگی از که متأثر است طبیعی نیز آن سازمان و شکل است، فرهنگی

 مشهود کامل طور به آن از استفاده و آن در استقرار تا خانه ساخت مراحل همۀ در مذهبی و معنویهای  جنبه و بوده سرپناه از بیش چیزی انسان
 که بود مقدسی مکان خانه. بود زندگی شیوۀ و فرهنگی و معنوی های ارزش مستقیم جلوۀ ایرانی خانۀ» (2۵ص ،1382 ،یبرات) «.است

 هایی خانه احداث به گذشته های ارزش در اغتشاش امروزه اما. شد می شامل را طبیعت از فراتر های ارزش و مقدس جهات کیهانی، های ارزش
 ای پدیده مسکوني واحد رو ازاین .(۵7ص ،1388 حائری، از نقل به 1382اردالن و بختیار، .« )است شده منجر تاریخ و فرهنگ با بیگانه

 باها  انسان که دارند نظر اتفاق واحد موضوع یك در ها تعریف تمامی اما کند، نمي کفایت آن توصیف براي واحدي تعریف هیچ که است پیچیده
 اند، متفاوت یکدیگر با گوناگون های مکان در معموالا  ها پاسخ. گویند مي پاسخ مختلف فیزیکي هاي محیط به متفاوت هاي ایدئال و ها دیدگاه

  .آیند مي پدید اجتماعي فرهنگ و اقتصادي شرایط افراد، بیني جهان محیطي، هاي زمینه مانند مختلفي عوامل تأثیر تحت زیرا

 های بومی  ـ خانه
ای معموالا  معماران حرفهۀ شد معماری طراحیدر  شده است. گرفته «بومی» معنی به Vernacular التین ریشۀ از بومی معماري مفهوم
گاهاناتوان ادعا کرد که خود فر در واقع، می. شود بومی درنظر گرفته نمیهای  مؤلفه خوانده شود بومی  یک ساختمان باعث می ۀیند طراحی آ

 است. کنیم متفاوت می زندگی آن در که ای خانه با امروز یا گذشته شاهکار دربارۀ قضاوت چگونگی که این و بناها در موجود معمارینشود. 
 اهمیت کنیم، نگاه کار بخش ترین کوچک به اگر. کنیم مطالعه را شده ساخته فرم تاریخچۀ باید. کرد بررسی کامالا  را محیط باید آن درک برای
 نظام یک آن با که بومی، ماتریس با را آن ظریف و پیچیده رابطۀ توانیم نمی کنیم، نگاه آن به مجزا صورت به اگر. گیرد می خود به حدی از بیش

 جلوه اهمیت بی را آن دهند می تشکیل را محیط که بومی های ساختمان به تفاوتی بی. کنیم دهد، درک می تشکیل را کل مراتب سلسله و فضایی
 در بومی (. معماریRapoport, 1969, p.47( )1شود )شکل  می خراب دائماا  و گیرد می قرار غفلت مورد فیزیکی نظر از نتیجه در. است داده

 زیست مفاهیم با سنتی طور به ساختمان پیمانکاران و مالک توسط ها ساختمان این. است بوده شهر به متعلق فضاهای و ها خانه شامل گذشته
 با را خود زندگی های شیوه و فرهنگ اقتصاد، بومی، معماری هر نوع. اند شده ساخته بومی دانش از استفاده با و موجود منابع و مرتبط محیطی

 به معماری پردازان نظریه و تاریخ سنتی، طور به»های راپاپورت،  . بر طبق نوشته(Oliver, 1983, p.337) است داده  انجام مشابه های ارزش
کید نوابغ کار بر ها آن. پردازند می تاریخی آثار مطالعۀ  حتی یک طراح، کار که کنیم می فراموش معموالا  ما که معناست بدان این. کنند می تأ

 توسط شده ساخته محیط ویژه به انسان فیزیکی محیط. دهد می نشان را عصری هر در تمانیساخ فعالیت ناچیز اغلب و کوچک بخش نابغه،
 تئوری و تاریخ که و معماری فولکلور )عامیانه( است( پسند عامه) بومی معماری حاصل محیط این. نیست هم هنوز نشده و کنترل طراح،

 (.Rapoport, 1969, p.383« )است گرفته نادیده را آن معماری
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  پژوهشگران برخی دیدگاه از بومی معماری مفهومی نمودارهای :۱شکل 

گاه ما که است معتقد و دارد بومی معماری دربارۀ مشابهی نظریۀ ( نیز1979) هوبکا  این زیرا بگیریم، درنظر را بومی معماری توانیم نمی ناخودآ
 چیست؟ ما روند می کار به ساختمانی اشکال برای که بومی و بدوی اصطالحات از ما منظوراست.  انسان هوش و نبوغ محصول معماری

 مدرن بومی های زبان و صنعتی ماقبل عامیانۀ های زبان شامل اصطالح بومی. شویم قائل تمایز بومی و بدوی های ساختمان بین توانیم می
 بومی معماری وی. شود می مشخص تخصص و شدن نهادینه از باالتری درجۀ با اما است، طراحی سنتی از بخشی اگرچه فعلی، طراحی. است

 را مردم عموم نیازهای که ای معماری کل در و تر محبوب تر، ساده معماری یعنی داند؛ می شده شناخته و سنتی معماری با متضاد معماری را
 (.2باشد )شکل  داشته بومی معماری در ریشه است ممکن سنتی معماری که است معتقد همچنین او. کند برآورده

 رشد واقعی نیازهای به پاسخ در پسند عام های ساختمان» :کند می توصیف گونه این را بومی معماری رایت لوید الیور به نقل از فرانک
از معماری  ای هالیور همچنین تعریف ساد .«دکنن در محیط ایجاد نمیبومی  احساس با ها آن تطبیق از بهتر چیزی که افرادی توسط کنند، می

 و اجتماعیهای  ویژگی راپاپورت، گزارش به. (Oliver, 1997, p.15).« معماری مردم، و توسط مردم، اما نه برای مردم»کند:  بومی ارائه می
 نساختما فّناوری و اقلیم مانند دیگری عوامل همچنین. است سکونتگاه آن فضایی ساختار گیری شکل اصلی عامل آبادی هر ساکنان فرهنگی

 در هندسی هماهنگی و ساختمانی عناصر و است بارزتر بومی مسکن دربارۀ مضمون این. اند شده پیکربندی بعدی آموزشی های الیه در
 (. Hillier, 2007, p. 77شود ) می منجر فضا اجتماعی فرهنگی و پایداری به خود نوبۀ به که شود می کنترل دقت به وساز ساخت

 های حل راه اولیۀ اصول (،p. 62 ,1986گفتۀ فتحی ) به. شود می بشری فرهنگ و اندیشه ارتقای موجب سنتی دانش از استفاده و درک
 مختلف نقاط در بومی معماری موفقیت از گرفتن پیشی برای آن از تواند می مدرن معماری که است راهی تنها این شود. رعایت باید سنتی
 کند. استفاده اکولوژیکی و انسانی کیفیت نظر از جهان

 ،معماري و مکان به همه از شیب که داند می سنت بر مبتنی معماري از دیگر اي شاخه را بومی نیز معماري (۶۶، ص1388حائري )
 حفظ را مکان خود مختصر معماري لهجۀ ها، دهانه و نماها آورد، پوشش بوم مصالح کاربرد یابی سازمان مشترك اصول از وري بهره ضمن

 از طبیعت با ارتباط محسوس توازن و موزون تعادل ها، تناسب و هندسه تداوم، و شفافیت انعکاس، مرکزیت، گرایی، درون کلی طور کند. به می
 و بررسی روند . ازآنجاکه در(97-98ص ،1378 دیبا،)شود  مشاهده می نیز بومی های خانه در که است ایرانی معماری های ویژگی ترین اصلی
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 خوردن برهم ها، خانه از تعدادی کالبد در حتی و شهر تاریخی بافت در اخیر های دهه در گسترده های شیراز، تخریب بومی های خانه شناخت
 مشکالت این و ها از محدودیت تاریخی، بافت در ناسازگار وسازهای ساخت نیز و ها خانه شدن مخروبه و متروک اجتماعی و فرهنگی، بافت

 وتحلیل تجزیه و اند، انتخاب که واجد شرایط و دارای ارزش تاریخی شیراز قاجاری های بومی خانه این از بوده است، چهار نمونه پژوهش
 . اند شده

  عامیانه سنتی و معماری معماری بومی، معماری مفهومی، نمودار :2شکل 

 مرکزی   ـ حیاط 
 اطیبازبودن ح یژگیباز است که دو و ییفضا اطیح ،است. در تصور عام  اطیح یبوم یها فضاها درخانه نیتر و کامل نیتر یاز اصل یکی

 ازین یمنزو و آرام یطیمح به انسان»، اسپالت وهانسی از نقل بهنهد.  یم یرو شیآن از حجم ساختمان را پ یبودن نسب یو خال عتیطب یسو به
 گذر تابع که فضا نیا. کند محافظت باران و سرما و گرما ماه، و دیخورش شب، و روز مانند رونیب ۀناشناخت و متخاصم یایدن از را او که دارد

 هم هنوز که است فضاهایی ترین قدیمی از یکی حیاط مرکزی. است «یمرکز اطیح» است، یهست ۀکنند نییتع نیقوان یعنی فصول، و روزها
 ,Blaser) «است صمیمیت فضای نماد یا خانه در زنانگی از نمادی کردند. همچنین می زندگی غارها در مردان که است زمانی حس از نمادی

1985, p.7.) مکان  و جمعیت زندگی تغییرات در .بودند خاورمیانه در( ها سومری و ها بابلی) مرکزی حیاط های خانه دورانت، ویل گفتۀ به
 در مراکز دیگر به نهایت در و (Durant, 1954, p.218) کرد مکان نقل نینوا به بابل و از یهودیه و بابل به اور از .داد تغییر را گیری اصلی شکل

 همراه شهری توسعۀ با دهد که می توضیح را عمیقی و ناپذیر اجتناب تغییرات دورانت ویل خصوص، این در. یافت ادامه روم و یونان مصر و
 خانه(. 3 ( )شکلSchoenauer, 1984, p.116« )شدند. اور جایگزین آشور و بابل شهرهای خود، اهمیت دادن ازدست با سومر، در» است:

 هزار دار چند حیاط های ساختمان. است فرهنگی و تاریخی ای، منطقه مرزهای از فراتر معماری و اشکال پایدارترین از حیاط مرکزی یکی با
دهند  تشکیل را کامل مرکزی حیاطیک  تا کشید طول سال هزار شش از بیش گوناگون های خانه و ها این ساختمان ویژه، به. دارند قدمت سال

(Schoenauer, 1984, p.87-89.) 
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 (Schoenauer,1984) میالد از پیش ۶۵۰تمدن بابلی، راست، سمت پالن و تمدن آشور چپ، سمت : پالن3 شکل

 نیز بومی هاي خانه .است شده نمایان هنر این هاي نمونه در خوبي به که بوده اصل چند داراي دیرباز از ایران معماري و هنر پیرنیا، نظر از
 خانه بیرون در را سبزه و باغ نبودن ها، خانه گرایي درون ارزیابي در بودند. وی، مند بهره ها اصل این از ما گذشتۀ معماري از مهمي بخش عنوان به

. است آن بیرون فضاي و اتاق بین دیداری ارتباط ایجاد ها خانه ساخت در ایرانیان های بستگی دل از یکي: »است معتقد و آورد می حجت
 (1۶2و 2۶ص ،الف1378 پیرنیا،« )است. طور همین نیز حاضر حال در حتي است، ایراني طبیعت جزو داشتن آزاد دید و فراخي گشادگي،
 ان،یمعمار)اند  درآمده کامل مرکزی حیاط یک شکل به تا کشیده طول سال هزار چند حدود خاص طور به مختلف های خانه و ها ساختمان

 لبۀ که است کرده ایجاد منتظم چهارضلعی دهانۀ است، عمود خورشیدی جهت چهار بر آن اضالع که مرکزی، های حیاط(. 1۶ص ،137۵
...( سال، فصل، روز،) زمان گذر است، هستی مرکز و مکان از نمادی که فضا، این. نشیند می آب آن مرکز در و شود می ختم آسمان به آن باالیی

در  اسالم در عصر را خود اهمیت ایران، آب کم و گرم فالت مکمل حیاط، و باغ. (3۵-24، ص139۵دشتی،  و نژاد حمزه) دهد می نشان نیز را
 که باشد طبیعت با اساسی تماسی ساز وسیله تواند می مرکزگرا است، نیروی زایندۀ که حیاط، طرح اجرای و کند می حفظ فردوس از تصوری حد

 به مربوط بیشتر گوناگون اقشار به متعلق بومی هاي در خانه تفاوت گذشته، در (.۶8ص ،1382بختیار، و اردالن) است ایرانی زندگی الزمۀ
 طول در ایرانی، بومي های خانه در است. داشته عمومیت ها خانه در فضایي دهي سازمان الگوي و بوده فضاها جزئیات و تعداد اندازه، ابعاد،

 این و بود ایرانی معماری در دور های گذشته سمت از هر در ایوان با همراه مرکزی حیاط. شد می استفاده ساختمان قلب عنوان به حیاط تاریخ،
 مختلفهای  قسمت بین ارتباط ایجاد و ها فعالیت انجام و زندگی نظر از اما نباشد، خانه مرکز هندسی نظر از حیاط که داشت وجود امکان

 و دارند مرکزي حیاط  یا حیاط بزرگ، چه و کوچك چه ،1300 سال تا شده ساخته هاي خانه تمامي»که اي گونه شود. به محسوب خانه مرکز خانه
 مهم عوامل از یکیتوان گفت  (. بنابراین می11ص ،1388 حائري،)« کند مي پیروي مشخص فضایي نظام از ها حیاط پیرامون فضاهای چیدمان

 را خانه ظاهر مختلف به اجزای مرکزیت   مرکزگرا است. نیروی زایندۀ خانه در است. حیاط حیاط ایرانی الگوی خانۀ گیری شکل در تأثیرگذار و
را  خانه اجزای تمامی با پیوند تنگاتنگ نوعی آن مرکزیت و یابد می تجلی بهشت باغ آن در که است خانه روح منزلۀ به زند. حیاط می پیوند هم به
از  گیري بهره مثل گوناگوني هاي علت ترند که پایین زمین متراز سطح ها درحدود یك . حیاط(24، ص139۵دشتی،  و نژاد حمزه) دارد پی در
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 آن براي توان را مي قنات آب به آسان و دسترسي وساز خانه ساخت براي زمین از خاك گیري زلزله، بهره در مقابل زمین، استحکام حرارت تعدیل
 شده ساخته حیاط محور طولي و موازي عمود برهم صورت نیز به و باغچه اند و حوض شده احداث زمین طولي ها در جهت حیاط برشمرد.

 چهار از محصورش داخلي حیاط با مسلمان خانۀ»: است کرده بیان چنین زمینه این نیز در . بورکهارت(24-29، ص13۵2افسر، )است 
 دیگري البته نکتۀ (148ص ،13۶۵ بورکهارت،) «.باشد جهان این مشابه باید هست، اي چشمه یا چاهي آن در که محصورش، باغ یا و جانب

 و است، اتفاقي انطباق این. است دانسته مرتبط نکاح قاعدۀ با را حیاط مربع شکل او است. حیاط مربع شکل اشاره کرده دربارۀ بورکهارت که
 در بلکه داشته، وجود گرا درون هاي خانه داراي هاي سرزمین سایر و ایران در اسالم از پیش دوران در شکل مربع هاي حیاط تنها نه که است آشکار
 حیاط اسالم، از پیش دوران در چه و اسالمي دوران در چه نیز وجود داشته است. نیافته راه چندان ها آن به اسالم که دیگر هاي سرزمین از برخي

 مرکزي حیاط داراي نیز روم، چین و... یونان، هاي خانه از برخي که چنان شود، مي دنیا دیدهمختلف  نواحي مردم هاي خانه از بسیاري در مرکزي
 توان مرکزي مي حیاط شماري صفه، روي در واقع سکونتگاهي هاي درکاخ چه و خزانه عمارت در چه جمشید، تخت در همچنین،. بودند

 یا گرا درون حیاط وجود توان مي بنابراین به این موضوع پرداخته شده است.طور که در ابتدای این بخش و در بخش بعدی  کرد؛ همان مشاهده
 خصوصي حریم حفظ دربارۀ اسالمي فرهنگ با البته که دانست، اقلیمي و محیطي اي پدیده بیشتر مسکوني واحدهاي در را مرکزي حیاط

 (.4دارد )شکل  هماهنگی خانواده

 
 در خانه ها همرکزی با حوز  ارتباط متقابل حیاط  :4شکل 

. شود می مشخص دارد، بشر تاریخ در مهمی نقش که باز، نیمه فضای یک کم دست یا دیوارها با که شود می شناخته خانه از بخشی حیاط مرکزی
 Wernerاست ) داشته ای کننده تعیین نقش دیگر تأثیرات و شرایط از بسیاری کنار در توپوگرافی و گیاهی پوشش نور، اقلیم، که است بدیهی

Blaser,1985, p.8 .)ضرورت کی عرب ۀجامع در که یخصوص میحر به یابیدست یبرا تنهانه ها، را در طراحی خانه اطیح زین( 1986) یفتح 
 گرم مناطق درصورت همرفت  جریان هوا به. کار برد به خانه داخل در یحرارت یاحتآسایش  شیافزا یبرا آن را عاملی بلکه گرفت، کاربه ،است

 نیگزیجا دیآ یم باال از که شبانه خنک یهوا و رود یم باال دوش یم گرم دیخورش توسط روز در که اطیح یهوا به این صورت است: خشک و
 قرار چهاردیواری سایۀ زیر روز طول در حیاط. کند می خنک و نفوذ اطرافهای  اتاق داخل به حیاط در شده انباشته خنک هوای. شود یم آن

  (.Fathy,1986, p.63ماند ) می خنک روز از پاسی تا و شود می گرم آرامی به آن رو هوای ازاینگیرد،  می
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 ی )پیش و پس از اسالم(ایرانحیاط در معماری و تناسبات هندسه ـ 
 این المنجد (.93ص ،1384آرین، )داند  می اندازه معرب را واژه این نیز خوارزمی .(7۵، ص13۵2 وشی، فره)اندازه است  ریشه از هندسه واژۀ
 «هند» را مهندس واژۀ ریشۀ گوید همچنین می او. است رفته عربستان به ایران از آن دانش که کند بیان می وی داند. می ریشۀ فارسی دارای را واژه

 اندازه و شکل آمده است.. در فرهنگ دهخدا و فرهنگ معین نیز این واژه به معنی (3۶4ص ،138۵ ابوالقاسمی،) است آورده فارسی از

 ها ستون و ها ردیفي از دودکش

 مرکزي  حياط

 (۱3۸2 سیدسجادی،)در حیاط مرکزی  غالمان، دوران هخامنشی، وجود هندسۀ منظم شهر دهانۀ 3شمارۀ پالن ساختمان :۵شکل 

هندسۀ مقدس در حیاط  پارتی( و آتشکدۀ فیروزآباد )دورۀ پارتی(،پالن کاخ سروستان )اواخر دورۀ ساسانی(، کاخ آشور )دورۀ تصاویر از راست  :۶شکل 

 (۱3۸2پیرنیا، )مرکزی 

   

  ن کا  سروستان )اواخر دوره ساساني(  کا   شور)دوره  ارتي( و  ت  ده  يروز باد )دوره  ت اویر از راس  : ش  

(      يرنيا )هندسه مقد  در حياط مرکزي  ارتي( 
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 قابل شهری بنای 27شامل  مجموع در و داشت سال 200 تا 1۵0بین  کوتاهی عمر غالمان دهانۀ شهر میالد، از پیش و ششم پنجم قرن در
 از اثری تاکنون ها، سقف علت ریزش به بنا، این است. در 3شمارۀ  ساختمان به موسوم شهر بنای ترین (. مهمScerrato, 1966بود ) تشخیص

 حیاط به دیگر طرف از و یکدیگر به طرف یک از بنا این های اتاق وجود دارد. باریکی های درگاه فقط و است نشده دیده نورگیرها و ها پنجره
شود، فرم و تناسبات هندسی از  مشاهده می ۶شکل طور که در  ( همان47-۵2، ص 1382 سیدسجادی،. )اند شده متصل مرکزی

 کند. مستطیل تبعیت می مربع
 دورۀ از پس کرد. می ایفا محوری نقش ای اژه و النهرین بین تمدن در معماری های اندام در دهنده سازمان فرم عنوان به این کهن الگو

اما  ندارد، منظمی هندسۀ چندان بینیم، می آشور کاخ در آنچه مانند ابتدا، اگرچه. یابند می حضور دهنده سازمان فرم عنوان به ها حیاط اشکانی،
 در یا است نورگیری برای فقط و حاشیه در عنصری اگرچه شود؛ می دیده سروستان کاخ در آنچه مانند شود، می تری منظم هندسه دارای بعدها

 آشور کاخ به نسبت ای جاافتاده هندسۀ سروستان کاخ پالن در حیاط مرکزی .کند می ایفا نقش فضایی انسجام و ترکیب در که فیروزآباد آتشکدۀ
 در بازشوها که طوری به است؛ اطراف فضاهای مندی بهره جهت در گشایشی و ای حاشیه عنصری فقط نورگیر، آن نقش حال درعین دارد،
 اما اند. کرده برداری بهره آن از خود نیاز میزان به فضاها از هریک و دارند خود فضای درون به رو ندارند، هم به آن شباهتی های جداره از یک هیچ

کید و جانمایی دارد، صرف نورگیر فضای از بیشتری مرکزی اهمیت حیاط فیروزآباد آتشکدۀ در  راستای در حیاط مرکزی سوی به رو ها ایوان تأ
کید از نشان بنا اصلی محور  فضای حالت آن به که باشد آتشکده اندرونی فضای کاربری از ناشی شاید که دارد بنا مجموعۀ در آن اهمیت بر تأ

 اهمیت ها جداره لحاظ از هم و پالن در هندسه لحاظ از هم، سروستان کاخ با در مقایسه. است بخشیده آتشکده حاضران در برای تجمعی
کید مرکزی،حیاط  به ها جداره بازشوهای و تقارن تناسبات رعایت (.۶)شکل  است یافته بیشتری  فضایی تداوم امکان آن، تقارن محورهای بر تأ

 که طوری به است؛ داده آن به  پراهمیت بسیار ای جلوه مفهومی و فضایی لحاظ از آن در مرکز آب عنصر حضور و ها ایوان در حیاط مرکزی
 اهمیت از حاکی ها جداره برای حیاط سمت در تزیینات حضور. گیرند می آن از را خود هویت و دارند حیاط مرکزی به رو آن اطراف های جداره

 بخش وحدت عاملی که گیرند قرار می آن حول فضاها سایر و دارد محوری نقش نوعی به در مجموعه حیاط مرکزی واقع در. آن است به احترام و
 در. است بخشیده آن به دیگر ای جلوه معنایی، و زیبایی کارکردی و لحاظ از حیاط، دل در آن انعکاس و آب حضور. فضاها است سایر برای

 در ها تناسب این. است داشته اساسی نقش خاص های تناسب از گیری بهره و هندسه تنگاتنگ همیاری و رابطه خانه، ساخت مراحل تمامی
 از معماری که شده است موجب ها تناسب و ها اندازه رعایت. است آورده ارمغان به را نما در خاص های آهنگ تکرار و شده رعایت نیز نماها

 و توازن از زیبایی این ایرانی، معماری در تعبیری، به (.270ص ،138۵ طاهباز،) نکند نزول قبول قابل معیار حد از و شود برخوردار باال کیفیتی
 همۀ در ها تناسب و هندسه از گیری بهره .شود می ناشی گیرد می مایه بنا موجودیت از که هایی تزیین کارگرفتن به و بنا متناسب اعضای تعادل
 معماریان،) دارد شیراز هاي خانه در اي ویژه نقش دري، هفت و پنج سه، دو، انواع در ارسي، اتاق مثل ،(اتاق)فضاها  ابعاد ها و خانه اجزای
 یک شدن محاط از ایرانی طالیی مستطیل. گرفتند می کمک ایرانی طالیی مستطیل از و... حیاط ها، اتاق نقشۀ طرح . در(1۶2ص ،137۵

 دیگر عناصر و دری سه دری، پنج حیاط، تناسبات مرکزی حیاط با هایی خانه در (.7)شکل  آید می دست به ضلعی شش یک درون در مستطیل
 ا،یرنیپ) است شده گرفته کار به طالیی کل تناسب اند، گرفته می نور طول طرف از که هایی دری پنج در. است بوده تناسب همین مبنای بر

 . (1۵9و1۶3ص ،ب1378
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 (۱3۹۰پوراحمدی و همکاران، از نقل به) ها نسبت و ایرانی طالیی مستطیل: 7شکل 

 ابعاد. است آمده دست به طالیی تناسب از بزرگ پیمون با خانۀ در حیاط شکل اند اظهار داشته بزرگ و کوچک پیمون با های خانه دربارۀ پیرنیا
 طالیی تناسب با نیز را آن حیاط. است بوده راحت و ارزان ای خانه کوچک پیمون با خانۀ و بوده متر 48 در متر 48 بزرگ پیمون در خانه

 شناخته اصلی نوع دو به و است در عرض معادل پیمون که کند می تأکید خود کتاب در پیرنیا(. 1۶۶-1۶7ص ،ب1378 ا،یرنیپ) گرفتند می
 متر سانتی صد و بیست یک معادل و گره هجده طول به بزرگ پیمون و متر سانتی سه  نود و معادل و گره چهارده طول به کوچک پیمون: شود می

 برای گز. است شده گرفته بهره )به معنای وجب( گره یعنی گز اجزای و گز از ها پیمون ابعاد توان گفت در در اینجا می (.138۵ ابوالقاسمی)
 متر بود، ۵3/0 شد و می استفاده آن از النهرین  بین های تمدن در که را، ابزار این نیز ها بابلی رفت؛ کار می به آشور و بابل در ابتدا ابعاد گیری اندازه

 در( 1381) انیبمان. گرفت قرار معماری کار مبنای بزرگ گز عنوان به بود که 0۶/1 حدود و شد برابر دو مقدار این ایران در. اند گرفته ها آشوری از
 است بوده متر 04/1 با معادل شیرازی گز کند که می اشاره نکته این به «یرانیا یمعمار در مونیپ کاربرد و نقش بر یامقدمه» عنوان با یا مقاله

 ، نسبت732/1 مرکزی های حیاط عرض به طول نسبت .است کار رفته به ایرانی معماری در 0۶/1 معادل واحد گز و منسوخ مدتی از پس که
 تناسب نصف دری سه اتاق عرض به طول نسبت ( و8)شکل  732/1 برابر با گیرند می نور طول جانب از که دری پنج های اتاق عرض به طول

 تغییرات، ضریب سبتن( در این زمینه، 27و 20ص ،139۵های ذاکری و همکاران ) است. با توجه به پژوهش 1۵4/1 با برابر ایرانی طالیی
 گیری جهت و ایرانی طالیی تناسب با است. حیاط مرکزی، تر نزدیک واقعیت به و داشت کمتری اختالف طالیی مستطیل به  پیمون و گز نظریۀ

 گرداگرد های یورت برای را استفاده بهترین خورشید نور و آفتاب گردش از کند و می فراهم مطبوعی بهداشتی محیط سال طول در خود، دستوری
 علت به احتماالا  شیراز، های خانه پالن الگوی و واقعی شرایط به نگاه بنابراین، با (.393ص ،138۵ ابوالقاسمی،) کند می تأمین و کسب خود
 .کنند ( نزدیک0۶/1) پیمون و گز حسابی مقدار به را خانه مهم فضاهای نسبت کوشیدند می ها، طراحان زمین بندی تقسیم و تفکیک نوع

 ، مستطیل طالیی 732/۱دری  فروغ الملک، نسبت طول به عرض حیاط و پنج خانۀدری و حیاط مرکزی  : تصویر پنج۸شکل
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 روش پژوهش
 مشاهده، اي، کتابخانه مطالعات ابزارهاي اطالعات از گردآوری منظور است. به کیفی ماهیت و از نظر تحلیلی توصیفی هدف نظر از پژوهش
 ها، داده کیفی ماهیت توجه به با و پژوهش اصلی هدف به رسیدن ابراین، برایاست. بن شده استفاده تطبیقی قیاس و مصاحبه میدانی، برداشت

صورت عینی با محتواهایی آشکار که موضوع موردتحلیل را  هایی به ها و مقوله آوری داده محتوا استفاده شده است. پس از جمع تحلیل روش از
صورت گرفته   های موردی ها با نمونه شده است. در مرحلۀ بعد، انطباق آنبندی و سپس بررسی  بندی، اولویت ها دسته گیرند، مقوله دربر می

شناسی فرم، ابعاد و هندسه، تناسبات طالیی(. در مرحلۀ آخر، به  اند )به شیوۀ کددهی مفاهیم: گونه است که در قالب جداولی ارائه شده
توان در ارتباط با تحلیل  الزم است که روش کددهی را میهای مؤثر برای معماری معاصر پرداخته شده است. این توضیح  شناخت مؤلفه
 کار برد. های کیفی مانند نقشه و عکس و متن، که نقش بسیار مهمی در پژوهش معماران دارند، به بسیاری از داده

 ها بحث و یافته

 موردی  های بررسی نمونه
 …انگیز شیراز، نامي خیال

ورس )از پادشاهان سلسلۀ پیشدادیان( شهر شیراز را تأسیس کرد و نام خود را بدان بخشید. به روایتي ها آمده است که شیراز فرزند تهم در افسانه
اي فارسي است، بهترین  بوده که به اختصار شهر از و شیراز خوانده شده است. بیش از هر چیز نام شیراز، که واژه« شهرراز»دیگر، نام این دیار 

گردد. شیراز هم  ها پیش از ورود اسالم به ایران باز مي دانان تأسیس این شهر به قرن اي از جغرافي دار پارهگواه بر این باور است که برخالف پن
تر  هاي ارتباطي شمال به جنوب و شرق به غرب ایران است و این موقعیت در ادوار پیش از اسالم شاخص ترین راه اکنون نیز در محل تقاطع مهم

نشیان شیراز بر سر راه شوش )پایتخت هخامنشي( به تخت جمشید و پاسارگاد بوده است و در عهد ساسانیان بوده است، چرا که در عهد هخام
 ایم، مواجه گوناگونی رویدادهای با قاجاریه دورۀ گذشت. در راه ارتباطي شهرهاي بسیار مهمي چون بیشابور و گور استخر از جلگۀ شیراز مي

 سیاست، در دینی علمای نقش افزایش پیمان، هم های قبیله و قشقایی ایل از دوگانه گروهی تشکیل قاجاری، متعدد شاهزادگان حکومت ازجمله
 باعث مهم این که شهری بزرگان نسبی استقالل و بانفوذ داران زمین و ها خان محلی خودمختاری ادامۀ همچنین غربی، کاالهای تر عمده ورود

 ایران معماري قدیم الگوهاي و مباني اصول و قاجار معماري. باشد داشته متعدد های بخش در را زیادی های نشیب و فراز دوره این در شد شیراز
 مرتبۀ و جایگاه .است نداشته را نوین معماري خلق الزم قوت رسد مي نظر به اما آورد؛ وجود به فضا از نظر هایي نوآوري و بخشید ارتقا را

 فضایي هاي خالقیت به و ارزیابي فضایي دیدگاه از را معماري آثار اگر. است تأمل و بحث محل ایران گذشتۀ معماري تاریخ در قاجار معماري
 چون خود از پیش هاي دوره هاي معماري از تري یافته تکامل و برتر جایگاه در و یابد می ارزش قاجار دورۀ معماري کنیم، توجه معماري در

 نویني فضاهاي و شود می بیشتر فضاها نوع یابد، مي افزایش فضایي هاي خالقیت دوره این معماري در که چرا گیرد؛ مي قرار صفویه و زندیه
 طور به. یابد مي تکامل فضا گسترش جهت در ایران معماري قدیمي الگوهاي و رسند مي بیشتري سبکي و گشایش به فضاها. شود مي خلق

 مطرح ایران قدیم معماري تکامل مرحلۀ عنوان به دوره این معماري بدانیم، فضاها سبکي و شفافیت گشایش و را معماري تکامل اگر خالصه،
 به نسبت را نزولي روندي قاجار دورۀ بنگریم، معماري ها شکل تناسبات و ها، اندازه مانند دیگري زوایاي از معماري به وقتي اما .شود مي

 تناسبات به نسبت تري پایین مرتبۀ در تناسبات ندارند و را الزم دقت ها اندازه. دهد می نشان صفوي دورۀ خصوص به و خود گذشتۀ هاي دوره
 مدرن معماري بتواند که یافت اساسي تحولي توان نمي قاجار دورۀ معماري در بنابراین، گیرند؛ مي قرار پیشین هاي دوره شدۀ و اندیشیده موزون

 .باشد قاجار معماري اساسي نقصان و ایران معماري تاریخ مسائل ترین اساسي از یکي این شاید و کند گذاري پایه را ایران
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 ده: نگارنمی، ترس۱3۵4استان فارس، یفرهنگ راثیسازمان م یخیاسناد تار  وی)آرش رازیش یخیمنتخب از بافت تار  یها نمونه ی: مشخصات عموم۱جدول 

 های نگارنده( )اسکیس Ca ،Cb ،Cc ،Cdها از باال سمت راست  اسکیس خانه :۹شکل 
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های سنگ سیاه، باالکفت و  محله از شده مداخله کمتر و سالم نسبتاا  های شیراز سعی شده است خانه بافت تاریخی های خانه مطالعۀدر مسیر 
 عمدتاا  هنری و معماری های ارزش مکان و زمان و های اولویت بیگ واقع شده است(، که براساس بیگ )گودعربان که در محلۀ اسحاق اسحاق

 (.10 شکلو  1شود )جدول  انتخاب اند، شده ثبت ملی آثار فهرست در

 مطالعه )مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فارس، ترسیم: نگارنده( های نمونه مکانی موقعیت و های قدیمی شهر شیراز : نقشۀ محله۱۰ شکل

 سه بر عالوه. (22۵و  224 ص ،13۵2افسر، ) «بیگي ایل» و« مشیر»، «قوام» از بودند عبارت شیراز در قاجار عهد شاخص  خانوادۀ سه
احداث  هایي مجموعه که اند بوده قاجار عهد در نیز خیر دیگري اشخاص و بازرگانان و اشراف و اعیان از اي عده مذکور، معروف خانوادۀ

 این همۀ را احداث کرده است. نصیرالملك خانۀ و حمام و مسجد بناهاي مجموعه که نصیرالملك خان حسنعلي میرزا حاجي مانند اند، کرده
اند  برده های نام های منتخب از اقوام و خانواده نمونه .(279ص ،13۵2افسر، )دارد  قرار قوام محلۀ غرب جنوب در و است باقي امروز به تا آثار

 هستند. و هندسۀ مشترکی تناسبات ها، اصول، که همگی دارای ارزش
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 ریتصو  تیروا به منتخب یها خانه در ها اطیح یبند گونه ۀسیمقا: 2 جدول

 نام تصاویر پالن ها بندی حیاط گونه معیارهای انتخاب بنا

فرد  اصالت بنا، منحصربه
بودن؛ ثبت در آثارملی؛ دارای 
معیارهای ارزشمند برای 
حفاظت و الگوبرداری از شیوۀ 

 ساخت و فضاسازی

دارای دو حیاط اندرونی 
)یک طرف ساخت( و 

طرف  بیرونی )چهار
ساخت(، یک محور طولی 

 مشترک با الگوی چهارصفه

 

 

ک
لمل

صیرا
نۀ ن

خا
 

فرد  اصالت بنا، منحصربه
بودن؛ ثبت در آثار ملی؛ دارای 
معیارهای ارزشمند برای 
حفاظت و الگوبرداری از شیوۀ 

 ساخت و فضاسازی

دارای یک حیاط سه طرف 
 ساخت با الگوی چهارصفه

 

 

ران
پس

انۀ 
خ

 

فرد  اصالت بنا، منحصربه
بودن؛ ثبت در آثار ملی؛ دارای 
معیارهای ارزشمند برای 
حفاظت و الگوبرداری از شیوۀ 

 ساخت و فضاسازی

دارای دو حیاط اندرونی، 
چهارطرف ساخت با الگوی 
چهارصفه و بیرونی 
نارنجستان قوام که توسط 
مسیر ارتباطی زیرزمینی 

 مسدود شده

 

 

انۀ
خ

 
ت

زین
 

ک
لمل

ا
 

فرد  اصالت بنا، منحصربه
بودن؛ ثبت در آثار ملی؛ دارای 
معیارهای ارزشمند برای 
حفاظت و الگوبرداری از شیوۀ 

 ساخت و فضاسازی

دارای سه حیاط، دو حیاط 
مرکزی چهارطرف ساخت 
با سه محور طولی موازی و 

 الگوی چهارصفه

 
 

وغ
 فر

انۀ
خ

 
ک

لمل
ا

 

 

https://www.beytoote.com/iran/bastani/forough02-almolk01-shiraz.html
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 (: 2ها )جدول  های بومی شیراز بر اساس تعداد حیاط بندی خانه تقسیم
 علت تخریب زیاد امکان بررسی و برداشت وتحلیل را نداشته است. حیاطه؛ به یك هاي خانه -

 قوام. مانند نارنجستان هم، روي روبه و حیاط جبهژ دو در فضاهایي با هاي خانه -

علت عدم مشاهده امکان بررسی و برداشت و تحلیل  شکل، مانند خانۀ لهراسبی که به Lحیاط  جبهۀ طرف دو در فضاهایي با هاي خانه -
 را نداشته است.

 شکل، مانند خانۀ پسران. Uحیاط  جبهۀ سه در فضاهایي با هاي خانه -

 الملك. زینت خانۀ حیاط، مانند جبهۀ چهار در فضاهایي با هاي خانه -

 نصیرالملك. نۀخا دوحیاطه، مانند هاي خانه -

 الملك.  فروغ خانۀ حیاطه، مانند سه هاي خانه -

 های مرکزی و جهت قرارگیری  تحلیل فرمی حیاط
 یا درجۀ جنوب غربي 30 جهت در بناها کنندۀ جهت تعیین خود که است غرب سمت به درجه 30چرخش  داراي شیراز شهر عمومی بافت

 این .است شهر این فعلي بافت در بناها غالب جهت درجۀ جنوب غربي 30چرخش  که است ذکر شایان .است درجۀ جنوب شرقي ۶0
رو  ازاین است؛ خارجي فضاي در سایه ایجاد محدودۀ همچنین و بنا داخل به خورشید تابش ورود میزان و جهت در کننده تعیین عاملی چرخش

 عاملي نیز شهري باز فضاهاي و بناها داخل در تهویه ایجاد و بافت به داخل جنوب غربی و غرب از غالب بادهای ورود نوع و میزان تعیین در
 در و نداشت معنایی بیرونی و اندرونی و داشت وجود بزرگی باغ حیاطه یک ها معموالا در خانه زمین، زیاد وسعت صورت است. در کننده تعیین

 وضعیت به بسته مسلمانان، های خانه در. رفت می کار به خلوت منزلۀ حیاط به ها حیاط از یکی نصیرالملک، خانۀ مانند شدن، دوحیاطه صورت
 های اندرونی، شامل حیاط متعددی های حیاط اعیانی های خانه برخی در که ای گونه به بود، متفاوت ها حیاط تعداد ساکنان، مالی و اجتماعی

 ،138۶ ،ی و همکارانچانیس یقاسم) داشت وجود نارنجستان و حیاط خدمه ،(82ص ،1390زاده،  سلطان) بهاربند، حیاط خلوت بیرونی،
 چند و داشت مخصوص مدخلی که بود هم جنبی کوچک حیاط یک منصبان صاحب و شاهزادگان وسیعهای  خانه در مثال، برای .(21 و20ص

 بدون خواست می وقتی خانه صاحب. گفتند می خلوت آن به شده بود و نقاشی و آمیزی رنگ خوبی به بودند که ساخته آن در کوچک اتاق
 غالباا . (۵9و ۵8ص  ،13۶8 ک،الپو) برد می پناه بدانجا بگذراند فراغت به را دمی وکار کسب از گریزان یا کند صحبت کسی با مزاحمت

 داشتند. هم حیاط سه تا اشراف و بزرگ های خانه از بعضی که درحالی ،(110ص ،1384احمدی، ) بود حیاطه تک عادی مردم های خانه
 عنوان به یا تهویه و تأمین نور برای خانه فضای از قسمتی در و داشت خدماتی و فرعی جنبۀ معموالا  که بود حیاط نوعی: خلوت حیاط. 1
 (.28، ص1390زاده، سلطان) بود بسیار متنوع آن شکل و موقعیت و شد می ساخته و طراحی خدماتی فضاهای از برخی برای باز فضایی

 باز هوای در چهارپایان داری نگه برای اعیانی و بزرگ های خانه از برخی طویلۀ کنار در که بود محدودی و کوچک حیاط: بهاربند. 2
 (.82ص  ،1390 زاده، سلطان) شد می ساخته

 .خانه بود خدمتکاران زندگی مخصوص حیاطی: خدمه حیاط .3

 ساخته و طراحی اتاق شماری آن پیرامون و شد می ساخته بزرگ های خانه برخی از قسمتی در گذشته در که کوچک حیاط: نارنجستان .4
 آن اندازۀ. کرد می فراهم خانه ساکنان برای را مطبوع و سبز فضایی پذیر، خزان درختان شدن خشک با زمستان، و پاییز در ویژه به که شد می

 (82ص  ،1390 زاده، سلطان) آید فراهم چادر وسیلۀ به آن کردن سرپوشیده امکان زمستان شدید سرمای در تا بود خانه اصلی حیاط از تر کوچک
 در قرارگیریشان محور فضایی، بر اساس تقسیم و هوایی تعدیل در کننده تعیین و مهم عنصری منزلۀ های بومی شیراز، به در خانه ها حیاط

 (.3شوند )جدول  تقسیم می گروه سه به خانه
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 محورها  های منتخب بر اساس بندی خانه تقسیم :3جدول 

بر  عالوه معمار شیراز، های خانه در. رسد می مادیت به معنویت و عینیت به ذهنیت که است هندسه طریق از که گفت توان می حقیقت، در
 مثابۀ به که کند می ایجاد هایی روزنه بهشت این های پنجره و دیوار روی بر سازد می خانه قلب و اندرون وارد را بهشت زیبایی و بهشت که این

 حوض، و باغچه با ارتباط و آن کاشت محل و درخت نوع انتخاب با خانه، ساکنان. دارد را تصویر انتخاب حق بیننده که شود می تابلویی
 بومی، خانۀ تکوین مراحل تمامی در .دارد آسمانی بهشت از نشانی زمینی بهشت این. کنند می اندرون وارد خود روحیۀ و سلیقه با را زیبایی

 .دارد اساسي نقش( ابعاد و تناسب) پیمون و هندسه همیاري و رابطه
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 های انتخابی ها و جهت قرارگیری نمونه : مقایسۀ تحلیلی هندسه و تناسبات حیاط4جدول

 ها هندسه و مساحت حیاط ها در حیاط مرکزی ها و نسبت مؤلفه ها گیری خانه جهت نام بنا

ک
لمل

صیرا
نۀ ن

خا
 

 

ها در محور طولی بنا و  باغچه تاالر اصلی، حوض و
کشیدگی حیاط قرار دارد؛ باغچه فضای بیشتری از 

و  1حوض را در مساحت حیاط دارد؛ نسبت حیاط مربع 
، در حیاط بزرگ، حوض مقابل 72/1حیاط مستطیل

 تاالر اصلی

 مستطیل و مربع
 220در  171

 مترمربع

ران
پس

انۀ 
خ

 

 

طولی بنا و ها در محور  تاالر اصلی، حوض و باغچه
کشیدگی حیاط قرار دارد؛ باغچه فضای بیشتری از 
حوض را در مساحت حیاط دارد؛ نسبت طول به عرض 

 ؛ حوض مقابل تاالر اصلی۵/1حیاط 
 مستطیل

 مترمربع 1۶۶

ت
زین

انۀ 
خ

 
ک

لمل
ا

 

 

ها در محور طولی بنا و  نشین، حوض و باغچه شاه
کشیدگی حیاط قرار دارد؛ باغچه فضای بیشتری از 
حوض را در مساحت حیاط دارد؛ نسبت طول به عرض 

 نشین( ؛ حوض مقابل تاالر اصلی )شاه7۵/1حیاط 
 مستطیل

 مترمربع ۵۵۶
وغ

 فر
انۀ

خ
 

ک
لمل

ا
 

 

ها در محور طولی بنا و  شین، حوض و باغچه شاه 
کشیدگی حیاط قرار دارد؛ باغچه فضای بیشتری از 
حوض را در مساحت حیاط دارد؛ نسبت طول به عرض 

 1و حیاط مربع  43/1، حیاط کوچک ۵۵/1حیاط بزرگ 
یعنی همان تناسب طالیی است؛  732/1که درمجموع 

 حوض مقابل تاالرهای اصلی

 مستطیل و مربع
 مترمربع 3۵2
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 یا مرکزی باز فضای بود که صورتی هر به زمین شکل اما است؛ غیرهندسی اغلب ها زمین شهر، بودن ارگانیک علت به گرا، درون شهرهای در
 و خدماتی فضاهای وغالباا  دادند می قرار شده ساخته فضای در را زمین قناسی بخش و کردند می احداث و طراحی هندسی و منظم را حیاط
شکل( نقش  مستطیل )غالباا  عنصر هندسی منظم حیاط. (12ص ،138۶ ،ی و همکارانچانیس یقاسم) گرفت می قرار آن در جانبی

فضاها نام و هویت خود را در ارتباط با حیاط  ۀخانه بود و بقی در ...فضاها را برعهده داشت و جایگاه گیاهان، نور، آب و ۀدهنده به بقی سازمان
 به رو بنا اصلی نماهای و بود اصلی تهویۀ و نور کنندۀ تأمین حیاط .(...دری با پنج در رو به حیاط و )سه در با سه در رو به حیاط، پنج داشتند
 (.13ص، 138۶ سیچانی، قاسمی)داشتند  قرار حیاط

 های موردی های مرکزی نمونه تحلیل فرم بنا و حیاط :۵جدول 

 تحلیل فرم فرم نام بنا

 خانۀ نصیرالملک

 

نسبت ابعاد حیاط مرکزی  بودن عمق فضاهای اصلی )محل زندگی( به کم
مستطیل کشیده؛ عدم  صورت مکعب منظور نورگیری بیشتر؛ فرم کلی به به

 صورت گسترش در سطح ارتباط بصری با بافت شهری؛ ترکیبی فشرده به

 خانۀ پسران

 

نسبت ابعاد حیاط مرکزی  بودن عمق فضاهای اصلی )محل زندگی( به کم
مستطیل؛ عدم ارتباط  صورت مکعب منظور نورگیری بیشتر؛ فرم کلی به به

 صورت گسترش در سطح بصری با بافت شهری؛ ترکیبی فشرده به

 الملک خانۀ زینت

 

نسبت ابعاد حیاط مرکزی  بودن عمق فضاهای اصلی )محل زندگی( به کم
مستطیل کشیده؛ عدم  صورت مکعب منظور نورگیری بیشتر؛ فرم کلی به به

 صورت گسترش در سطح ارتباط بصری با بافت شهری؛ ترکیبی فشرده به

 الملک خانۀ فروغ

 

نسبت ابعاد حیاط مرکزی  بهبودن عمق فضاهای اصلی)محل زندگی(  کم
مستطیل؛ عدم ارتباط  صورت مکعب منظور نورگیری بیشتر؛ فرم کلی به به

صورت گسترش در ارتفاع  فشرده به بصری با بافت شهری؛ ترکیبی نیمه
 )سه طبقه(
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 گیری نتیجه
 مرحلۀ در خالقیت بود و مشابه کردند استفاده می قاجاردورۀ  در بومی طراحان ای که الگوی هندسه که کرد استنتاج توان می پژوهش هاي یافته از

 از بومی طراحان کار آغاز همیشه و کرد می بروز جدید نیازهاي پیدایش و زندگی شیوۀ در تغییرات یا احتمالی ضعف نقاط براي حل راه ارائۀ
 با بررسی. شود می مشاهده بومی هاي هندسۀ خانه تناسبات و در استمرار و تداوم رو ازاین. بود ها آن کامل فهم و پیشین الگوهاي شناخت

خانه،  دهندۀ نظام اصلی عنصر عنوان به حیاط اند از: عبارت اصلی های شهر شیراز، مؤلفه بومیهای  خانه در تطبیقی تناسبات حیاط مرکزی
 فراوانی کشیده مستطیل فرم کشیده که مستطیل مربع یا مکعب مکعب صورت به مشخص، هندسی دارای محصوریت باال، تناسبات و شکل

 قلب برخوردارند، که در کمتری( طول به ارتفاع)عمق  از اند و کشیده آغوش در را آسمان گشاده و محصور صورت به ها حیاط این دارد؛ بیشتری
 علت الگوی به( اصلی محور یک یا موازی چند محور) قوی ترکیبی فشرده با گسترش در سطح؛ محوربندی کنند؛ می ایفا را خود نقش بنا

 محوریت با) محورگرایی یا( آب مرکزیت با)ها؛ مرکزگرایی  با استفاده از تناسبات طالیی در حیاط 7/1 و ۵/1هندسی؛ نسبت طول به عرض 
 یتشفاف نسبت حیاط، ابعاد واقعی تأثیر درک مصنوع؛ برای فضاهای دهندۀ سایر ارتباط و واسط فضای عنوان حیاط مرکزی به ها؛ حیاط( آب

 است ضروري نکته این به توجه .درصد است ۵0 حیاط به رو نماهای در نسبت این که درحالی شود، می گرفته بیرون صفر درنظر به رو نماهای
 شک بی .شده است سپرده غفلت به که است دانشی از گیري بهره تالشی براي بلکه نیست، روشنفکرانه کنجکاوي معناي گذشته به به رجوع که

درسی  ما براي تاریخ که نیستیم منقطع خویش از گذشتۀ چنان آن ما و کرد جدا اش گذشته از مطلق طور گاه به هیچ توان نمی را جامعه هر حیات
 شویم. مند   دانش در معماری معاصر بهره صورت به باید شناسیم می فرهنگی میراث عنوان به آنچه از این ترتیب، به .باشد نداشته

 گیری نتیجه
 مرحلۀ در خالقیت بود و مشابه کردند استفاده می دورۀ قاجار در بومی طراحان ای که الگوی هندسه که کرد استنتاج توان می پژوهش هاي یافته از

 از بومی طراحان کار آغاز همیشه و کرد می بروز جدید نیازهاي پیدایش و زندگی شیوۀ در تغییرات یا احتمالی ضعف نقاط براي حل راه ارائۀ
 با بررسی. شود می مشاهده بومی هاي تناسبات و هندسۀ خانه در استمرار و تداوم رو ازاین. بود ها آن کامل فهم و پیشین الگوهاي شناخت

خانه،  دهندۀ نظام اصلی عنصر عنوان به حیاط اند از: عبارت اصلی های شهر شیراز، مؤلفه بومیهای  خانه در تطبیقی تناسبات حیاط مرکزی
 فراوانی کشیده مستطیل فرمکشیده که  مستطیل مربع یا مکعب مکعب صورت به مشخص، هندسی شکلتناسبات و  باال، محصوریتدارای 

 قلب برخوردارند، که در کمتری( طول به ارتفاع)عمق  از اند و کشیده آغوش در را آسمان گشاده و محصور صورت به ها حیاط این ؛دارد بیشتری
 علت الگوی به( اصلی محور یک یا موازی چند محور) قوی محوربندیترکیبی فشرده با گسترش در سطح؛  کنند؛ می ایفا را خود نقش بنا

 محوریت با) محورگرایی یا( آب مرکزیت با)ها؛ مرکزگرایی  با استفاده از تناسبات طالیی در حیاط 7/1 و ۵/1هندسی؛ نسبت طول به عرض 
 شفافیت نسبت حیاط، ابعاد واقعی تأثیر درک برایمصنوع؛  فضاهای سایر دهندۀ ارتباط و واسط یفضا عنوان بهحیاط مرکزی  ها؛ حیاط( آب

 است ضروري نکته این به توجه .است درصد ۵0 حیاط به رو نماهای در نسبت این که درحالی شود، می گرفته بیرون صفر درنظر به رو نماهای
 شک بی .شده است سپرده غفلت به که است دانشی از گیري بهره تالشی براي بلکه نیست، روشنفکرانه کنجکاوي معناي گذشته به به رجوع که

درسی  ما براي تاریخ که نیستیم منقطع خویش از گذشتۀ چنان آن ما و کرد جدا اش گذشته از مطلق طور گاه به هیچ توان نمی را جامعه هر حیات
 شویم. مند   دانش در معماری معاصر بهره صورت به باید شناسیم می رهنگیف میراث عنوان به آنچه از این ترتیب، به .باشد نداشته
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A comparative Study of the Geometry of the Central Courtyard in the 

Architecture of Vernacular Houses in Shiraz 
Lida Hosseinzadeh
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Abstract 

The historical architecture of Iran is one of the prominent examples of vernacular architecture in the 

world. The central courtyard, which represents an ancient pattern in the construction of Iranian houses, 

has been used significantly in different cities of Iran, and its frequent use has contributed to the 

country's vernacular architectural features. Shiraz is one of the historical cities of Iran, where the 

historical context with valuable architectural works from the Zand and Qajar periods have been left. 

The Qavam al-Mulks, Mushir al-Mulks, Il Begis, and nobles such as Nasir al-Mulks families are 

considered to be one of the influential families of Shiraz in the Qajar and contemporary eras, whose 

works such as the houses of Forough al-Mulk, Nasir al-Mulk, Zinat al-Mulk, are among the valuable 

buildings of this family. In this research, two-hundred-year-old vernacular houses located in historic 

neighborhoods in Shiraz city have been studied, in which the geometry of the yard has played a 

significant role in creating spatial order. This research aims to investigate the central courtyard's 

proportions, geometry, and components and their use in semi-hot and dry areas such as Shiraz. The 

nature of the present research is qualitative. It has been carried out by a combined research method, 

including descriptive-analytical, which has been carried out using methods and data collection in the 

form of field sampling, observations, library studies, and comparative comparison. According to the 

research topic, the obtained data has been analyzed, and the results of the analysis are expressed in the 

form of components for the architecture of the yard in contemporary houses. 
Key words: Geometry, Central Courtyard, Vernacular Architecture, Shiraz Houses 
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