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 با تاکید بر مفهوم حیاط در معماری سنتی طراحی مجتمع مسکونی

 

 پرینازالسادات زارعی  

 ایران  هنر، و علم  واحد معماری، گروه معماری،  ارشد کارشناس

 

 چکیده 

خصوصی در معماری معاصر   حیاط های مسکونی و کاهش سهم  محدودیتهای موجود در شهرهای بزرگ، منجر به گسترش ساخت مجتمع 

طبیعی، به عنوان فرصتی برای ارتباط بیشتر با طبیعت و مکانی   عالوه بر تأمین نور و روشنایی فضاهای داخلی و تهویه حیات.  گردیده است

اس اجتماعی  تعامالت  ببرای  توجه  با  فضت.  محدودیت  حضوره  سنتی  سابقه  و  مسکونی  واحدهای  داخلی  زندگی   حیاط ای  در 

نقش حیاط در مجتمع های مسکونی    در میان  است  مجالی برای گسترش عملکردفضای داخلی و رابطه آن با فضای بیرونی حیاط ایرانی،

. افزایش تقاضای مسکن و ضرورت سرعت پاسخگویی به آن، اغلب موجب نادیده  کمرنگ شده است و صرفا با فضای باز تبدیل شده است

  ه که در درازای باز گردیدگرفته شدن جنبه های کیفی بناها از جمله استقرار مناسب فرد در محیط فیزیکی تؤام با آرامش و ارتباط با فضاه

این موضوع، که در پی غفلت طراحان از نیازهای روانی ساکنین و توجه اقتصادی به مسأله سکونت  مدت منجربه نارضایتی ساکنین می شود 

باعث کمرنگ شدن نقش خانه در هویت  آمده؛  تاجایی که کیفیت پدید  معنای آن در حد سرپناهی صرف گشته،  تنزل  و  انسان  بخشی 

ترین مرتبه خود قرار گرفته است. تأمین این کیفیت، راه حلی جز بازگرداندن حیاط به بطن معماری خانه  ها در پایین انه ونت در این خ سک 

از   ای  و بخش عمده  نموده  از خویش  متأثر  را  بسته  بنا، حیات فضاهای  مانند گوهری در قلب  به  معماری گذشته  ندارد. فضایی که در 

آید.  ترین پاسخ معماری به زندگی مادی و معنوی ساکنین به حساب میخانه و اصیل  برترین فضای  خشد؛ بطوریکه بسکونت را تحقق می

تواند مدخلی برای بازآفرینی حیاط در ساختار فضایی واحدهای مسکونی معاصر باشد. بر این  گیری از این تجربه ارزنده می بنابراین، بهره 

های روانی افراد ساکن در مجتمع مسکونی، پس از تشریح مفهوم حیاط و تبیین  اهش پاسخگو به خواساس، با هدف خلق فضایی باهویت و  

سازی این  های سنتی ایران پرداخته شده؛ تا با باززنده های کیفی این فضا در خانه جایگاه و ضروت حضور آن در معماری به بررسی ویژگی

زیستی مردم ایران تعریف گردد. در این راستا از روش    ب با الگوهایاختاری متناسها، قدر حقیقی حیاط را به آن بازگردانده و س کیفیت

های کیفی حیاط ایرانی: حرمت، وحدت،  ای استفاده شده است. بر طبق نتایج تحقیق، مهمترین ویژگیتحقیق توصیفی و منابع کتابخانه 

ها در جاری ساختن این ویژگی  ایت به منظورته شد. در نهگونگی و زیبایی شناخپیوند با طبیعت، خلوت، مطبوعبت و سرسبزی، بهشت 

 حیاط خصوصی واحدهای مسکونی، اصولی در غالب راهبرد طراحی ارائه گردیده است. 

 

 حیاط ایران ، های سنتیفضای باز، مجتمع مسکونی، حیاط طبقاتی، خانههای کلیدی:  واژه
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 .مقدمه 1

های بزرگ این سرزمین تبدیل کرده است.  غدغهز را به یکی از دایران، مسکن امروهای فرهنگ سکونت در  توجهی به اندیشهبی

برآورده سازد؛ چرا که  از خانه  را  اساسی مردم  پیشرفت در دانش ساختن، هنوز قادر نیست خواهش  معماری معاصر در عین 

محیطی سازگار با  دف خود که طراحی  ترین هها را فراموش کرده و از اصلیشیوه زندگی برخاسته از فطرت ساکنین این خانه

است. شده  دور  کلی  به  بوده،  او  زیست  برای  انسان  جانب    بینش  از  خانه«،  واقعی  »مفهوم  به  خسارت  بیتشرین  بین  این  در 

ای به دور از الگوهای زیستی مردم ایران که در ابتدا ضرورت عملکردی چندانی نداشته و های مسکونی بوده است؛ پدیدهمجتمع 

های  اخیر به دلیل ملزوماتی از  ، اما به مرور زمان و به خصوص در دههاست ت گرفتهای بزرگ جهان صوربه تقلید از شهرهتنها 

های ناشی از کمبود اراضی قبیل: » افزایش نیاز به تولید مسکن با توجه به رشد جمعیت در شهرهای بزرگ، رفع محددودیت

ند مراکز شهرها، کاهش فواصل افقی در  ناطق پرتراکم مانت زیاد زمین در م شهری، ضرورت کنترل توسعه افقی شهرها، قیم

احداث ساختمان نقاط  سفرهای شهری،  ایجاد  و  زیباسازی شهرها  و  نوسازی  فواصل شهر، ضرورت  برجسته در  و  متمایز  های 

ساختار   حذف کامل حیاط از«، ساخت این شکل از مسکن غیر قابل اجتناب شده است. وجه عمده این بناها، [1]تأکید در شهر  

ایزوله و محدود است که با توجه به تمایل ذاتی انسان به طبیعت، به لحاظ فضایی خا  نه و در نتیجه به وجود آمدن محیطی 

گذارد، تأثیر قابل توجهی از آن  گونه که بر طبیعت تأثیر می رسد. انسان بخشی از طبیعت است و همانمعنایی ناقص به نظر می

کتورهای آن )نور، رنگ، تغییرات محیط و ...( بر روان و ادراک فرد اثرگذار بوده و  اط با طبیعت و فا تا آنجا که ارتب  پذیرد. می

 آید.  ترین عوامل در تأمین آرامش او به حساب مییکی از مهم

به روشنی در خانه این موضوع  این خانهنمود  ناگسستنی  قابل مشاهده است. طبیعت جزء  تاریخی  )ب  ها های  ه بوده و  حیاط 

ارت  از اصیلعنوان عنصر  با طبیعت( یکی  به  ترین و کاملباط دهنده  مادی و معنوی ساکنین  به زندگی  پاسخ  الگوها در  ترین 

رفته است. به طوری که ساکنین، حیاط را برترین فضا برای سکونت انتخاب کرده و آن را انعکاس دهنده باورهای خود شمار می

دانستند؛ تا جایی که درجه کیفی فضاهای بسته را میزان ارتباط آنها با فضای باز  سته میین مکمل فضاهای بو هویت بنا، همچن

 کند. تعیین می

مرتبه مسکونی امروزی در برخوردی آمرانه انسان مجبور شده است که سکونت عمودی را انتخاب کند و  اما در واحدهای بلند

مدت اثرات دانیم فقدان این کیفیت در دراز این در حالی است که می  [ 2]نادیده بگیرد.    حضور طبیعت و ارتباط با آن را به کلی

ناخوشایند روحی و روانی در ساکنین خواهد داشت که در نهایت منجر به نارضایتی آنان و تیدبل خانه به فضایی یخ زده، بی  

   د. گردق میکونت در خانه محقفیات الزم برای سشود؛ چرا که در سایه ارتباط با حیاط است که کی هویت و قفس گونه می

راه آنها میحلتاکنون  از جمله  ارائه شده است؛ که  این معضل  برای رفع  بالکنهای بسیاری  افزایش کیفیت  به  ایجاد  توان  ها، 

به دنبال خلق    ها و .... اشاره کرد. ولیکن در پژوهش حاضر، های اختصاصی در محوطه بین بلوکهای بزرگ، طراحی باغچهتراس 

های آزادانه را برای آنها فراهم کند؛ و عالوه بر افزایش  ازهای روانی ساکنین هستیم که امکان انجام فعالیتایی پاسخگو به نیفض

هویت مفاهیم  نمایانگر  بسته،  فضاهای  خانهکیفیت  در  زندگی  با  که  باشد  است. بخشی  شده  سپرده  فراموشی  به  امروز،  های 

نه بل  صرف داشتن فضایی  بنابراین هدف،  نام حیاط؛  بیبه  آفرینش مکانی  باالترین  که  در  زندگی  است که  نظیر در ساختمان 

ای سرشار از رویکردهای انسانی و  در این راستا رجوع به معماری سنتی به عنوان گنجینه   مرتبه خود در آن جریان داشته باشد.

ر می رسد. در طی این بررسی است، ضروری به نظدل خود پرورانده  هم راستا با فطرت او، که عنصر حیاط را چون گوهری در  
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های قابل تکرار های زیستی، به بازخوانی ویژگیبه دنبال یافتن روشی برای بازآفرینی فضای باز در واحدهای مسکونی مجتمع

 پردازیم. های تاریخی میحیاط خانه

 

 .روش تحقیق2.1

ی در حیاط ایرانی صورت پذیرفته و در عناصر و مفاهیم جار  ت که با مطالعه کیفیپژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی اس

کتابخانه منابع  مدارک(،  و  )اسناد  مکتوب  مطالعاتی  ابزار  از  تعاریف،  به  دستیابی  بازآفرینی  جهت  برای  عینی  مشاهدات  و  ای 

 های مسکونی استفاده شده است.فضای باز در مجتمع

 

 اط(.مفهوم کلی فضای باز )حی2

خانه آمده است. واژه های دیگر مثل ساحت، صحن،  وطه و هر جای دیوار بست و سرای هخدا به معنی مححیاط در فرهنگ د 

 [ 3]سرای نیز به همین معنی هستند. سرا، صحن میان

باشد و  در دایرةالمعارف معماری و شهرسازی نیز تعریف حیاط چنین آمده است: آن قسمت از عرصه که در اشتغال ساختمان ن

نگر، مرتبط با فضاهای اطراف و  ی شود. حیاط ایرانی، فضایی مرکزی با انتظام هندسی، درونر، گلکاری و درختکارمعموالً محصو

 [4]محور سازماندهی و برگرفته از باغ است. 

باز بودن حیاط به سوی طبیعت و خالی بودن   به عنوان فضایی بدون سقف، دو ویژگی کلی  از حیاط  عام  از تصور  نسبی آن 

توان ماهیت اصلی این فضا و مشخصه برتر و متمایز کننده آن از سایر فضاها را از نهد و میمان را پیش روی میحجم ساخت

ای کامل از طبیعت را درون آن ایجاد می  منظر این دو ویژگی کلی مورد بررسی قرار داد. باز بودن حیاط امکان حضور منظومه 

 [ 3]هاست. ان ساختهو سکوت هنرمند در میدر تناظر با نساختن نماید و خالی بودن حیاط 

 

 .سیر تاریخی فضای باز )حیاط( 3

دند و این فضا تبدیل به حیاط شد.  صفه و گسترش فضاهای آن، قادر به پوشاندن فضای واسط نبوبا بزرگ شدن ابعاد خانه چهار

ز طراحی شده در  د و احداث فضاهای باهفتم »تاریخچه ایجا  مسعود شیرازی در قرنالدین محمود ابنبه گفته عالمه قطب  [5]

النهرین، حیاط نقش  های بیندر تمدن  [ 6]رسد.«  ایران به حدود سه قرن قبل از میالد یعنی به دو هزار و سیصد سال پیش می

.  ی فضاهای اصلی هستیماصلی در سازماندهی فضاها داشته است. عمالً از دوره اشکانیان شاهد اولین اشکال حیاط در سازمانده 

حی اشکال  اولین  غیراطدر  با شکل هندسی  را  حیاط  سازمانها،  عامل  عنوان  به  در  منظم  منظم  فضاهای  ترکیب  برای  دهنده 

دار است، لیکن هنوز اهمیت اصلی خود را در ارتباط با  دهنده را عهدهکنیم؛ که ضمن آنکه نقش سازماناطراف خود مالحظه می

ای نسبت به دیگر فضاها قرار دارد. این عنصر اساسی به مرور جای خود را در  یتی حاشیه ت نیاورده و در موقعکل فضاها به دس

راه یافت و با توجه به   (خانه)  ترین بناها (، تا خصوصیمسجد)  ترین عمارتمقدس  همه بناهای عمومی و خصوصی باز کرد و به

 [ 7]ماهیت خود کارکردهای گوناگونی را بر عهده گرفت. 

ها  وجود حیاط  [ 2]های اولیه به منظور تأمین امنیت و ایجاد حریم خصوصی و خلوت در مرکز خانه واقع شد.  هفضای باز در خان

از سنت اقلیمی مناطق گرم و خشک و منتج  نیازهای  به  پاسخی مناسب  بیرونی،  اندرونی و  فرهنگی  ها و ریشهبه شکل  های 

 جامعه بود.  
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از یک خ اهای سانوار در خانههنگامی که بیش  به وسیله حیاطیران زندگی مینتی  پیوسته سازمان  کردند، خانه  های به هم 

آمد که در فصول مختلف، عملکردهای متفاوتی به  ترین فضای باز خانه به حساب میدر آن زمان، حیاط اصلی  [8]یافت.  می

 یافت. یاط انتقال مینان و ...( نیز به حن، پذیرایی از میهماگرفت. بعضاً، عملکرد فضاهای داخلی )استراحت، بازی کودکاخود می

در  [  8]های چند خانواری با ریختی متفاوت، متناسب با شهر داد.  هشمسی جای خود را به خان  1310ه  ها در دهاین گونه خانه

هی،  در این نوع سازماند   این دوره، خیابان اهمیت یافت و چیدمان فضای بسته و باز به صورت شمالی و جنوبی سامان یافت.

بناه با حیاط مرکزی ممنوع شد.  امکان ساخت  انتهای   [9]ایی  در  تنها  بنا  است که  امروز ماحصل چنین دیدگاهی  شهرهای 

 زمین قابل احداث است.  60سایت و یا کنار معبر با سطح اشغالی برابر با %

 

 .ضرورت طراحی حیاط در مجتمع مسکونی 4

ن رابطه زندگی برای بشر میسر نیست. اریک فرام این  طوریکه بدون وجود ای  یعت ناگسستنی است؛ بهارتباط بین انسان و طب 

 « [10]ترین احتیاج  بشری همان یکی شدن با طبیعت است. کند: »عمیق پیوند را اینگونه تفسیر می

بزرگ که  است  حالی  در  مجتمعاین  دستاورد  مرترین  باید  خانه،  عنوان  به  )که  مسکونی  برآورهای  و  فرد  دنیای  تمام  کز  نده 

ای جز ها، نتیجه ها از طبیعت بوده است. تغییر الگوی مسکن و حذف حیاط در این نوع خانهباشد( دور شدن انسان  احتیاجات او

 نارضایتی ساکنین به همراه نداشته است. 

نامطلوب   اثرات  آدمی،  احساس  و  روان  بر  نحوی  به  تکنولوژی  امروز گسترش  معماری  طبیدر  و همبستگی  که  گذارده  را  عی 

های عصبی، خسته و به ظاهر متحرک  اند، به جدایی سوق داده و نتیجه اثرات آن، وجود انسان ها از آغاز با طبیعت داشتهانسان

که طبیعت با    رسد. چرابنابراین توجه به فضای باز و کیفیات آن بیتشر از هر زمان دیگری ضروری به نظر می  [10]باشد.  می

های مسکونی، تنوع و آرامش را به ارمغان آورد.  روح مجموعهکالبد سرد و بی  تواند در مواجهه بامیها،  گستره وسیعی از محرک

به دست می طبیعت  عالم  با  پیوند  واسطه  به  را  خود  درونی  کیفیات  نیز  بسته  فضاهای  حیاط، آحتی  که  روست  این  از  ورند. 

کند. به بیانی دیگر، فضای  ا حیاط مشخص میرا میزان نسبت آنها به؛ و قدر بقیه فضاها  ترین فضا در خانه به حساب آمداصیل 

توان اولین قدم در ساخت بنای معماری را  بسته آنگاه که با حیاط مرتبط شود، واجد حیات خواهد بود. بنابراین به جرأت می

 »تکیه بر طبیعت« دانست. 

 

 اره کرد: د زیر نیز اشتوان به موارکونی میاز آثار مثبت بازآفرینی حیاط در مجتمع مس

 ایجاد حریم امن خصوصی در جهت آسایش خانواده .1

 بر ساکنین دارد یخلق طبیعتی زیبا که اثرات روحی و روانی مثبت .2

 انداز طبیعیتعبیه دید مطلوب و چشم .3

 ایجاد فضایی خصوصی برای گذراندن اوقات فراغت .4

 ایجاد یک خرد اقلیم مطبوع .5

 [ 11]پذیر نیست هایی که در سطوح بسته امکانفعالیت کالبد مورد نیاز برایتأمین کننده  .6

 ایجاد محیطی سرسبز و بانشاط که نماد پویایی و سرزندگی است .7

 خلق فضایی آرام و ساکت برای خلوت ساکنین .8

 های طبیعی گیری از آموزه ایجاد بستری برای بهره .9

 افزایش حس تعلق در ساکنین .10
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 عاصر ماری مسکونی سنتی و م.جایگاه حیاط در مع 5

دهد؛ گویی هندسه به نقل از تامس مور، حیاط تنها یک فضای مهم در خانه نیست، بلکه هویت و معماری کل خانه را شکل می

لذا حیاط نه فقط عضو    [12]تواند حقیقت خانه را در خود جای دهد.  شود و حیاط میخانه از حضور و تعیین حیاط تقدیر می

الینف و  دهبرتر  تجلی  بلکه  خانه،  عالیک  حقیقینده  و  در  ترین  آن  جایگاه  بررسی  روی  این  از  و  است  سکونت  مفهوم  ترین 

 معماری امری ضروری خواهد بود.  

 

 .حیاط در معماری سنتی 1.5

پیامی  هر بنایی به عنوان جزئی از فرهنگ وظیفه دارد که یک اندیشه ذهنی را از طریق فرم، عینیت بخشد و این عینیت حامل  

وری از مواهب طبیعی و  شود. معماری سنتی در جستجوی نظمی است که آن را بر اساس بهرهمطرح می  "هویت"تحت عنوان  

این   به  پاسخ  در  بخورد.  به هم  زندگی  خلوت  آنکه  بدون  آورد؛  فراهم  زیست  در محدوده  طبیعت،  بر  حاکم  نظم  با  هماهنگ 

را میخواست، خصوصی باغ درونی  و  ترین  نام حیاط معرسازد  با  را  عنوان   [13]کند.  فی میآن  به  معماری سنتی  حیاط در 

ترین کارکرد حیاط در این  آورد.. مهمبارزترین مکان حضور طبیعت، بیشترین امکان ارتباط با طبیعت و عناصر آن را فراهم می

بنا مکانیابی  تیجه آن حیاط در مرکز  معماری، ایجاد حریمی مقدس در راستای تأمین امنیت ساکنین خانه بوده است؛ که در ن

خلوتگاه، تأمین نور و تهویه و سازماندهی فضایی، ایجاد    :گراست. از دیگر کارکردهای این فضا می توان بهواره درونشده و هم

زیبایی   و  اقلیمی  اجتماعی،  فرهنگی،  نقش  و  طبیعت  با  انسان  دهنده  پیوند  عمومی،  و  قلمرو خصوصی  تفکیک  مطلوب،  دید 

های سنتی تبدیل کرده؛ بطوریکه قلب  ط را به عنصری محوری در معماری خانهوسعت عملکرد، حیااشاره کرد. این    ،سانهشنا

آید. در حقیقت ساختار حیاط پاسخی مطلوب به زندگی مادی و معنوی ساکنین  به حساب می  و برترین فضا برای سکونت  خانه

امن مجموعه فعالیت زنبوده و همچون آغوشی  بر میهای  را در  پیوند دو  عالو   گیرد.دگی  به واسطه حضور طبیعت و  بر آن  ه 

ای حیات در مرکز خود )نور نمادی از ایزدمهر و آب نماد الهه آناهیتا(، به لحاظ معنایی نمودی از باغ بهشت بوده و عامل پایه

حضور در آن   و ساکنین در پی تداوم  شود؛ که شکاف بین دو دنیای خاکی و افالکی را پر کرده استفضایی آیینی تلقی می

شود که انسان خود را جزئی از  ای به پیوند فرد با مکان منجر می»این حس به گونه  کنند. دلبستگی را تجربه می  حس تعلق و 

ای باز  ای فراتر از فض« این ویژگی، حیاط را در مرتبه [14]شود.  داند و در نتیجه مکان برای او مهم و قابل احترام میمکان می

با این عنصر ارزشمند، همتراز فضاهای بسته بوده و حیاط از نظر سازمان فضایی، یک اتاق  آنجا که رفتار معماری  قرار داده؛ تا  

غیر   یا  مستقیم  صورت  به  و  گردیده  مستقر  اطرافش  در  شده  تعریف  آرایشی  با  خانه  مختلف  فضاهای  که  است  سقف  بدون 

 اند.  مستقیم با آن در ارتباط

االرتفاع را برای ای در هم تنیده، انواع فضاهای مختلفهای افقی و عمودی فضا، همچون شبکه یههر سمت حیاط، ترکیب الدر  

میفعالیت فراهم  زندگی  با شیوه  عمومی مرتبط  و  از سطح حیاط شروع میهای خصوصی  فضاها  این  به سمت  آورد.  و  شوند 

گویند. کمی باالتر از هم می  ارد که به آن بهارخوابر از حیاط، صفه قرار دگیرند. کمی باالتآسمان در سطوح مختلف شکل می

پیاده که  شارمی  و  صفه،  مهتابی  شارمی،  از  باالتر  کمی  باالخانه.  در  واقع  فضاهای  به  دسترسی  تأمین  برای  است،  سربازی  رو 

های  باز در خانه  یف متنوع از حضور فضایاین ط(  1)شکل    [ 15]باالخره باالتر از همه فضاهای باز، بام خانه واقع شده است.  
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تاریخی، بیانگر جایگاه واالی این نوع فضاها در معماری سنتی ایران است؛ چانکه حیاط به عنوان رکن اصلی تأثیرگذار بر غنای 

 ها، بهترین مکان برای سکونت انتخاب شده است.  این خانه

 

 
 [ 15]در حیاط سنتی ایرانی.  : انواع فضاهای باز در سطوح ارتفاعی متفاوت  1شکل  

 

 .حیاط در معماری معاصر 2.5

برخالف نقش گسترده حیاط در معماری سنتی، این فضا در روند طراحی خانه های معاصر، به عامل جدا کننده ساختمان از 

افزایش جمعی با  آنجا که  تا  ادامه داشت؛  اسکان بشر در شهرها  پایین  خیابان محدود گشت. تحوالت معماری در فرآیند  و  ت 

ای به نام آپارتمان شکل گرفت و ساخت آن به عنوان فرم غالب مسکن شهری خانواده(، پدیده  انوار )تعداد افراد هرآمدن بُعد خ

عنصر حیاط که   از سازمان فضایی خانه حذف شد و  به کلی  باز خصوصی  از مسکن، فضای  نوع  این  یافت.  در طراحی  رونق 

طبیع با  آزادانه  ارتباط  مقدوامکان  ساکنین  برای  را  میت  تحقق ر  برای  و  آن  دنبال  به  شد.  سپرده  فراموشی  به  ساخت، 

های سنتی  خانه   ها ملحق شد؛ که برگرفته از ایوانِعملکردهای وابسته به حیاط، جزء جدیدی به نام بالکن به ساختار مجتمع

 ماندند.  هایی که در رابطه با فضاهای اطراف خود از دید عام محفوظ میبود. ایوان 

متر( نه تنها کارکردهای وابسته به فضای باز را به طور کامل تحقق نبخشیدند، در    5/1تا    1های کم عمق )نهایتاً  کناما این بال

زشت و  اشراف  و  دید  به  مربوط  مشکالت  موارد  داشتند.    اکثر  دنبال  به  نیز  را  شهری  منظر  عضوی [  16]سازی  به  بنابراین 

این خانه   در  دنب ناکارآمد  به  تبدیل شدند.  تصویر کهها  انسانال مخدوش شدن  از خانه، ساکنین مجتمع ن  های مسکونی،  ها 

واحدهای آپارتمانی را به ندرت به چشم خانه و مأمن خود نگریسته و دلبستگی چندانی  به آن ندارند؛ چراکه محل سکونت به  

ها با به اشتراک گذاشتن فضاهای ان در حالی است که آپارتمهای انسانی را تجلی دهد. این  بایست ارزشهر شکل که باشد، می

 اند.  خصوصی مثل حیاط، منافع و حقوق فردی را به چالش کشیده

فراموش شده که حیاط نیز اگرچه فضای باز و دارای ماهیت فضایی متفاوتی است اما به سبب تعلق    ،خانه  در این شکل امروزیِ

همراه با امنیت خاطر در آن روی دهد.   یر دارا باشد تا حضوریدیداری و شنیداری از غ به خانه باید عرصه خصوصی و حریمی و 

ی سکونت به همراه نداشته؛  لاین امر نتیجه ای جز عدم تعامل خانه و خانواده و در نهایت نارضایتی ساکنین از وضعیت فع  [17]

شود. از این روی پرداختن یشتر میل ایرانی روز به روز باصیهای  به طوری که اشتیاق درونی این افراد به تجربه زیستن در خانه

هر  به اصولی که توسط معمار ایرانی و در راستای نگرش افراد جامعه در ساخت این بناهای سنتی به کار گرفته شده، بیش از  
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باشد. فهم یک اصل فهم معنای آن ها پرداختن به اصول میرسد. چرا که »پرداختن به ریشهحل دیگری کارساز به نظر میراه

 «  [18]بخشد. عه انسانی و با یک فرهنگ و آداب و عقیده مشترک جهت میچیزی است که به تمام هنر و تمدن جام

 

 های سنتی های حیاط ایرانی در خانه.بررسی ویژگی6

تا    رف، به مکانی دلنشین تبدیل کردههایی خواهیم بود که خانه را از سرپناهی صدر این بررسی به دنبال آن دسته از ویژگی

ترین فضای خانه و اولین فضایی که به هنگام  ن آن جاری سازد. حیاط ایرانی به عنوان غنیحس آرامش و تعلق را در ساکنی 

های حیاط  شویم، چنان شکل گرفته که محتوایی در شأن یک فضای انسانی را دارا باشد. در ادامه ویژگیورود با آن روبرو می

 شود:نتی در دو بُعد کالبدی و کیفی تشریح میس

 

 های کالبدی حیاط ایرانی .ویژگی1.6

بدنه با  به درون،  اتاق بدون سقفی است معطوف  ایرانی،  به  ه های کامالً تعریف شده؛ بطوریکه جبهحیاط در خانه  بنا که  های 

هایی که بنا  اند. در جبههید آمده، آن را در بر گرفته هایی در چهارسوی حیاط( پدباز )ایوان   واسطه حضور فضاهای بسته یا نیمه

کند. نوع آجرچینی و استفاده از  وجود ندارد نیز دیوار )با ارتفاعی که حس در بر گرفتگی ایجاد نماید( بدنه حیاط را تعریف می

 دهد. ای معمارانه به آنها مینما در این دیوارها جلوهطاق 

ای که خود را سازماندهی کرده؛ به گونه  ی آراسته از درخت و خاک و آب، فضاهای اطرافای منظم و کفحیاط سنتی با هندسه

کند. هر حیاط دارای یک حوض و چند باغچه است که شکل و چینش آنها  ابعاد آن را تعداد و عملکرد این فضاها مشخص می

ای ارگیری این دو عنصر نسبت به هم به گونهوابسته به شرایط مختلف محلی و عوامل فرهنگی است. اما به طور معمول، نوع قر

ها به صورت متقارن است که محور طولی هرکدام عمود بر دیگری باشد. به این صورت که در اطراف حوض و عمود بر آن، باغچه

ُپگیرند. »این باغچهقرار می خل، سرو و  های نهای همیشه سبز چون نارنج، پرتقال، نارنگی و گاهی نیز درخت ند از درخت رَها 

های پر آب با ابعاد و شکل موزون و متناسب با  ها نیز معموالً عمود بر محور طولی خانه هستند. این حوضخود حوض  .چنار

ترین طرح آنها چهارگوش بوده و گاهی اشکال دایره، لوزی و در مواردی گیرند. متداولسطح حیاط و در مرکز ثقل آن شکل می

شود. اطراف هر حوض به نحوی طراحی شده است که امکان استفاده از نیز در طرحشان دیده می  Tهای ترکیبی مانند  نیز فرم

شود و قطره ای از آن  های اطراف حوض هدایت میآب برای شست و شو فراهم شود، همچنین آب سرریز شده به داخل باغچه

خوان آرامش را به روح انسان  های همیشه نغمه ندهها گل کاری شده و  پردورتا دور حوض و حاشیه باغچه  «[19]  رود.هدر نمی

 دهند.  هدیه می

 

 های کیفی حیاط ایرانی.ویژگی2.6

 .حیاط ایرانی؛ حریم امن ساکنین1.2.6

یکی    [20]های سنتی، باورهای مردم، بسیار کارساز بوده است.  های گوناگون ساختمان و به ویژه خانهاصوالً در سازماندهی اندام

این باو ها، ارزشمند شمردن حریم و زندگی شخصی است؛ به دنبال آن، »حیاط« زمانی متعلق به خانواده است که دارای راز 

این    [21]کند.  حریم باشد و همین موضوع حرم است که بطن خالی حیاط را تبدیل به فضایی آرام و امن برای ساکنین می

عمومی،  و  قلمرو خصوصی  تفکیک  واسطه  به  معماری  در  می  محرمیت  اتفاق  حیاط  بودن  درونگرا  درونگرایی  »  افتد. همچنین 
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بطوریکه  «[21]عبارت است از: بسته بودن فضای خصوصی نسبت به فضای شهری و بازشدگی آن به سوی فضای باز خصوصی. 

ه و حیاط  نفضاهای بسته نیز روشنایی خود را از حیاط گرفته و هیچ بازشویی رو به فضای عمومی وجود ندارد. این ویژگی، خا

 توانند با آسودگی در آن به فعالیت بپردازند.  ایرانی را تبدیل به فضای آزادی کرده که ساکنین آن می

 

 بخش فضاهای خانه .حیاط ایرانی؛ وحدت2.2.6

 توحد"در تجلی اعتقادات ساکنین خانه ایرانی در غالب فضای حیاط، این عنصر کلیدی در مرکز خانه قرار گرفته تا نمادی از  

در این راستا حیاط    «[12] این مرکزیت بیش از آنکه مرکزیت فیزیکی باشد تمرکزی مفهومی و عملکردی است.  »باشد.    "وجود

به معماری و مکان عمل کرده و قطبی می عنصر نظم دهنده  اطبه عنوان یک  تأثیر خود قرار شود که فضاهای  را تحت  راف 

کنند؛ فضای درون و محاط حیاط را نیز طی کرده، تا  یه ساختمان نفوذ میالخطوط نظم دهنده حیاط تا آخرین    [ 6]دهد.  می

اعم از عناصر احاطه کننده کالبدی و عناصر احاطه شده طبیعی در هماهنگی و یکپارچگی    -از این طریق تمامی عناصر حیاط 

یاط افزون بر ایجاد وحدت بین  حافتد. در واقع  این وحدت در عین تنوع اتفاق می  [17]به وحدت کلی در حیاط نائل شوند.  

از طریق حیاط و راهروهای  ها  کند و به دنبال قابلیت دسترسی خنثی به اتاق عناصر نوعی ارتباط پیمایشی بین آنها ایجاد می

و تقلیل  های داخلی موجب تلفیق کارکردها در یک فضا  شود. چراکه این گونه ارتباطها میسر می، تنوع عملکردی اتاق ارتباطی

ارتباطی میتا اتاق مجاور م الف فضاهای  ارتباطی همچون تختگاه که رابط فضای دو  باشد،  یشود. به این ترتیب حتی فضایی 

 [ 22]د. وشخود فضایی چند عملکردی می

 

 .حیاط ایرانی؛ پیوند دهنده انسان با طبیعت3.2.6

رای او و  بوده؛ سرچشمه احساسات  تأثیرگذار  انسان بسیار  امکان  هحطبیعت در زندگی  ایرانی  برای فضا و زمان است.حیاط  ای 

برای ساکنین خود فراهم می آورد. طبیعتی که خاستگاه انسان و محمل زندگی اوست؛ آنگونه که زمین،  ارتباط با طبیعت را 

  ها طه اُرسیسباشد. این ارتباط به حدی است که، تا درون فضاهای بسته نیز ادامه یافته؛ به وامادر آدمی و آب مایه حیاتش می

شوند که ارتباط دیداری و حسی ساکنین با طبیعت حیاط را هایی میها این فضاهای بسته تبدیل به ایوان و باال کشیدن درک

 سازند. میسر می

ها، درخت هفت صنوبر و ...(  ها، سارها( و گیاهان )نارنجستان، گلها، کالغطبیعتی که شامل آسمان، آب، پرندگان )گنجشک

مفهوم    [ 23]است.   سنتی  معماری  فرهنگ  در حیاط"در  می  "حیات  تحقق  آب  طریق حضور  حیات  از  در  آب،  اهمیت  یابد. 

های  و حوض آب، نماد زندگانی است. بنابراین آب گذشته از جنبه مصرفی، به دلیل جنبه  [24]سازی آن است  بخشی و پاکیزه

پاشی حیاط و درختان که به تعدیل  ای است برای آبآب حوض ذخیره   نمادین نیز، مورد استفاده قرار گرفته است. عالوه بر آن

از اصلیدرجه حرارات محیط، کاهش خشکی و گرد وخاک معلق در هوا کمک می پایهکند. گیاه نیز یکی  های آفرینش  ترین 

یاط بوده و به  حظرف کالبدی گیاهان در    ،طبیعت است و حضور آن تا حد بسیاری در کیفیت فضایی حیاط مؤثر است. باغچه

بهانه  همچنین  بخشد.  آنها نظم می این  به  تا  برای ساکنین مهیا شده  این فضا  در  از گیاه  بردن  بهره  امکان کاشت، مراقبت و 

 میزان حضور ساکنین در حیاط به منظور کامل شدن معماری این فضا و حفظ آن، افزایش یابد.  
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  راد خانه ف.حیاط ایرانی؛ خلوتگاه دیداری و شنیداری ا4.2.6

و ژرف    ه تبدیل کرده که فرد را به تعقلگوناین فضا را به محیطی آرام و بهشتوجود حوض آب و گیاهان سرسبز در حیاط،   

که  ؛  آوردویژه از زمان و مکان به وجود می  ای، محدودهدارد. عالوه بر آن، رعایت حریم خصوصی در طراحی حیاطاندیشی وا می

تواند در آن، با خویشتن خویش خلوت کند، به ین و مشخص رفتاری خاص اجتماع، میهای معقالب  شخص، فارغ از قوانین و»

گوید   درخور  پاسخی  خویش  فردی  گونهاحساسات  به  را  خویش  روانی  نیازهای  سازد.  و  برآورده  دلخواه  و  مناسب  «  [25]ای 

که انسان با قرار گرفتن در آن خود را فراموش   دشوی خاص در طراحی این فضا، باعث میمندهنرمند ایرانی با آگاهی و عقل

نشده در معماری است. یکی از کرده و با رجوع به درون خویش، دوباره خود را بازیابد.  بنابرانی حیاط که همان بخش ساخته  

 [ 12]ترین الگوها در معماری گذشته است که ساحات مختلفی از زندگی را در خود دارد. اصلی

 

 ی؛ محیطی مطبوع و سرسبز ن.حیاط ایرا5.2.6

ن  های زیبا و گیاهاکند، سبزینگی این حیاط است. گلچیز نگاه مخاطب را به خود جلب میآنچه در حیاط ایرانی بیش از هر  

گونه  به  را  فضا  این  سبز،  آراسته همیشه  ساکنینای  دوستی  و خرم  به سرسبزی  عالقه  روح  از  نشان  که  از   اند  استفاده  باشد. 

حضور این عناصر طبیعت )آب، گیاه، باد(، محیطی    افزاید.ف آن نیز بر کیفیت فضایی حیاط میهای مختلل کحوض آب در ش

کند. همچنین یسر میمطبوع و تنفسگاهی مناسب برای استفاده ساکنین فراهم آورده که گردش هوا را در فضاهای مختلف م

سازند،  از ترکیب بنا با عناصر طبیعی می  اط، تصویرهای نویییهایی از بدنه حگیاهان سرسبز که با پوشاندن قسمترؤیت این  

های رو به  و دیدهای متنوع( به واسطه پنجره   ها )مطبوعیت، سرسبزیتمامی این کیفیت  دهد.  دیدهای متنوعی به دست می

 بخشد. بسته نیز جان میهای  حیاط، به محیط

 

 .حیاط ایرانی؛ تمثیلی از بهشت 6.2.6

نین، بهشت برین را  های ساککه در جهت عینیت بخشیدن به آرمانگاه اعتقادات بشری دانست  توان جلوهحیاط ایرانی را می

های  به حقایق و زیباییبخشد. در این فضا به واسطه دو عنصر طبیعی آب و گیاه، زبان نمادینی خلق شده که  جلوه زمینی می

در واقع معمار ایرانی در پی   ست که از زیر سایه آنها نهری روان است. امعنوی اشاره دارد. یکی از تعابیر زیبای بهشتی، درختانی 

گیری از مفاهیم هندسی چون تقارن، تعادل، ....( و به  ر دادن آنها در ظرف اندیشه )بهرهترکیب عناصر نمادین )آب و گیاه( و قرا

 گونه دست یافته است.ندسه مقدس، به ارائه تصویری بهشت تعبیری ه

 

 یرانی؛ زیباترین فضا در خانه ا  .حیاط7.2.6

های حیاط ایرانی، ستایش جمال و زیبایی است؛ که در فطرت انسان نهفته است. این زیبایی به واسطه هندسه،  از دیگر ویژگی

گیری تمامی  قارن، تعادل، تکرار، ...( در شکلنور و رنگ ایجاد شده؛ بطوریکه مفاهیم هندسی )اعداد و اشکال خاص هندسی، ت

های حیاط  تزیین جداره  رساند. آغوشی نور و رنگ در این فضا، زیبایی آن را به کمال میحیاط نقش اساسی داشته و هم  صرعنا

رنگ از  استفاده  کاشیبا  در  مختلف  شیشه های  نقوش  کاری،  از  استفاده  حال  عین  در  و  اُرسی  و  پنجره  و  در  به  مربوط  های 

ن نور، فضایی آرام جهت تأمین نیازهای روحی و روانی ساکنین به وجود آورده  یدبرجسته و مشبک در نما، برای به درون کش

 است. 
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همچنین ساکنان خانه با انتخاب نوع درخت و محل کاشت آن و ارتباط با باغچه و حوض، زیبایی را با سلیقه و روحیه خود وارد  

ه حیاط ایجاد شده، رؤیت این گیاهان )رشد و نمو آنها(  ب  های روها و پنجرههایی که بر روی جدارهروزنه  [26]کنند.  اندرون می

زیبایی نیز ممکن میو  بسته  از درون فضاهای  را  بهره  سازد. های دیگر  رو  این  زیبایی  از  تنها  نه  رنگ  و  نور  از هندسه،  گیری 

 دهد. حیاط، بلکه کیفیت دیگر فضاهای مرتبط با آن را افزایش می

ویژگیتمامی   نیازهای ساکنین  ایهای کیفی حیاط  این  تأمین  واالی سکونت و  تحقق کیفیت  دلبستگی،  ایجاد حس  در  رانی، 

 کنند.  های سنتی نقش بسیار مؤثری ایفا میخانه

 

 گیری .بحث و نتیجه7

های آپارتمانی که طبیعت  های ساخت مجتمع مسکونی و در عین حال نارضایتی ساکنین از زندگی در واحد با توجه به ضرورت 

های سنتی ایران، اهمیت حضور همه جانبه های جاری حیاط در خانهاختار آنها حذف شده؛ و پس از بررسی کیفیتبه کلی از س

در پی تحقیقات صورت   طبیعت در فضای خصوصی به جهت معنا بخشیدن به زندگی جاری در آن بیش از پیش روشن شد.

تعلق ساکنین به محل زندگی، سعی بر تعریف الگویی نو  به واحدهای سکونت امروزی و افزایش    بخشیگرفته در راستای هویت 

یوه زندگی مردم این  های حیاط ایرانی در آن ممکن گردد و مطابق با شبرای پیوند انسان با طبیعت داشتیم که تحقق ویژگی

واحد  شکل گرفته، فضاهای تشکیل دهنده هر    های مجتمع که به صورت خطیبدین منظور، در طراحی بلوکسرزمین باشد.  

عمومی و عمومی  ینکه تفکیک قلمروهای خصوصی، نیمهیابند. این چینش فضایی عالوه بر امسکونی در سه نیم طبقه سامان می

ا  ای از بندر جبهه   (، 2برش عرضی )شکل  را به واسطه اختالف ترازهای پیش آمده ممکن می سازد، با توجه به تصویر شماتیک  

آورد. ارتفاع زیاد این فضا، شرایطی را گونه )حیاط طبقاتی( فراهم میای طراحی فضایی حیاطمتر را بر  9  ارتفاع آزادی در حدود

ایجاد کرده که در عین حفظ حریم با استفاده از دیوار منعی برای ورود نور وجود نداشته باشد. عالوه بر آن، نتایج به دست آمده  

ک است  اصولی  از  باع حاکی  فضا،  این  طراحی  در  آنها  رعایت  غالب  ه  در  اصول  این  شد.  خواهد  سکونت  کیفیت  افزایش  ث 

 ارائه شده است.  1 های واالی حیاط ایرانی، در جدولراهبردهای طراحی برای دستیابی به ویژگی

 
 : مقطع عرضی شماتیک از بلوک مسکونی 2شکل  
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 های کیفی حیاطویژگی: راهبردهای طراحی به منظور خلق  1  جدول

 ی راهبرد طراح ویژگی کیفی 

 حریم و امنیت

 )درونگرایی( 

 های بلند در مرز همسایگی دو واحد مسکونی مجتمع*ساخت جداره

 های رو به حیاط های فضای بسته در بدنه*جایگذاری پنجره

ن نگهداشتن فضا از  *استفاده از دیوار آجری مشبک در بازشدگی حیاط رو به فضای عمومی به منظور در اما

 دید سایرین

 کندهای مشبک برای فضاهای بسته رو به حیاط که دید افراد را به درون محدود مینجره*استفاده از پ 

 وحدت و تنوع

 )یکپارچگی،

 نظم محیطی، 

سازماندهی و  

 ارتباط فضایی( 

 فاعی  عمومی، عمومی( در ترازهای مختلف ارتهای متفاوت )خصوصی، نیمه *سازماندهی قلمرو

 نسبت درجه اهمیت آنها در خانه *تأمین ارتباط فضاهای بسته با حیاط به

 های رو به حیاط *جایگذاری فضاهای اصلی خانه در جبهه 

 *رعایت نظم هندسی در طرح پالن حیاط و فضاهای اطراف آن

 ه حیاط های رو بپنجره و تراس در جبهه  -های فضایی مختلف به واسطه استفاده از در*ایجاد کیفیت

 پیوند با طبیعت

)ارتباط سمعی  

 (و بصری

 *طراحی حوض و باغچه به عنوان ظرف نگهدارنده آب و گیاه )عناصر اصلی طبیعت( در حیاط

 هایی در حوض آب به منظور تأکید بر حضور طبیعت در خانه به واسطه شنیدن صدای آب*تعبیه فواره 

س و پنجره، ترا  -به واسطه عناصری مثل پنجره، در  *ایجاد ارتباط بصری بین فضای بسته و طبیعت حیاط

   ... 

*فراهم آوردن امکانات کاشت گیاه در حیاط خصوصی، توسط خود ساکنین به جهت افزایش حضور آنان در  

 حیاط و تقویت ارتباط با طبیعت

خلوت دیداری 

 و شنیداری 

ساکت  فضای  به  حیاط  کردن  روی  واسطه  به  رازآلود  و  آرام  فضایی  دیوارهای   *ایجاد  از  استفاده  و  درون 

 زنند  گیری طبیعتی مبهم را رقم میمچنین حضور آب و گیاه که شکله، هاحاطه کنند

مطبوعیت و  

  سرسبزی

)سرزندگی و  

 تنوع دید( 

 *استفاده از گیاهان همیشه سبز و آب به جهت تلطیف هوا

 به بیرون حیاط *امکان عبور جریان هوا به واسطه استفاده از دیوار مشبک در جبهه رو

 برای ایجاد سرزندگی   هایی در حوض آب*تعبیه فواره 

هایی از بدنه حیاط، با گیاهان باال رونده، بطوریکه سبزی حیاط از فضای بیرون نیز قابل  *پوشاندن قسمت

 مشاهده باشد 

 های مختلف حوض و گل های رنگارنگ به منظور ایجاد دیدهای متنوع*استفاده از شکل

 یجلوه بهشت
حرکت درآوردن آب به واسطه فواره یا طرح طبقاتی حوض، بر   های سبز و به*استفاده از گیاهان و درختچه

 اساس تعبیر بهشت )درختانی که از زیر سایه آنها نهرهایی روان است(

 زیبایی و جمال

های رو به داره*استفاده از مفاهیم بارز هندسی )همچون تقارن، تکرار و ...( در طرح پالن، پنجره ها و ج

 حیاط

 دسی در دیواره آجری مشبک و آجرچینی دیوارهای جانبی های هن*استفاده از طرح
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 *طراحی طولی حیاط نسبت به جبهه نورگیر آن به منظور جلوگیری از سایه اندازی در فضاهای بسته

 *استفاده از دیوار مشبک برای ورود نور طبیعی به حیاط 

 وز گیری از روشنایی آن در ربه حیاط برای بهره های رو*ایجاد بازشو در جبهه

 های رنگارنگ در حیاط ها و همچنین گلهای رنگی در طرح پنجره*استفاده از شیشه 
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 ها و ویالها«؛ تهران: نشر سپهر. احی پارک؛ »مهندسی فضای سبز: طر1386حکمتی، جمشید؛ [ 10]

جهانبخش؛  [  11] حیدر  مریم؛  ساکنین  1393قنبرپور،  رضایتمندی  ایجاد  در  آن  نقش  و  حیاط  بازآفرینی  و  »بازشناسی  ؛ 

 پایدار؛ یزد: دانشگاه پیام نور یزد.   های مسکونی بلندمرتبه«؛ اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعهمجموعه 

های سنتی جهت احیای  ؛ »بررسی وجوه حیاط در خانه1394زاده شهرکی؛  ، زهرا؛ سمیه امیدواری و حمید بیگرضوی[  12]

 های امروزی«؛ همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران؛ یزد.فضای باز )حیاط( در خانه

رنامه و بودجه؛ معاونت فنی؛ تهران:  ؛ »الفبای کالبد خانه سنتی یزد«؛ وزارت ب1364ء؛  قزلباش، محمدرضا؛ فرهاد ابوضیا[  13]

 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی.  

تا    57؛ ص  26؛ »مفهوم حس مکان و عوامل شکل دهنده آن«؛ مجله هنرهای زیبا؛ شماره  1385فالحت، محمدصادق؛  [  14]
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محمدرضا؛  [  15] مازندرانی،  »خ1388حائری  خانه؛  معماری  بررسی  طبیعت«،  فرهنگ،  تاریانه،  منظور های  به  معاصر  و  خی 

و   مسکن  وزارت  معماری؛  و  شهرسازی  تحقیقات  و  مطالعات  مرکز  انتشارات  تهران:  خانه؛  طراحی  معیارهای  و  فرآیند  تدوین 

 شهرسازی. 

وسعه کالبد بافت فرسوده«؛ فصلنامه  ؛ »تغییر کالبد مسکن روش مستقیمی در ت1387حسینی، سید باقر؛ مهتا حیدری؛  [  16]

 مان.  معماری و ساخت

؛ »تأملی بر مقام حقیقی حیاط در معماری«؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه هنر و معماری  1385صنعتی، سیده؛  [  17]

 یزد.  

 ؛ »سیری در میانی نظری معماری«؛ تهران: نشر سروش دانش.  1384معماریان، غالمحسین؛ [ 18]

معماریان؛    [19] غالمحسین  سمیرا؛  اب1394مجیدی،  »فهم  خانه؛  در  حیاط  عاطفی  علمیعاد  نشریه  شیراز«؛  سنتی   -های 

 .  101تا  91پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران؛ ص 



 مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری

 83-96، صفحات  1401، پاییز 3، شماره 8دوره 
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 ؛ »آشنایی با معماری اسالمی ایران«؛ تهران: نشر سروش دانش.  1384پیرنیا، محمدکریم؛ [ 20]

های سنتی ایران«؛ سومین  شناسی معماری داخلی خانه؛ »الگو1392یسا؛ سیمین یاقوتی و مهسا بایبوردی؛  بایبوردی، پر[  21]

 همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون؛ اصفهان: مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان.  

 .  13له هنرهای زیبا؛ شماره ؛ »الگویی برای تحلیل انعطاف پذیری در مسکن سنتی ایران«؛ مج1382عینی فر، علیرضا؛ [ 22]

زاده،  [  23] ارژمند؛  عبداهلل  محمود  مهسا؛  ویژگی1391سیده  جستجوی  »در  در  ؛  زندگی  شیوه  مبنای  بر  ایرانی،  خانه  های 

 .  122تا  109؛ ص 10پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسالمی؛ شماره  -های سنتی شیراز«؛ فصلنامه علمیخانه

 تهران. های آن«؛ نشر کتاب  های ایرانی و کوشک؛ »باغ1347ویلبر، دونالد نیوتن؛ [ 24]

؛ »تأثیر فرهنگ اسالمی بر معماری خانه و محله«؛ تهران: مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی  1380علی آبادی، محمد؛  [  25]

 وزارت مسکن و شهرسازی. 

 انش. ؛ »معماری ایرانی«؛ تهران: انتشارات سروش د1387معماریان، غالمحسین؛ [ 26]


