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  :هچکید
که باید از دسترس غیر دور مقدس است  یسیار  حریمی این فضا.است خانه داراي مفهومی عمیق در فرهنگ ایرانی

بھ صورت پیوستھ با تفکرات درونی آن خانه مفهومی است که از آغاز پیدایش انسان از دیروز تا امروز.بماند

الگوهاي  .تعلق فضایی را درآن تجربه می کند احساس  که انسان فضایی است در واقع اولین  .ھمراه بوده است
که در آن هر فضا کمی بیشتر یا کمتر از فضاهاي دیگر  دشکیل می دهفضایی در خانه هاي ایرانی مراتبی را ت

در معماري خانه هاي ایرانی  توجه به درون گرایی مسکن دارد این انتخاب و گرایش در معماري .خصوصی باشد
دیوارهایی  درون گرایی معماري با حیاط مرکزي.دارد )که اکثریت مسلمان هستند(ایرانی ریشه در اعتقادات ایرانیان

در این مقاله سعی گردیده است که خانه ي ایرانی از نگاهی .بلند خارجی و بدون هر  نوع گشودگی همراه بوده است
زندگی ایرانی نیز سرشار از معانی و مفاهیم عمیقی است که بهره گیري از آنها به .دیگرمورد بازاندیشی قرار گیرد

معانی و مفاهیم و الگوهایی که در شکل گیري فضاهاي .نه توجه داده استخانه ي ایرانی ما را به وجه دیگري  از خا
در بخش .معماري آن نقش داده است که در   چند نمونه از خانه هاي دوره ي قاجاریه مورد بررسی قرار گرفته اند

ی با مفاهیم پایانی مقاله سعی شده است به مقا یسه ي  خانه هاي سنتی با خانه هاي معاصر بپردازدکه ضمن آشنای
فضایی این خانه ها بتواند گامی موثر در جهت چگونگی تزریق بیشتر این مفاهیم فراموش شده در خانه هاي معاصر 

  .بپردازد و به انسان امروز همان امنیت و آرامش و حریم خصوصی دیروز را هدیه دهد
- قاجار  - سنتی –درون گرا  -خانه -اصفهان - ایرانی:کلید واژگان  

 
 

دنه هر که سر بتراشد سکندري دانهزار نکته ي باریک تر از مو اینجاست         
 زشعر دلکش حافظ کسی بود آگاه             که لطف طبع و سخن گفتن دري داند

 
:      مقدمه      

د از هر چن.وقتی کلمه ي خانه به گوش می رسدآنچه در ذهن جاي می گیرد بدیهی و بی نیاز از تفسیر می نماید 
 ]1[ .نظر گاه هاي متعدد تعاریف گونکون در مورد خانه یعنی خصوصی ترین فضاي زیست انسان عرضه شده است



 

2 
 

  

اتاق خصوصی را وستاخ یا گستاخ یا .واژه ي خانه که امروزه مصطلح است در گذشته به اتاق اطالق می شده است
در جنوب .طالح امروز آن استفاده می شده استوثاق می نامیده اند واز واژه ي سرا به جاي کلمه ي خانه در اص

  ]2[مرسوم بوده است}سرایی با اتاق{)خانه سرا(ایران اصطالح 
در ابتدا حداقل در زبان آلمانی یکی بوده است این )آزادي(،)حمایت(،)مسکن(هایدگر معتقد است که کلمات 

یک خانه ي ایرانی .ریان می یابدو جفیلسوف معتقد است که حیات مادي و معنوي انسان در خانه شکل می گیرد 
3[دنیاي یک ایرانی است [ سابقه ي معماري خانه قدیمی ترین مورد معماري بوده که از عصر حجر شروع شده و .

درون گرایی از جمله ویژگی هاي حاکم در معماري و شهرسازي . ).پیرنیا.(ساختمان هاي دیگر فرع بر آن است
هر چه از بیرون بنا به سمت درون پیش می رویم فضاها کارشده تر و زیبا تر بر اساس سلسله مراتب .اصفهان است

4[هستند [ پارت ها هم در طرح هایشان .طراحی ساختمان ها به دور یک حیاط مرکزي تا دوران اسالمی ادامه یافت
5[حیاط دارد)سال پیش800(تپه ي باستانی حسنلو.از حیاط مرکزي استفاده می کردند [ ویژگی  تاکنون معماري و

هاي خانه هاي سنتی شهر اصفهان که بخش اعظم بافت تاریخی شهر راتشکیل میدهد و ارزش هاي واالي هنري و 
درون گرایی که از جمله ویژگی هاي حاکم در معماري و شهرسازي .معماري به کار رفته در آن ها بی نظیر است

یکی از آرزو هاي انسان ایرانی رسیدن به .دندکیفیت،ارزش و اهمیت فضاها در ارتباط با حیاط مشخص می گر.است
با توجه .بهشت است که از زمان صفویان تا دوره ي معاصردر مقیاس هاي مختلف در شهر اصفهان تجلی یافته است

به انکه در دوره ي قاجاریه بر خالف صفویه در اصفهان بناهاي شهري عمده اي ساخته نشده بنابر این اوج معماري 
از جمله دست آوردهاي این دوره می توان به .ی توان در خانه هاي اعیان و اشراف مشاهده نموداین دوران را م

اشاره کرد که در طول مقاله به ...ایوان،حیاط پخ دار،نورگیري از سقف،وجود پله در دو طرف ایوان،استفاده از ستون و
.آن پرداخته می شود  

:دوره ي قاجار  
قرن دوازده در ایران قرن هرج و مرج .د صفوي رو به افول رفت واز رونق افتاداز میان رفتن حکومت قدرتمن:تاریخ

لذا احساس ضعف در ارکان .]6[بود وتا به قدرت رسیدن قاجار یعنی اواسط قرن سیزده این هرج و مرج ادامه داشت
ازجمله ایران شد خودي، باور داشتن فرهنگ برتر اروپایی زمینه ساز یورش همه جانبه ي اروپا به کشورهاي شرقی 

متاسفانه این یورش که از آن به عنوان غرب زدگی یا تهاجم فرهنگی یاد میشود در زمینه ي هنر و معماري خیلی .
شاهان قاجار با وجود اخذ مالیات هاي سنگین از مردم هیچ گاه آن راصرف آبادانی :اقتصاد]20[ .سریع انجام نمود

در حفظ ابنیه هم هیچ اهتمامی نورزیده و بسیاري از .غی گري میشد کلیه ي مالیات ها صرف جنگ و یا.ننمودند
  ]7[.عمارات و ابنیه ي تاریخی شهر اصفهان را تخریب می نمودند

روابط ایران با کشورها از جمله کشورهاي اروپایی افزایش یافت و این سر آغاز وابستگی ایران به کشور هاي :فرهنگ
در فرهنگ در کمرنگ شدن مذهب و مفاهیم معنایی بسیار نقش  در پی آن تغییرات بنیادي.بیگانه شد

).همان(داشت  
شعر اصفهان کانون نهضت ".در زمان قاجار نهضت نسبتا مهمی در شعر و ادیات منظوم فارسی آغاز شد:ادبیات

از  هدف این گروه رهایی بخشیدن شعر فارسی...سرایندگان یکباره روي از سبک رایج هندي برتافتند"...جدید شد
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تباهی و فقر دوره ي انحطاط صفوي و زمان آشوب و اغتشاش بعد از آن بود اما براي رسیدن به منظور خود راهی 
  .]8[دیگر جز بازگشت نمی داشتند

جهت شناخت قلمرو معنی ابتدا باید با ویژگی هاي بستر خانه هاي تاریخی یعنی جامعه ي سنتی آشنا 
در چنین جامعه اي هر عملی از انسان سر بزند .اورهاي ریشه دار و پایندهگردیدوجامعه ي سنتی جامعه ایست با ب

بازتابی از شریعت وآگاهی اوست مثال اگر شاعر باشد شعرش اگر هنرمند باشد هنرش و اگر معمار باشد عمارت او 
هان و عمدتا از در خانه هاي دوره ي قاجار در اصف.)همان  .(تجلی رمز و راز درون وباور وپندار و اندیشه ي اوست

اواسط آن دوره تا عصر خانه سازي جدید از چند الگوي عمده پیروي شده است ولی تمام ان طرح ها داراي پیوند 
بسیاري از عناصر مانند .قوي با سنت هاي قبلی بوده ودر کلیات فضاي معماري به یکدیگر مشابه می باشند

هاي قبلی معماري بوده و حتی در اختصاص دادن  ورودي،هشتی،داالن وحیاط مرکزي کامال تداوم بخش سنت
.فضاهاي مختلف خانه در اطراف حیاط با تجربیات گذشته تفاوت چندانی ندارد  

ورود خانه بر خالف سطح هموار ساده .تنها راه دسترسی به حیاط و دیگر قسمت هاي خانه در ورودي است:ورودي
ته تا گشودگی را به میانه ي فضا برده و مرکز را خالی از قرارگرف 5[ي دیوار آجري دور تا دورش تزیین می شود
اصل و مرکز در قسمتی از فضاست .تنظیم کننده ي تمام فعالیت هاست.جرز نماید که اشاره به مرکزعالم وجود دارد

عروجی از نور مرکز مادي فضا به سوي مرکز معنایی عالم اتفاق می افتد .که نقطه ي عروج و عطف استثنایی است
  .تجلی آن را در حیاط مرکزي می توان مشاهده نمود که

 
 خانه چرمی-سازمان میراث فرهنگی:منبع . 1شکل

  
که تجلی آفرینش خداوند است براي استراحت،نور خورشید وهواي تازه به خانه راه ]5[نمادي از بهشت است:حیاط 

همان طور که زندگی ]9[.اك و آب اتاقی است بدون سقف بابدنه هاي مشخص،کفی آراسته از درخت و خ.می یابد
خانوادگی با محفل هاي خصوصی هم مرکزش از دید عموم مخفی می شود،خانه ي حیاط دار خود را از دنیاي 

درون خانواده مجموعه اي از روابط گروهی شکل می .پیرامن می پوشاند و تقدس محفل درون را حفظ می کند
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نی خانواده را نشان می دهد نمادین می شود و هویت خصوصی گیرد و بوسیله ي حیاط مرکزي که راستاي روحا
پوشش گیاهی سبز و خود انگیخته ي بخش هاي مختلف باغ که به صورت گوشه اي از .]10[اش شکل می گیرد

بهشت دیده می شود وحوض هاي آینه مانند با بازتاب دادن آسمان در سطح نورانی و لرزان شناخت این دیدگاه را 
و عالی و دون ،عالم مثال و ملک را در سمبولیسمی ژرف که گرایشی است از چشم انداز اسالمی یکی جاودانی کرده 

بسته به اعتقادات،فرهنگ،وضعیت مالی مالکان خانه ها  و ابعاد زمین،تعداد حیاط ها متفاوت است ).همان.(می کند
در خانه هاي ارامنه که حریم ها نقش و به گونه اي که خانه هاي یهودیان اصفهان معموال داراي یک حیاط بودند و

نداشت در صورت وسعت زیاد زمین معموال یک حیاط باغ بزرگ وجود )مانند خانه ي مسلمانان (اهمیت چندانی 
  .]9[داشت و اندرونی و بیرونی معنایی نداشت

:حیاط ها به سه دسته ي نارنجستانی،بیرونی و اندرونی تقسیم می شدند  
.چک است و در زمستان براي جلوگیري از یخ زدگی درختان مرکب پوشانده می شدندنسبتا کو: نارنجستانی  

متوسط به شکل مربع یا مستطیل است و در وسط،آن حوض دایره اي هشت ضلعی یا ستاره اي قرار ): مردانه(بیرون
.دارد،محلی نیمه خصوصی داشته و به مهمانان و غیر وابستگان اختصاص داشته  

رگ است و تناسبات،آن هاهنگ با اتاقهایی است که پیرامونش قرار دارند،اندرونی منحصر  به اساسا بز: اندرونی
 ]5[.خانواده بوده و کسی حق ورود به آن را نداشت

 

 
  خانه چرمی - سازمان میراث فرهنگی:منبع . 2شکل

5  
یده شده و فقط در واقع در دو طرف کوچه هاودیوارهاي بلند کش:کنت دوسرسی در مورد حیاط چنین می گوید

ولی همین که از این مدخل  ... میانشان سوراخ کوچکی است که تنها براي یک نفر براي ورود به خانه راه می دهد
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تنگ و پست عبور کردیم وارد حیاط هایی می شویم که همیشه مزین به درخت و گل است یا باغ هایی که با صفا 
ت از کمال،بزرگترین دانه هاي مجموعه بر روي محور مرکز نظم موجود در حیاط خانه نمادي اس.و سر سبز است

در تفکر وحدت گرایی منبعث از .]3[واقع گشته و در حقیقت وحدت بین اجزا را به نمایش می گذارد)تقارن(حیاط 
فرهنگ اسالمی نمی توان مسکن را جداي از بقیهه پدیده ها و موضوعات مرتبط با زندگی انسان مورد برسی قرار 

تعالیم انسان نیز بر ارتباط انسان با طبیعت تاکید فراوان شده است و یکی از طرق ارتباط انسان با عالم وجود  در.داد
  ]10[. توسط ارتباط انسان با طبیعت عنوان گردیده است

آیه وجود دارد که در آنها به پدیده هاي طبیعی اشاره شده است از جمله سوره ي یونس آیه ي  750در قرآن 
.5،سوره ي طارقآیه ي 20،سوره ي عنکبوت آیه ي 21ه ي ذاریات آیه ي ،سور101  

یعد از سردر وارد هشتی یا هشت یا کریاس می شوند هر چند که در بیشتر مواقع شکل آن هشت ضلعی : هشتی
منظور از هشت .نیست و هشتی هایی به شکل مربع و دیگر شکل ها داریم)8عدد (است اما این به مفهوم هشت

  ]2[ت که از فضاهاي داخلی خانه بیرون آمده و تنها جایی است که با بیرون خانه ارتباط داردچیزي اس
وجود راهرو با زاویه ي نود درجه که فرم آن در محفوظ ماندن قسمت داخلی خانه بی تاثیر نمی باشد و در :داالن

بر حفظ تواضع افت بیشتري جهت  عین حال کنج نود درجه ي آن باعث شده ناخواسته سر را پایین افکنند و عالوه
در معماري خانه سازي این دوره معماران به یک بازنگري .]3[عبور از پله هاي عبوري حیاط مرکزي می شود

منطقی در بعضی از فضاهاي خانه میپردازند و با تجزیه و تحلیل مشکالت موجود به شیوه اي جدید در متجلی 
خانه هاي تاریخی با ارزش : خانه هاي بومی اصفهان و عناصر آنمعرفی ]11[نائل می شودساختن فضاي خانه 

اصفهان غالبا در محدوده ي زمانی صفویه تا اواخر پهلوي بر اساس الگوي کلی حیاط مرکزي و با ویژگی هاي 
در اینجا موضوع مهم قابل طرح درون گرایی خانه .] 12[معماري مناطق نیمه گرم و خشک ایران ساخته شده اند

یرا در بیرون خانه نه باغی وجود دارد و نه سبزه اي به بیون دید دارند،ولی دور باغ را نیز دیوار می هاست ز
سطح ها در درون خود مکانی دارند،یا حس مکان به گونه اي است که هر یک از ابعاد مقصود :دیوار]2[زنند

دیوار،دیوار با سقف و سقف با هر چیزي بوسیله ي آنچه باالي آن است محدود می شود در با .متمایزي دارد
دیوار .دیوار نماد بعد سوم و باال رونده ي فضا است که جهت عمودي اش با محور شناخت هستی تناظر دارد.آسمان

هم چنین در این خانه ها ]10[.به مکان و منزل جان فضایی که تریف شده تبدیل می شود.چنان خود انسان 
رشید و مزاحمت هایی که گزش و گرماي آن ایجاد می کرده از پنام نسبت رون در نظر گرفته شده و حرکت خو
در زمان صفوي .]3[از این دسته اند...ازجمله ارسی،تابش بند،پرده و.هاي عمودي و افقی استفاده می شده است

نظر فضاهاي خدماتی و ارتباطی معموال در پشت فضاهاي اصلی ودر کنج قرار می گرفته اند زیرا این مکان ها فاقد م
در خانه هاي سنتی اصفهان از زمان قاجار بود که نورگیري از سقف متداول گردید و .و نور مستقیم از حیاط بودند

با نورگیري از سقف تبدیل به حوضخانه گردید که )در کنج بدون ارتباط مستقیم با حیاط(یکی از نقاط کور 
  ]9[معماري ان بسیار شکوهمندانه بوده است

حیاط به دلیل بهره مندي از تابش خورشید در فصل زمستان به عنوان فضاي )قبله(ي شمالی  جبه: زمستان نشین
در اصفهان به علت اعتدال هوا در صورت حذف تابستان .ده می شده استزمستان نشین در خانه هاي بومی استفا
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نشین جبهه ي شمالی معموال کارکرد چهار فصل یافته و عناصر و فضاهاي تابستان نشین را در خود جاي می 
).همان(وجود بادگیر یا حوضخانه در جبه ي شمالی خانه هی کریمی،امام جمعه،بخردي موئد این مطلب است.(دهد  

خشک و گرم و عنصر معمارانه با کارکرد اقلیمی است که جزیی از کالبد ساختمان هاي مناطق گرم و : دگیر با
  .]13[مرطوب ایران به شمار می آید

.اد در بادگیر تقسیم می کندده ي بسوزان روف بادگیرهارا مبناي تعداد اضالع دریافت کنن  

غرب به طور ویزه اي مشکل زا می باشد و زوایاي تابش  قرار گیري ساختمان در معرض آفتاب شرق و: تابش بند
خورشیدي براي صبح و بعد از ظهر تابستان آن قدر پایین می باشد که استفاده از پیش آمدگی به ندرت میتواند 

  .]14[موثر باشد
ه از گروهی دیگر از آفتاب گیرها وسایلی هستند که بر روي سطح خارجی چهار چوب نصب می شوند استفاد: پرده

پرده هاي ضخیم براي جلوگیري و تنظیم نور خورشید براي ورود به ساختمان از دوره ي صفویه معمول بوده و 
معموالاز جنس کرباس و یا ابریشم بوده و به  4پرده ها  .همچنین در دوره ي قاجار نیز استفاده می شده است

لوي پنجره ها و ارسی ها استفاده می شده صورت یک ال و دو ال استفاده می شده است و به طور معمول در ج
  .]15[است

  
  

  
 نگارنده:منبع -خانه اعلم. 3شکل
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یا نقاب آفتاب گیر ساخته می شود ولی تابش آفتاب و بارندگی ) شیر سر( گرچه در باالي سر پشت بام عنصر:ایوان

ئما مورد حمله قرار داده و این درهاي بسیار نفیس را که از عناصر تزیینی در معماري سنتی محسوب می شد دا
خسارت زیادي به آنها وارد می سازد همچنین نصب پرده هاي کرباسی سفید که با طناب به باال و پایین حرکت 

از آن .داده میشود تنها وسیله ي حفاظتی از این درها بوده و این پرده ها هر ساله باید مرمت یا تعویض گردد
معماران اصفهانی موفق می شوند یک سبک جدید در .ه کار ساده اي نبوده استگذشته این کار براي تمام افراد خان

فضاي معماري خانه ارایه نمایند این شیوه در ایجاد یک فضاي نیمه باز در حد فاصل فضاي کامال داخلی و کامال 
 .]11[خارجی خالصه می شود که آن را در اصطالح ایوان می نامند

  

  
 یا موزه قاجارامیر نظام  خانه / http://cenlibel.wordpress.com:منبع.4شکل

  
در این انتقال از . ایوان نیز از منظر مفاهیم معنایی به صورت نماسازي در منظر عمومی بنا جایگاهی ویژه می یابد

به عنوان سیال و عبور کننده از ماده و همچنین .عنصر نور به عنوان عامل ایجاد کننده ي شفافیت و سبکی هوا
استفاده از انواع نور و تزیینات به گونه ایست که .]16[ایجاد سایه در جهت مرئی نمودن آن استفاده می شده است

معمار سنتی با استفاده ).همان(روشنی بخش دیده ي ساکنان شود و آنان را به سوي نور و معرفت الهی هدایت کند
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آیات الهی و با عبور دادن نور از شیشه هاي رنگی به درون فضا،نماد خدا ومعرفت حقیقی و الهی اورا از مثال و 
هنر خویش قرار می )33قران کریم سوره ي نور آیه ي (نور و رنگ را دست مایه ي استعاري .]7[تکرار می نماید

و باعث ایجاد حس آرامش قلبی و جلوه اي از حق را عیان می سازد و باعث به کمال رسیدن فضا می شود .دهد
و خداوند قرار داد براي شما ":آمده 8همانطور که در سوره ي مبارکه ي نحل آیه ي .ذهنی درون خانه ها می شود

در این آیه به سکنیت و آرامش اشاره شده است،خانه اي که محل "بخشی از خانه هاي شمارا محلی براي آرامش
امن مسلمانان است خانه اي که محل آرامش درونی و راز و نیاز انسان با اقامت دائمی انسان و پناهگاه و م

معمار سنتی بهشت و زیبایی آن را با استفاده از هندسه وارد اندرون و قلب خانه می کند تا : هندسه] 17[.خداست
نظم و انظباط طراح با خود از هندسه نقش آفرینی می نماید و بهشت زمینی را با .مورد شهود و تعقل ساکنان شود

البته در .هندسه ي پالن بر روي نما خطوط وتناسبات زیبایی در نماهاي اطراف ایجاد می شود4.]7[الهی می سازد
دوران قاجار این هندسه به ویژه در حیاط دچار دگرگونی شده و همه ي خلوص مثال زدنی خود را از دست داده 

صورت تی  شکل در آورده پخ هایی در گوشه ي حیاط که فرم  اضافه شدن زائده اي به حیاط که فرم آن را به.است
هشت صنعتی به آن بخشیده و تجاوز به حریم حیاط از جمله تغییرات هندسی فضا در حیاط خانه هاي دوره ي 

تقریبا تمام راه پله ها پاگردها اتاق ها و سراها به حیاط متصل است و متقابال حیاط نیز چشم ).همان(قاجار است 
  .]18[طراحی شده و آراسته اي براي تمامی این فضاهاست انداز
بر اساس انعکاس هندسه ي پالن بر روي نما خطوط و تناسبات زیبایی در نماهاي اطراف ایجاد می : نما

خطوط نمایی هر دو ضلع رو به رو در این گونه متناظر بر یکدیگر هستند و باعث ایجاد یک هندسه ي .]7[شود
در زمان صفوي در نماها همه ي فضاهایی که بر این مبنا طراحی شده .طراف حیاط می شوندهماهنگ و واحد در ا

اس تعداد درها عموما با اند در تعداد فرد بوده و این تقسیم موجب ایجاد مرکز در میان هر بدنه می شود بر این اس
جب ایجاد مرکز در میان هر بدنه ،واین تقسیم مو)همان(سه دري، پنج دري، هفت دري:نام نهاده شده اند اعداد فرد
   .می شود
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http://www.maskansazancz.irنگارند حقییقیخانه .5 شکل. 

:  
  

استفاده از انواع نور و تزیینات به گونه اي است که روشنی بخش دیده ي ساکنان شود و آنان را به سوي نور 
اما در دوران قاجار با فاصله گرفتن از مذهب مفاهیم معنایی نیز دست خوش تغییر .]16[هدایت کند ومعرفت الهیی

گردید و آنچه باقی ماند برداشتی سطحی و ظاهري از آن مفاهیم بود مثال تبدیل سه دري به دو دري که تناقض 
  ).همان.(ارداساسی با مفهوم مرکز در معماري و به ویژه در نماهاي فضاهاي مجاور حیاط د

با قرارگیري ایوان قسمت اتق از زیرزمین باالتر می رود و زیر زمین نمایان می شود و دسترسی به اتاق هاي اصلی با 
هنگامی که جهت یکی از اضالع در امتداد قبله و جهت دیگري رو به سوي .راه پله در طرفین آن امکان پذیر است

بیشتر می گردد بنبراین تمام فعالیت هاي زندگی در این اتاق ها رو ...قبله باشد تقدس اتاق هاي سه دري ،پنج دري
به سوي قبله یا عمود به آن می باشد در روشهاي قبلی ورودي بر اساس نشیمن و پذیرایی از طرفین آن و توسط 
.یک پیش ورودي انجام می گیرد ولی در حالت جدید از در هاي واقع در ایوان می توان به سالن راه یافت ارتفاع  

اتاق اصلی بلندتر از اتاق جانبی است که این به طور سنتی برخورد اتاق با فضاي اصلی دنباله رو نظام پیوندي 
را به تصویر می کشد و )مکعب انسان(اتاق از دید نمادین.محوري است که از اتصال انتقال و اوج تشکیل شده است

11[ه استارتباطش با خانه مثل ارتباط انسان با واحد خانواد [ اختالف ارتفاع در حجم ایوان هم نمایان می شود .
تبریزي در دهانه ي باریک تر .تاکید بیشتري انجام میگیردما با واصلی بودن و مهم بودن فضاهاي میانی بر روي ن
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این تیر حمال خود .ل در لبه ي خارجی ایوان نصب گرددلذا ضروري است که یک تیر حما.یعنی عرض ایوان است 
معموال پوشش آن از گچ بري و .انتخاب ستون ها بهترین راه حل را در بر دارد. اج به عناصر باربر عمودي دارد احتی
.نات نقاشی روي گچ استفاده می شودتزیی  

:نتیجه گیري  
سیر طراحی شهري و معماري سنتی ایرانی همواره در راستاي کشف آهنگ طبیعت استفاده از انرزي هاي تچدید 

زنده یاد دکتر شیرازي در مقاله اي رمز ماندگاري .]19[ ن بناهایی با کمترین مصرف انرزي بوده استپذیر و ساخت
شهراصفهان در طول تاریخ را هم زیستی کهنه و نو در آن می داند و هم چنین زبان مشترك موجود در همه ي 

اي زندگی امروز بررسی دو نمونه ي آماده سازي خانه هاي تاریخی بر.صل تفاهم کهه ونو به شمار می رودعرصه ها ا
این پروژه قرار دادن ساختاري امروزین درون خانه اي :نمونه ي اول خانه ي شکل پذیر:خارجی از خانه هاي خارجی

در دوبلین پایتخت ایرلند است که گروه آرکیتکچر )در عصر پادشاهی جورج اول تا چهارم( 18مربوط به قرن 
خانه ي دي :نمونه ي دوم.نه ي بالغ بر صد و بیست هزار پوند به انجا رسیده استو باهزی 2009ریپابلیک در سال 

هدف از این پژوهش این برایند بوده است که از ویژگی هاي خانه هاي سنتی درون گرا براي خانه هاي  او ال
ر واقع تلفیقی امروزي و مدرن استفاده کرده ودر واقع با کالبدي سنتی درون خانه ها را مدرن طراحی کنیم که د

  .می شود از مدرن و سنتی وباعث ارتقا کیفیت زندگی انسان می شود
12 
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