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مفهوم حیاط در ساماندهی فضاهای خانههای قاجاری تهران
پريسا داروگری :كارشناس ارشد معماري ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ،ايران
Parisadarugari@yahoo.com

چکیده
معماري داخلی سبک قاجاريه بسیار باشکوه است و تزئینات بخش اندرونی آن بسیار غنیتر از بخش بیرونی است و اين نشان از درونگرايی در اين خانههاست.
حیاط نقش بسیار تعیین كنندهاي در جهت برآوردن نیازهاي مادي و معنوي ،در اين خانهها داشته است و معموال بقیه فضاها پیرامون حیاط شکل میگرفتهاند و
همواره حیاط به عنوان يک الگوي پايدار در معماري سنتی به شمار می رفته است .به اين ترتیب نیاز به طبیعت ،زيبايی ،معاشرت با اقوام و دوستان و ايجاد محیطی
خلوت ،امن وآرام در ارتباط با حیاط هاي مختلف (اندرونی ،بیرونی و نارنجستانی) صورت می پذيرفته است .هدف از تحقیق ،بررسی چگونگی تاثیر حیاط در معماري
سنتی ايران (دوره قاجاريه) و ساماندهی فضاها توسط آن می باشد .روش تحقیق در اين مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گردآوري اطالعات از نوع كتابخانهاي
می باشد ،پس از مطالعه و بررسی انواع حیاط از نظر كاركرد و نقش آن درخانه هاي سنتی (قاجار در تهران) ،نگارش مقاله صورت پذيرفته است .مقاله بر آن است تا
ارتباط فضاهاي مختلف با حیاط ،ايجاد خلوتگاه ،اندرونی و بیرونی ،شکلگیري ف ضاهاي خصوصی و نیمه خصوصی و محرمیت در خانههاي سنتی تهران را بررسی و
تحلیل نمايد .نتیجه حاصل به خوبی نشان میدهد كه در فضاهاي داخلی خانههاي سنتی قاجار ،از فضاي سبز ،طبیعت و شفافیت آب با تعبیه باغچه و طراحی
حوضهاي متنوع بهره كافی را بردهاند و تمام مايحتاج اهل خانه از نظر روانی و فیزيکی در درون خانه تامین میشده است .در اكثر مواقع با ايجاد حیاط مركزي به
عنوان اندرونی و همچنین حیاطهاي كوچک (نارنجستانی) براي نورگیري و حیاط بیرونی كه مختص به مردان بوده است سعی داشتهاند حريم خصوصی خانه را هر
چه بیشتر حفظ نمايند و حتی در بعضی مواقع وروديهاي مجزا براي زنان و مردان در نظر میگرفتند .در تمام اين خانهها حیاط يک عنصر مشترک میباشد و تفاوت
آن در نحوه ارتباط و تنوعهاي كاركردي و فرمی میباشد و اين امر موجب زيبايی و تنوع خانههاي ايرانی میشده است.
واژگان کلیدی :حیاط اندرونی ،حیاط بیرونی ،نارنجستان ،داالن حیاط ،هشتی
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مقدمه
فضاهاي مختلف در خانه هاي سنتی ايران ،هويت خود را از حیاط می گیرند.حیاط همواره نقش تنظیم كننده هوا ،ايجاد سايه روشن ،تامین كننده فضاي باز،
آرام و زيبا در نهايت سکوت و آسايش را داشته است .هدف از تحقیق ،بررسی خانهها و تاثیر حیاط در ايجاد آرامش و حفظ حريم خصوصی براي خانههاست و اين كه
آيا میتوان در اين گونه طراحیها كه فضاها اطراف خانه ساماندهی میگردند ،خالقیتی ايجاد نمود و با استفاده غیر مستقیم از الگوهاي سنتی ،چگونه میتوان آرامش
را به خانههاي امروز بازگرداند.
مسکن سنتی در ايران ،سرچشمه و مکان آرامش حیات و زندگی شخصی افراد و نیز حیات جامعه است .اين بدان معنی است كه عناصر و عوامل مادي خانه و يا
فعالیتهاي ساكنان آن نبايد موجب ناراحتی و بیح رمتی جسمانی و فکري براي خود ساكنان خانه ،همسايگان و يا جامعه شود .در خانههاي سنتی ،خانه از طبیعت
جدا نیست و حیاط مهمترين فضاي آن است .طبیعت با حضور آب و منظر گیاه و باد و  ...بر اهل خانه عرضه میشود و میتوان طبیعت را در حريم خصوصی خانه از
نزديک تجربه كرد  .در داخل فضاهاي بسته نیز ،ارتباط ارتباط با طبیعت از طريق وجود چشم انداز از اتاقها به حیاط همچنان برقرار میماند .يکی از عاليق ايرانیان
قديم در ساخت خانه ايجاد ارتباط بصري بین اتاق و فضاي بیرون آن است .گشادگی ،فراخی و ديد آزاد داشتن ،جز طبیعت ايرانی است ،حتی در حال حاضر نیز همین
طور است(پیرنیا .)161 :1383 ،از ديدگاه شیعه ،مسکن سنتی خصوصی ترين عرصه زندگی در شهر اسالمی است كه موجب انسجام اعضاي خانواده مسلمان ،با تاكید
بر شخصیت فردي ،درون يک منزل يا حريم خصوصی میشود .از آنجا كه مسکن يکی از مهمترين فضاي معماري است كه رابطه مستقیم با خود انسان و ابعاد انسانی
برقرار می كند ،لذا هويت ظاهري مسکن به عملکردهاي مورد نیاز انسانی جوابگو است و هويت الهی و مذهبی آن درصدد پاسخگويی به اعتقادات مذهبی ساكنین خانه
می باشد .اين وظیفه معمار است كه به فضاها فرمی بدهد كه با آن ،خانه ها محتواي الزم را دارا شوند .براي نمونه اين معمار است كه خانه را به گونهاي كه امنیت و
آرامش را فراهم آورد؛ طراحی میكند(شولتز .)53 :1382 ،حیاط يا فضاي باز در واحدهاي مسکونی ،كاركردهاي بسیار متنوعی دارد كه يکی از آنها نقش و كاركرد
فرهنگی و آيینی است .در ساختمانهايی كه حیاط مركزي محصور داشتند ،يکی از كاركردهاي مهم عبارت بود از ايجاد فضايی امن و محدودهاي كه حريم خانواده به
شمار میرفت .خانههاي ايرانی درگذشته بهگونهاي درونگرا ساخته است و حیاط مركزي را به عنصري شاخص فرهنگی و اجتماعی و اقلیمی در معماري خانههاي
ايرانی تبديل كرده است .معماران ايرانی همواره سعی در خلق فضايی بودند كه در آن به آرامش برسند و در خلق اين فضا محتاج طبیعت بودند و معتقد بودند كه
بخشی از پايداري با طبیعت ادغام شده است و در طول هم میباشد .حیاط مركزي با توجه به چهار اقلیم ايران ،در ابعاد و اندازههاي مختلف وجود داشته و كاربريهاي
اطراف حیاط نیز با توجه به اقلیمها متفاوت بوده است.

پیشینه پژوهش
پژوهشهايی كه در ارتباط با عنوان اين مقاله انجام شده كه به برخی از آنان اشاره میشود:
در رسالهاي باعنوان "تاثیرمحیطی حیاط مركزي" تاثیر حیاط مركزي را به عنوان يکی از شاخصههاي معماري مسکونی بررسی كرده است .در رابطه با مبحث
مهم خانه دكتر غالمحسین معماريان در كتاب آشنايی با معماري مسکونی ايران گونههاي برونگرا و درونگرا به بیان ويژگیهاي خانه و تشريح بخشهاي مختلف آن
پرداخته شده است به گونهاي كه با عنوان نمونههاي مختلف در خانههاي تاريخی و ويژگیهاي هركدام از فضاها را با در نظر گرفتن ويژگیهاي اقلیمی و ساير موارد
مطرح كردهاند و همچنین در مقاالت دكتر فرهاد احمدي با عناوين« :حیاط مركزي در معماري ايران» و «فصل و وصل در معماري سنتی» به بیان ويژگیهاي حیاط
در اقلیم گرم و خشک و چگونگی تبديل حیاط به بهشتی كوچک در خانهها پرداخته شده است ،همچنین زهرا احمدي با مقالهاي با عنوان« بازخوانی نقش گمشده
حیاط مركزي در دستیابی به معماري پايدار» با بیان اينکه در دنیاي تکنولوژي معاصر روشهاي بومی سازگار با طبیعت فراموش شدهاند و به بیان لزوم بازخوانی فضاهاي
باز حیاط مركزي در دستیابی به معماري پايدار تأكید گرديده است .دكتر حسین سلطانزاده با مقالهاي با عنوان«نقش جغرافیا در شکلگیري انواع حیاط در خانههاي
سنتی ايران» به بررسی نقش اقلیم به عنوان مؤلفه ديگر شکلگیري حیاط در خانههاي سنتی را نامبردهاند.
سفاليی(  )1384در رسالهاي با عنوان « تاثیر محیطی حیاط مركزي در معماري مسکونی پايدار مناطق گرم و خشک» تاثیر حیاط مركزي را به عنوان يکی از
شاخصههاي معماري مسکونی بررسی كرده است.
احدي(  )1392در رسالهاي با عنوان« بررسی معماري اقلیمی حیاط در بناهاي مسکونی بومی منطقه سرد ايران» به بررسی اقلیمی حیاط در معماري مسکونی
بومی در اقلیم سرد پرداخته است.
مسعودي نژاد(  )1394در مقاله «بررسی تناسبات حیاط و تاثیرآن بر جهتگیري درب شوادون در خانه هاي سنتی دزفول » تناسبات حیاط در رابطه با درب
شودانها در اقلیم گرم و مرطوب بررسی كرده است.
در ادامه مطالعـات پـر سـود ذكـر شـده ،پـژوهش حاضـر بـا تمركـز بیشـتر روي فضـاي بـاز مسـکونی ،خاصه در معماري دوره قاجار شهر تهران و مشخصاً با
تاكیـد بر نقش محوري فضاهاي باز حیاط مركزي در منازل مسکونی انجام شده است

روش تحقیق
روش تحقیق در اين مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی میباشد ،به گونه اي كه پس از آشنايی انواع حیاط از نظر كاركرد ،به بررسی چند نمونه از خانههاي قاجار
در محله هاي قديمی تهران پرداخته می شود و سپس ديد و منظر ،نورگیري ،ارتباطات فضايی ،ايجاد سايه روشن و فضا هاي باز و نیمه باز مورد بررسی قرار میگیرد.

مبانی نظری
خانه
خانه جايی است كه درآن هركس خودش را از عوامل آزاردهنده محیطی و اقلیمی محافظت میكند و همچنین آدمی را ازفشارهاي روانی و عصبی دور میكند
و به عنوان مکانی براي استراحت بدنی و آرامش روحی مطرح میگردد .اسالم همچنین خانه را مکانی براي ارتباط با اعضاي خانواده قوي كردن روابط خانوادگی
میداند .براي محافظت ،استراحت كردن و تحکیم روابط خانوادگی ،اسالم نه تنها داشتن و مالکیت خانه راتشويق میكند بلکه آنرا به عنوان يکی ازحقوق و وظیفه
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هرخانواده مسلمانی درنظرمیگیرد(بمانیان . )147 :1389 ،مذهب تصويري مشخص ازعالم هستی ارائه داده و سازندگان بنا سعی می نمودند اين تصوير را درساختمان
خودنشان دهند(معماريان.)384 :1387 ،

فضاهای تشکیل دهنده خانه های سنتی در تهران در دوره قاجار
فضاهاي خانه هاي سنتی تهران غالبا شامل يک سري سلسله مراتب براي ورود بوده اند كه از آن جمله :ورودي و يک داالن سرپوشیده منتهی به حیاط( ،حیاط
اندرونی و بیرونی) و اتاق ها و فضاهاي نشیمن اطراف حیاط اندرونی می باشد و طراحی آن ها به گونه اي بوده كه بیشترين حريم را براي ساكنین خانه فراهم می
نموده(كاتب.)146 :1384 ،
تاالر
سر
در

تاالر ارسی
حیاط

راهروي

اندرونی

بیرونی

هشتی
تاالر

اتاق پنجدري

راهروي
بیرونی

آشپز
خانه

طنبی

حیاطبیرونی

سر انداز
(پستو)

تاالر ارسی

نمودار شماره  -1دياگرام فضايی در خانههاي سنتی ايران(ماخذ :نگارنده)

ورودی
به منظور ايجاد سلسله مراتب و احترام به حريم خانه عناصر ورودي شامل سکو ،سردر ،كوبه و حلقه ،هشتی ،داالن و حیاط بوده است و به اين ترتیب نوعی
آمادگی براي ورود ايجاد می شده كه مهم ترين آن ها حیاط بوده است(كاتب.)146 ،1384 ،
ورودي

داالن بلند سر پوشیده

هشتی

فضاهاي داخلی

محوطه حیاط

كاركرد ورودي در خانه هاي سنتی

حريم خانه حفظ
می شد

بیانگر تواضع بودند

فضايی جهت مکث ايجاد
می نمودند

كنترل ورود به صورت
غیر مستقیم

ورود به صورت فرايندي
تدريجی

نمودار شماره  -2كاركرد ورودي در خانه هاي سنتی (ماخذ:نگارنده)
ديدگاه شیعه در مسکن سنتی

هندسه و تناسبات

نور
محرمیت
طبیعت
رنگ

کالبدی(صورت)

معنا(مفهوم)

تسلسل
فضاهاي خالی

شفافیت

انعطاف پذيري

نمودار شماره -2ابعاد نمود ديدگاه شیعه در مسکن سنتی(ماخذ :نگارنده)
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فضاهای مختلف خانه های ايرانی را میتوان به سه دسته فضا های باز ،نیمه باز و بسته تقسیم نمود:
فضای باز
فضای نیمه باز
فضاای بساته

حیاط ،هسته اصلی خانه و در مركز قرار می گیرد ،درونگرا و بدون اشراف ،عامل اصلی در تهويه و نور گیري خانه هاي سنتی است.
ايوان :فضايی نیمه باز با سقفی سرپوشیده كه حیاط را به اتاق هاي پیرامون متصل می نمايد.
اتاق ها :شـامل سـه دري ،پند دري ،تاالر ،بادگیر ،گوشـوار و تختگاه می باشـد ،كیفیت و ارزش و نورگیري اين فضـا ها در ارتباط با حیاط

تعريف می شود وتمام اين فضا ها ،هويت خود را از طريق ارتباط با حیاط پیدا می كنند مانند سه دري ،پند دري كه به سمت حیاط داراي سه يا پند در می باشند.

حیاط
از صدها سال پیش خانه حیاط دار و مركزي گونه ساختمانی رايد و معمول به شمار میآيد؛ به ويژه در حوزه فرهنگ اسالمی كه تقريباً همه خانهسازيها با
اينگونه ساختمانی منطبق است .در تمام خانههاي حیاط دار ،با تمام تفاوتهايی كه در طرحهاي گوناگون ممکن است داشته باشند ،حیاط همواره در مركز قرار میگیرد
و گوشهاي دند و مستقل در خدمت خانواده ايجاد می كند(شرام .)17:2005،و مهمترين قسمت در فضاهاي ورودي میباشد و در واقع اتاقی است كه سقف ندارد و
موارد استفاده زيادي براي اعضاي خانواده دارد .و در اين فضا می توان از طبیعت ،درختان و رطوبت حاصل از حوض آب و ارتباط و معاشرت با میهمانان و آرامش
حاصل از سکوت و خلوتگاهی آن لذت برد .اگر بخواهیم به جوهره ســازماندهی فضا در خانه ايرانی اشــاره كنیم ،میتوانیم از ســاختار حیاط مركزي نام ببريم.
ساختاري كه به صورت درهم تنیده و يکپارچه پاسخهاي مناسبی را براي زندگی مادي و معنوي اين مردمان به دست داده است(احمدي.)1384:9 ،
فضاهاي ديگر خانه كه در ارتباط مستقیم با حیاط می باشند شامل ايوان ها و اتاق هاي اطراف و راهرو ها و راه پله ها میباشند .اطراف حیاط ،اتاقهاي مختلفی
ساماندهی میگردد كه اين اتاق ها در تماس مستقیم با نور ،آب ،گیاه و هواي تازه و با نشاط حیاط قرار دارند .فضاهاي اطراف شامل اتاقهاي سه دري ،پند دري،
تاالر ،بادگیر ،ارسی ،باال خانه ،گوشوار و تختگاه میباشد(كاتب .)182 ،1384 ،بدنههاي ساختمانی در شکل دادن به حیاطها نقش اصلی را داشتند كه كريستین
نوربرگ شولتز آن را "اصول خلق فضاهاي باز توسط بدنههاي ساختمانی" نامیده و عنوان نموده كه اين اصول می تواند تعاريف مناسب فضايی براي فضاي باز(حیاط
مركزي) به وجود آورد(شولتز.)1380 ،
فرهنگ :از ديگر عوامل تاثیرگذار فرهنگ جاري در بافت هاي سنتی بوده است .حیاط مركزي جز عناصر غالب در اكثر شهرهاي مسلمین بوده است .وجود يک
فضاي باز همچون حیاط امري غالب در شهرهاي دوره اسالمی بوده است(امین زاده .)1379 ،يکی ديگر از انديشههاي تاثیر گذار فرهنگی ،دور نکاه داشتن حريم مقدس
خانواده از ديد غريبهها است.
زمستان نشین

باغچه

حیاط

حوض

تابستان نشین
نمودار شماره  -3جايگاه حیاط در خانه(ماخذ :نگارنده)

جدول تقسیم بندي گونههاي مختلف حیاط كه به صورت زير تقسیم بندي گرديده است:
جدول  :1گونههاي مختلف حیاط(مأخذ نگارنده)
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ويژگیهای تاثیرگذار در شکلگیری حیاط مرکزی
اقلیم خاص كشور ايران و فرهنگ غنی آن باعث گرديده طی تاريخ تنوع و نوآوري خاصی در معماري مسکونی آن وجود داشته باشد .به طور كلی میتوان عنوان
نمود كه در معماري مسکونی ايران ،با توجه به شکل گیري فضاي سبز(حیاط) در كنار فضاي مسکونی ،دو نوع معماري شکل گرفته است.
 .۱معماري درونگرا(كه مورد توجه بحث است و به شکلگیري حیاط مركزي پرداخته شده است).
 .۲معماري برون گرا(كه در اين مجال به آن پرداخته نخواهد شد و حیاط و فضاي سبز در دور تا دور فضاي مسکونی شکل گرفته است) .در معماري درونگرا
فضاهاي داخلی با فضاي شهري بیرون هیچ ارتباط بصري خاصی نداشته و اصوال هیچ بازشويی رو به كوچه يا گذر در اين نوع معماري مشاهده نمیگرذذ
و يا اگر هم ديده شده در ارتفاع باال شکل گرفته تا ديد مستقیم را از بین ببرد()Dailman et al., 1987

عوامل موثر بر شکلگیری اين نوع معماری شامل موارد ذيل است:
اقلیم :اقلیم از مهمترين عوامل تاثیرگذار در شکلگیري حیاط مركزي در شهرها و معماري سنتی-بومی ايران است) .(Tavassoli, 1974فشردگی در درون
ساختمانهاي مسکونی به گشودگی تبديل میشوند كه از آنها به عنوان حیاطهاي مركزي ياد میشود).(Givon, 1976

از نظر کارکرد حیاط را میتوان به سه دسته تقسیم نمود:
الف -نارنجستانی
ب -حیاط بیرونی (حیاط مردانه
ج -حیاط اندرونی
ارتباط دهنده
ووحدت دهنده چند
فضا
يک هواكش براي
گذر باد هاي مناسب

ايجاد محیطیسرسبز
و با نشاط
نقش حیاط
درخانه های
سنتی

ايجاد حريمی امن و
آرامو ساماندهی فضا

ارتباط بین ورودي و
فضا هاي ديگر خانه
فضايی جهت
گردهمايی اعضاي
خانواده و اقوام
نمودار شماره  -4نقش حیاط در خانه هاي سنتی(ماخذ :نگارنده)
۰

جدول شماره  -2بررسی تنوع حیاط در خانه هاي قاجار تهران(ماخذ :نگارنده)
حیاط
اصول
هندسه

تزئینات

بیرونی

اندرونی

نارنجستانی

شکلی منظم دارد و اغلب به شکل مربع يا مستطیل
می باشد

هندسه منظم و اغلب به شکل مربع

هندسه منظم و اغلب به شکل مربع مستطیل می باشد

آجر كاري ،كاشـی كاري،شیشه هاي رنگی ارسی ،ديوار
هاي گچبري رو به حیاط و داري بیشترين تزئینات

داراي تزئینات مختصر و كمی می باشد

كاشـی كاري و آجر كاري و شـیشـه هاي رنگی پنجره هاي
رو به آن
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چشم انداز

رو به طبیعت ،درختان ،حوض و باغچه هاي متنوع

تعبیه حوض دايره اي ،هشـت ضـلعی و سـتاره
اي در وسط آن

تعبیه حوض كوچک و باغچه هاي مركبات

انتظام فضايی

در ارتباط مستقیم با راهرو ها ،راه پله ها ،سرداب و
اتاق هاي اطراف

در ارتباط مستقیم با بیرون و فضاي ورودي

ارتباط با اتاق هاي كوچک و كناري خانه و اغلب در
گوشه هاي ساختمان

بزرگترين حیاط در خانه محسوب می گردد

ابعاد و اندازه آن متوسط می باشد

مساحت آن نسبتا كم است و حیاط كوچکی است

معموال جهت گیري آن شمالی _ جنوبیمی باشد

معموال كنار هشتی و در ورودي می باشد

در قسمت هاي كناري يا جنوبی خانه

مساحت

هسته مركزي خانه و اولین قسمتی است كه ساخته
می شودو پائین تر از سطح خیابان جهت تامین آب

در عین درونگرايی در ارتباط با بیرون اســت
و از شکل ورودي و هشتی تبعیتمی كند

اهمیت آن در ارتباط با اتاق هاي اطراف آن تعیین
می گردد و در زمستان پوشانده می شود

كاربري

جهت تهويه ،نورگیري و گردهمايی اعضايخانواده و
اقوام

ارتباط مردان خانه با افراد غريبه

جهت نور گیري فضـا هاي كوچک و كناري خانه و كاشت
مركبات

محرمیت

فضـاي خصـوصـی كه تنها اعضـاي خانواده اجازه ورود به
آن را دارند

فضايی نیمه خصوصی است

فضـايی كامال خصـوصـی اسـت و از طبقات باال به آن ديد
وجود ندارد

عبور از ورودي و هشتی و داالن سرپوشیده كه منتهی
به اندرونی می شود

بعد از وروردي و هشتی از طريق مسیر
جداگانهاي می توان وارد آن شد

در ارتباط مستقیم با اتاق هاي كناري و ارتباط غیر
مستقیم با حیاط هاي ديگر

جهت گیري
كالبد

سلسله مراتب

بررسی نمونه های موردی از خانه های قاجار در تهران
در ادامه به معرفی ،بررسی و تحلیل چند نمونه از خانه هاي تهران در دوره قاجار پرداخته می شود .دوره قاجار در واقع ،پايان و آخرين دوره طراحی خانه هاي
سنتی محسوب می گردد .اقلیم گرم و خشک تهران و عقايد مردم ،تاثیر بسیار زيادي در درونگرايی و نحوه طراحی فضا ها داشته است .خانه هاي مورد بررسی در
محله عودالجان و مناطق مركزي و تاريخی تهران واقع شده اند،كه معموال يک حیاط بزرگ و يک يا چند حیاط كوچک دارند كه حیاط بزرگتر اندرونی خانه است و
حیاط بیرونی ،در ارتباط مستقیم با بیرون می باشد .اين خانه ها ،تزئینات بسیار زيبايی در فضا هاي داخلی و ديوار هاي حیاط داشته اند و همچنین با ايجاد باغچه و
حوض هاي متنوع ،سعی در زيبايی هر چه تمام تر فضاها داشته اند .ايجاد حريم هاي خصوصی در اين خانه ها با حیاط هاي متنوع و تزئیناتی كه در حیاط و اتاق
صورت گرفته و همچنین جدايی فضا هاي خصوصی و عمو می در اين خانه ها ،توجه بیش از پیش ايرانی را به حفظ و ايجاد آرامش ،سکوت و روح زندگی در خانه
نشان می دهد.
جدول  -3بررسی خانه هاي قاجار در تهران(نگارنده)
5

4

3

2

1

خانه كاظمی

خانه مقدم

خانه موتمن االطبا

خانه ناصرالدينمیرزا

خانه وثوق الدوله

نام بنا

تهران ،پانزده خرداد

تهران ،ضلع شمالی

خیابان امام خمینی

هجري قمري

1226

1313-1324

تهران ،عودالجان،

هجري قمري

انتهاي كوچه نوري

1300

قاجاريه

اواخر قاجاريه

قاجاريه

-

2117

متر مربع

19×27

800

متر مربع

هجري قمري
متر مربع

قاجاريه

1286

مساحت

1000

1243
1000

قاجاريه

هجري قمري
متر مربع

هجري قمري

خسرو

تهران ،نزديک ناصر

كبیر

تهران ،خیابان امیر

موقعیت
سال
دوره

کلیات

3030

2929

104

12214

2022

شماره ثبت
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منظم با سقف

حیاط

مستطیل با 2

صورت مربع

منظم و به

مستطیل

صورت مربع

منظم و به

شکل

طاق هاي قوسی
شیروانی تاالر

هندسه منظم و مربع

اتاق ها داراي

می باشند

حیاط

مستطیل و اطراف

هندسه منظم و مربع

مستطیل و سقف

سقف مسطح ،و

منظم ،قرينه ،با

هاي ايوان

شیروانیبا ستون

مسطح و بخشی

بخشی از سقف آن

حیاط

اتاق ها داراي

مستطیل

مربع و

ستون هاي رو به

مستطیلی

اتاق هاي اطراف با

مستطیل می باشند

گنبدي كه از

عنوان حیاط اندرونی

حیاط شمالی به

شرقی

مستطیل در ضلع

يک حیاط مربع

بزرگترين حیاط

شکل در مركزو

يک اندرونی مربع

گیرد

باال نور می

هندسه منظم و مربع

اتاق ها داراي

يک اندرونی

اندرونی

حیاط شمالی

اندرونی

كوچک با سقف

مستطیل می باشند

هندسه منظم و مربع

مسطح با ايوان و

منظم با سقف

گنبد است

اندرونی داري

مسطح و در حیاط

منظم با سقف

حیاط

هاي منظم رو به

صاف با پنجره

اتاق ها داراي

اجزا

هندسه منظم و مربع

صورت تركیب

منظم و به

مستطیل

صورت مربع

منظم و به

مستطیل

صورت مربع

منظم و به

پالن

نما

هندسه

بیرونی

بیرونی

حیاط جنوبی ،به عنوان حیاط
5
خانه كاظمی

-

مربع

يک حیاط در قسمت

-

-

-

حیاط خلوت

خانه مقدم

خانه موتمن االطبا

خانه ناصرالدينمیرزا

خانه وثوق الدوله

نام بنا
نارنجستانی

يک باغ بزرگ در مركز به شکل
4

3

2

1

رديف

جنوب شرقی ،به عنوان

رفته

اي در شمال خانه كه از بین

يک حیاط كوچک با باغچه

جنوب

يک حیاط بیرونی بزرگ در

حیاط جنوبی بیرونی

تنوع حیاط

تنوع حیاط

كاري و كاشی كاري در نما

آينه كاري و ارسی می باشند

اتاق ها داراي نقاشی پشت شیشه،

بسیار زيبايی است

كاري وگچبري ،تركیبی

شیشههاي الوانپنجره و آجر

فراوان

داراي تزئینتات نقاشی و گچبري آجر كاري و كاشی كاري هاي

كاري در هاي چوبی

گچبري بخاري هاي ديواري،كنده

گنبد

يزدي بندي هاي زيبا زير

آجر كاري

هاي رنگی رو به حیاط و

پنجره هاي ارسی با شیشه

گچبري سرستون ها و آجر

كاري

گچ كاري ،مقرنس ،نقاشی ،كاشی

و گچ كاري

هاي روي چوب آن ها ،نقاشی

پنجره هاي ارسی و كنده كاري

اتاق ها

حیاط

تزئینات
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تاالرها

خرپاي چوبی در

سقف تیر چوبی و

ديوار آجري باربر،

اطراف حیاط ها

دري 5 ،دري ،تاالر و خدماتی

در كنار و اتاق هاي اطراف

هايی در مركز ،با گوشوار و راهرو

 2حیاط اندرونی و بیرونی و تاالر

خرپايی

سقف تیر چوبی و

ديوار ها ،آجر باربر،

شالوده خشت خام و
عملکرد هاي مختلف ،شامل 3

ستوندار رو به باغچه

5دري و جبهه شمال با ايوان

شرق و غرب ،اتاق هاي  3دري و

يک حیاط مركزي بزرگ ،جبهه

و طبقه باال ويژه خانم ها

دو طبقه ،طبقه پائین ويژه آقايان

حیاط شمالی دارد

يک ورودي فرعی به

باشد

بیرونی ،با هشتی می

الیه سمت غربی بخش

ورودي خانه در منتهی

زيبا

و چشم انداز بسیار

مركزي با تزئینات

اطراف به باغ

هاي زيبا

باغچه و حوض

آجركاري و داراي

با گچبري و

حیاط هاي بزرگ

اتاق ها رو به

صورت می گیرد

هشتی ،ورود به باغ

از داالن سرپوشیده و

مستقیم و پس از عبور

ورورد به صورت غیر

باغچه حیاط

تزئینات ،حوض و

ديد اتاق ها به

گنبد

و تزئینات زيباي

-

خانه هاي قاجار تهران مالحظه

ايرانی است.

نمی گردد و اين نشان از هنر

يکنواختی در طرح ها مالحظه

می باشد و هیچ گونه تکرار و

خاص و زيبايی هاي خود را دارا

می باشند ،هر خانه ،خصوصیات

هايی در اطراف حیاط

اكثرا داراي حیاط مركزي و اتاق

ها وجود دارد و با وجود اينکه

يک عنصر مشترک در تمام آن

می گردد كه حیاط به عنوان

وحوض در حیاط

با توجه به بررسی تعدادي از

تعبیه باغچه

اندرونی و بیرونی

وحوض در حیاط

تعبیه باغچه

ديد اتاق هاي

اكنون در جنوب

با داالن و هشتی بوده.

در گوشه جنوبل غربی

ورودي در طرح اولیه

هاي كناري

طريق دو در مجاور پله

ورود غیر مستقیم از

سطح حیاط

در مجاورت دو داالن باالتر از

شمال و يکی در جنوب ،دو تاالر

دو طبقه داراي دو حیاط يکی در

از بین رفته ،اكنون

ورودي اصلی با هشتی

متشکل از  6واحد ساختمانی با

تیر چوبی

سقف هاي تخت با

ديوار بار بر آجري و

هاي چوبی

ديوار خشتی ،تیر

سقف تیر چوبی

ديوار آجر خشتی و

ساختار

انتظام فضايی

ورودی

چشم انداز

تصوير

سه دری
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حیاط
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 -۱خانه وثوق الدوله

تصوير :1نقشه خانه وثوق الدوله(ماخذ :گنجنامه دفتر پانزدهم)

ديد و منظر ،چشم انداز و نورگیري فضا هاي داخلی خانه به سمت حیاط می باشد .و هويت اتاقهاي سه دري و پند دري و ساير فضا ها در ارتباط با حیاط تعیین
می گردد.
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راه پله

تاالر
حیاط بیرونی

حیاط اندرونی

تصوير :2نقشه خانه وثوق الدوله(ماخذ :گنجنامه دفتر پانزدهم)

ساماندهی فضا ها در ارتباط با حیاط صورت می گیرد و فضاهاي داخلی (اتاق ها) ،راه پله ها ،ايوان ها ،رواق ها و راهرو ها با حیاطارتباط مستقیم دارند.
فضاي بسته

ايوان نیمه باز

فضاي باز
راهرو

تصوير : 3نقشه خانه وثوق الدوله(ماخذ :گنجنامه دفتر پانزدهم)

ارتباط اتاق ها و فضا هاي نیمه باز مانند ايوان با فضاي باز (حیاط) ،تنوع نورگیري و ايجاد سايه روشن در فضا ها را نشان می دهد.

 -2خانه ناصرالدين میرزا
حیاط اندرونی و
خصوصی

سه دري

حیاط و باغ بیرونی
پند دري

تاالر
فضاي بسته
فضاي
سه دري

فض
فضاي باز

اي
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راهروهاي جانبی

ورودي و هشتی

پند دري

حیاط بیرونی
اندرونی

تصوير:4نقشه خانه ناصرالدين میرزا (ماخذ :گنجنامه دفتر پانزدهم)

ديد و منظر  ،چشـم انداز و نورگیري فضـا هاي داخلی خانه به سـمت حیاط اندرونی می باشـد و تاالر در ارتباط با حیاط بیرونی و اندرونی اسـت و از دوجهت نور
می گیرد .حیاط كوچک تر خصـوصـی تر می باشـد و قابل دسـترسـی براي سـاكنین خانواده می باشـد و حیاط بزرگ تر عمومی تر اسـت .دسـترسـی به خانه به صـورت دو
رديف پله ،به صورت غیر مستقیم است و در محیط داخلی و اندرونی حريم خانه كامال حفظ میگردد.
ســلســله مراتب ورود در ارتباط با حیاط بیرونی و ارتباط فضــاهاي داخلی (اتاق ها) و راهروهاي جانبی با حیاط اندرونی و ايجاد ارتباط و ورود غیر مســتقیم به
فضاهاي داخلی خانه مالحظه میگردد.
اتاق ها (فضـاي بسـته) با حیاط اندرونی در ارتباطند و ارتباط فضـاهاي نیمه باز و راهرو ها با حیاط كه به عنوان فضـاي باز و روشـن ترين قسـمت خانه می باشـدو
نور تمام قسمت ها را تامین میكند ،سايه روشنهاي زيبا ايجاد مینمايد.

 -3خانه مؤتمن االطباء
خدماتی و مطبخ

تاالر

سه دري

ورودي
سه دري
راهروي ورودي

تاالر

سه دري

تصوير :5نقشه خانه مؤتمن االطباء (ماخذ :گنجنامه دفتر شانزدهم)

نورگیري فضاها از طريق حیاط می باشد و با تعبیه حوض ،باغچه و تزئینات آجر كاري و كاشی كاري زيباي حیاط ،ساكنین از مناظر زيبايی لذت می بردند.
ورودي خانه در قســمت جنوبی می باشــد و پس از عبور از يک داالن بلند به حیاط منتهی می شــود ،اتاق ها ،ايوان ها ،رواق ها راهروهاي جانبی و راه پله در
ارتباط مستقیم با حیاط می باشند و قسمت خدماتی در جنوب شرقی واقع شده است.
فضا هاي نیمه باز (ايوان و رواق) و همچنین ا تاق ها (فضاي بسته) در ارتباط با فضاي باز حیاط معنا پیدا می كنند.
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 -4خانه مقدم

تصوير  :6نقشه خانه مقدم (ماخذ :گنجنامه دفتر شانزدهم)

ورودي خانه در قسمت جنوبی ،و يک باغ (بیرونی) بسیار زيبا در شمال بنا واقع شده و ايوان زيبايی با حوضخانه دذ مقابل آن ،تزئینات فراوان كاشی كاري و
گچبري از زيبايی هاي اين خانه محسوب می گردد .و تمام فضا ها از آن لذت می برند.
ورودي ،راهروها ،ايوانها و رواقها در ارتباط مستقیم با حیاطها هستند و در اين خانه تنوع حیاطها به خوبی مالحظه میگردد.
با ايجاد ايوان و رواق مقابل اتاق ها و اطراف حیاط ،میتوان تركیب زيباي فضاهاي باز ،نیمه باز و بسته را مالحظه نمود.

 -5خانه کاظمی

تصوير  :7نقشه خانه كاظمی (ماخذ :گنجنامه دفتر شانزدهم)
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ورودي در ضـلع جنوب غربی واقع شـده و تاالر ها در مركز و در ارتباط با حیاط بیرونی و اندرونی هسـتند .اتاقهاي اطراف از تهويه ،نور و منظره زيباي حیاط ها
بهره میبرند .راهرو ها ،راه پله و اتاق ها همه در ارتباط مستقیم با حیاط می باشند .تنوع فضايی در ارتباط با حیاط در اين خانه مالحظه میگردد.

نتیجه گیری
خانههاي سنتی ايران داراي الگوهاي پايدار بودهاند ،به گونهاي كه فضاها اطراف حیاط سازماندهی میشد و در آنها سلسله مراتب دسترسی و فضاهاي باز ،نیمه
باز و بسته هر يک تعريف خاص خود را داشته است .فلسفه تمام اين چیدمان ها ي فضايی در جهت آسايش هر چه بیشتر ساكنان اهل خانه بوده است .در اين راستا
ورود به صورت غیر مستقیم صورت میگرفته و در قسمت ورود ،قسمت هاي خصوصی و عمومی خانه از يکديگر جدا بوده است و همواره سعی شده در فضاي داخلی
خانه ،از فضاي سبز ،طبیعت وشفافیت آب با تعبیه باغچه و طراحی حوضهاي متنوع بهره كافی را ببرند و تمام مايحتاج اهل خا نه از نظر روانی و فیزيکی در درون
خانه تامین می شد .در اكثر مواقع با ايجاد حیاط مركزي به عنوان اندرونی و همچنین حیاط هاي كوچک (نارنجستانی) براي نورگیري و حیاط بیرونی كه مختص به
مردان بوده است سعی داشته اند حريم خصوصی خانه را هر چه بیشتر حفظ نمايند و حتی در بعضی مواقع وروديهاي مجزا براي زنان و مردان در نظر میگرفتند .در
تمام اين خانهها حیاط يک عنصر مشترک میباشد و تفاوت آن در نحوه ارتباط و تنوعهاي كاركردي و فرمی می باشد و اين امر موجب زيبايی و تنوع خانههاي ايرانی
میشده است .در پی آشنايی با اين خانهها شايد بتوان بازنگري دوباره اي در طراحی هاي امروزي نمود .با توجه به اينکه ديگر امکان طراحی به صورت سنتی با يک
چنین فضاها و مساحتهايی وجود ندارد ،بهتر است در طراحی هاي فضايی ،سلسله مراتب ورود و جدايی فضاهاي خصوصی و عمومی و ايجاد فضاهاي باز  ،نیمه باز در
ارتباط با فضاهاي بسته مد نظر قرار گیرد .همچنین سعی شود با ايجاد فضاهاي سبز در حیاط خلوتها ،درخانههاي امروزي و يا تعبیه باغهاي روي بام همچنان سنت
حیاط مركزي پايدار بماند.

پی نوشت
همه اين اتاق ها در گوشه هاي مختلف حیاط قرار می گیرند و گروه ديگري از اتاق ها ،كه از اهمیت كمتري برخوردارند ،در پشت اين اتاق ها قرار می گیرند و از
نور سقف به طور طبیعی استفاده می كنند ،مانند :آشپزخانه ،ورودي ،اصطبل و حمام.
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