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 چکیده:

اتاق است که به نام در معماری اسالمی ایران بخصوص در خانه های سنتی عناصر مختلفی وجود دارد. که یکی از این عناصر      

که تنها از ابعاد انی استفاده از این نوع اتاق ها ). درخانه های سنتی ایر، هفت دری و دو دری تقسیم می شودپنج دری های سه دری،

و سبک و شیوه خاصی را در معماری آن روز بوجود آورده بوده است بگونه  های گذشته بسیار متداولزمان خاصی پیروی میکنند( در 

بحث و با آنکه گمان هایی برآن  میرود ولی هنوز بر سر آن ، اعداد و ابعاد استفاده از این نوع تناسبات بر تئوری شکل گیریای که 

برده شود و در این راستا به بررسی  ل گیری این نوع اتاق هاشک به فلسفهه سعی بر آن شده است که پی . در این مقالگفتگو است

. روشی که در این مقاله از آن استفاده شده است بر اساس تحلیالت و احتماالت ریاضی است که در تئوری های دیگر نیز می پردازیم

 انواع  این نوع اتاق ها به انجام رسیده است. 

 ، اسالمی، سنتی، ایرانیتاق، ادری 5دری،  3کلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mohammadhashemian87@gmail.com


2 
 

 مقدمه:

در معماری سنتی ایرانی) بخصوص در طراحی خانه ها( عناصر زیادی وجود دارد که یکی از این عناصر اتاق       

تقسیم میشوند. نام گذاری این اعداد بر روی اتاق  4و هفت دری 3، پنج دری2، دو دری1می باشد که به سه دری

ها به دلیل تناسبات و ابعاد استفاده شده در این نوع اتاق ها است. بطور متال وقتی در مورد سه دری صحبت 

واحد در طول که ضلع کوچکتر رو به سمت  5واحد در عرض و  3میکنیم، منظورمان اتاق هایی است به ابعاد 

 7و یا ذراع 6، ارش یا ذرع5گزالزم به ذکر است که واحدهای اندازه گیری در گذشته شامل حیاط مرکزی است.) 

واحدی) بر  5دری نیز تقریبا از همان ابعاد سه دری پیروی میکنند با این تفاوت که ضلع  5بوده است(. اتاق های 

ج دری ها به هفت دری تبدیل و پن 8با گذر زمان سه دری ها به دو دری خالف سه دری( رو به حیاط مرکزی است.

 واحد به طول اضافه میگردد.  2دری،  5می شوند. در واقع در سه دری ها یک واحد از عرض کم و در 

و سبک خاصی را برای مدت طوالنی  ی و ایرانی بسیار متداول بودهاین نوع اتاق ها در معماری سنتی، اسالم     

بوجود آورده بوده است؛ با این حال مطالعات زیادی بر روی این نوع اتاق ها صورت گرفته تا بتواند فلسفه شکل 

 گیری این نوع اتاق ها را شرح دهد.

د آمدن این که هر کدام از محققین بعضی از این اصول را باعث بوجو  معماری سنتی ایرانی دارای اصولی است     

. بطور مثال بعضی از محققین شرایط بعضی ها را نیز مردودو یا شاید  اعداد خاص در معماری اتاق ها می دانند

. بعضی نیز به مقدس بودن (14-9)و تالش برای فراهم کردن شرایط ایده آل را عامل میدانند ،آب و هوایی و محیطی

افرادی نیز هندسه و ریاضیاتی را که بر معماری ایرانی حکم فرما بوده ، (71-51)گذشتگان معتقدند این اعداد در نزد

 .20و در آخر نیز تعدادی به عملکردگرا بودن این نوع معماری معتقدند (19و81)است را حکمت این اعداد دانسته

ی های صورت به نظر می آید، باید مطالعاتی دقیق در این راستا بر روی این موضوع شکل گیرد تا به پراکندگ     

 و این دلیلی است بر زمینه شکل گیری این تحقیق. گرفته در معماری باستانی پاسخگو باشد

 بررسی مطالعات گذشته:   

 فرضیه اول: -1

در مورد گزینه اول باید گفت، اگر بر فرض بپذیریم که معماری این گونه از اتاق ها بر اساس شرایط محیطی      

شکل گرفته است؛ می توانست اعداد دیگری نیز در این نوع اتاق ها شکل بگیرد. در واقع شرایط محیطی توانایی 
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دری(  7دری به  5دری و  2دری به  3شدن  ) تبدیلتوجیه این اعداد و حتی تبدیل شدن آنها در یک برهه زمانی

  را به نظر میرسد نداشته باشد.

 فرضیه دوم: -2

 در مورد افرادی که معتقد به استفاده شدن این اعداد بر اساس اعتقاد مذهبی هستند این ایراد وارد است:     

( را در این نوع اتاق ها 5و  3شاید بتواند علل استفاده کردن اعداد اولیه)  فرضیه را درست بپنداریماین اگر      

بیان کند ولی توانایی اثبات تبدیل شدن این اعداد به اعدادی دیگر را ندارد و اگر بر فرض هم داشته باشد به 

سازد. شاید بتوان شالوده خود در بطن این تئوری) بر فرضیات اولیه شکل گرفته در این تئوری(، لطمه وارد می 

این تئوری را در بعضی از قسمت های معماری ایرانی اسالمی درست پنداشت منتها گویا در این بخش از معماری 

 ایرانی توانایی الزم را برای اثبات نداشته باشد.

 فرضیه سوم و چهارم: -3

هندسه و همچنین به فرضیه سوم و چهارم، فرضیه کسانی است که بیشتر معتقد به کاربرد ریاضیات و      

عملکردگرا  بودن معماری سنتی ایرانی معتقد  هستند. این دو تئوری از این نظر)نسبت به دو تئوری گذشته(  در 

 این مقاله بیشتر مورد توجه واقع شده است، چون در واقع از اصول منطقی تری پیروی میکنند.

است بلکه با تفصیل کردن بیشتر آنها توسط مقاالت  در این مقاله هیچکدام از تئوری های گذشته نغز نشده     

پرداخته شده است. که در این راستا توجه بیشتری به دو گذشته نویسنده به اتحاد و جمع کردن این تئوری ها 

 فرضیه سوم  چهارم شده است چرا که شالوده اصلی فرضیه را تشکیل داده اند.

 :ارائه شده فرضیه     

 نیاز به بیان خالصه ای از مقاالت گذشته نویسنده می باشد:ارائه فرضیه      

 در معماری ایرانی به صورت زیر است: 21طبق مقاالت منتشر شده توسط نویسنده، دو شرط فضاهای مردم وار     

 است متغیر مختلف - جاهای در و نیست ثابت که) شود استفاده میکند پیروی انسان ابعاد از که یکاهایی از -1

، طبق تحقیقات انجام شده این یکاها ارش یاذرع و ذراع می باشند شامل گز،همانطور که ذکر شد و 

 (معموال طبق ابعاد دست انسان است. به طور مثال: از آرنج تا نوک دست



4 
 

طبق تحقیقات بدست  22فضای طراحی شده تنها تونایی ارضای عملکردی فعالیت مورد نظر را داشته باشد. -2

آمده در زمانی که از ابعاد انسانی استفاده میشود طراحی فضا طبق ابعاد بدن انسان کاری سهل و آسانتر 

  23و حتی مقرون به صرفه تر خواهد بود.

 حال به بررسی سه دری ها بر اساس این دو اصل می پردازیم.

 سه دری ها:

 بطور .است ارزش بی فیزیکی و رفتاری برنامه گرفتن نظر در بدون انسانی ابعاد از استفادهبر اساس اصل دو،       

 :شود گرفته نظر در زیر عوامل باید (خالصه طور به) خواب اتاق فضای در باید مثال

 راه ترین سریع -3 است؟ چقدر انسانی یکای به توجه با خوابیدن محل ابعاد  -2 است؟ خواب محل کجا -1

 .میشود طراحی به منجر که .....  و نیاز دارد انسانی یکای حسب بر فضا چقدر خواب محل به رسیدن برای

بیشتر  آن فیزیکی برنامه که )اه دری 3در مثال طور به میشده، استفاده ایران سنتی معماری در دقیقا روند این     

 :است زیر صورت به ایران باستانی ارش یا و ذرع ،ذراع حسب بر آن طراحی 24-25 ه(بود خواب برای محلی

    اتاقهای طبق تحقیقات انجام شده در این پژوهش که است ذکر به الزم )میکنیم بندی واحد را دری 3 اتاق ابتدا     

 یکای دِواح 5 یا 3 آنها طول و واحد 3 آنها عرض کدام هر در که اند شکل مستطیل گاهی و مربعی گاهی دری 3

مورد  بوده تر سخت که آن مستطیلی نوع تحلیل اینجا در و ،میباشد (یکایی هر حال )انسانی ابعاد حسب بر )طول

 ،شکل بقاط. م(استپژوهش قرار گرفته 

 برای فرد هر و ،شده بندی واحد اتاق

 ذراع 4برابر اقل حده مساحتی خوابیدن

 میشود نفر دو برای درواقع )دارد نیاز مربع

 قرار یکدیگر کنار در که مربع ذراع 8

 هاشور شکل دربرای مشاهده  و( میگیرند

 درست ،مانده باقی مساحت و است خورده

 آمد و رفت برای فردی ی شانه عرض اندازه

در نظر ( بخوا محل پشت در )26 پستو به

 .گرفته شده است
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 را واحد هر گرا) است زده رقم  نظر مورد فضای کمترین در را طراحی برای آمده بدست احتماالت ،بدین شکل و

 ابعاد ،(ذراع مربع است( 1میکند اشغالفرد  که مساحتی یا و فرد، هر شانه عرض) بگیریم نظر در ذراع 1 مساوی

 .ذراع 5 در ذراع 3 ،بدین گونه بدست میآید ،دری3

 

 :هادری 5

 دو بین ما و نشیمن برای فضایی معموال ها دری 5     

 شدن جمع برای فضایی ) در واقع27 بوده دری 3اتاق 

 فضای چون نتیجه در (های مجاوریدر 3در نساک افراد

کل  دردری،  5 اتاق افراد تعداد است نفره 2 دری3 هر

 تجمع برای فضایی دری 5اول قدم در پس .میشود نفر 4

 است.ی اجتماع روابط جهت نفر 4

 این برای که عقالنی احتمال حداکثر :شکل طبق     

 اتاق در افراد این که است آن در نظر گرفت، میتوان افراد

تکیه دهند و پاهای خود را دراز کنند  دری 5 همان یا نشیمن

پشتی جهت  از و نبوده امروزی صورت به مبل زمان آن در)

طبق . در نتیجه (28-30می نمودند استفاده تکیه دادن

 اینجا در )می بوده مربع ذراع 12 به نیاز مجموع در ،محاسبات

 3که( مییاشد مربع ذراع 3 معادل و واحد 3 تکیه دادن، فضای

 در ،میگذارد باقی را اتاق فضا در آمد و رفت جهت مربع ذراع

 موجود فضاهای ترین متناسب و ترین اقتصادی از یکی نتیجه

 .آورده است بوجود را دریها 5 جهت نشیمن در

 نیز دری 5و  دری 3مورد استفاده در اتاقهای  ابعاداندازه  قدیم درطبق تحقیقات انجام شده در این پژوهش      

 وهر دلیلی رو به افزایش می گراید  به ابعاد دری، 3 هم و دری 5در هم زمان مرور به که ،بوده اندازه همین به

 یکاهای از سنتی ذرع یا ذراع یکای از استفاده بجای که ای بگونه ود.میش روش این تدریجی انحطاط موجب

 شد باعث این و ایجاد میکرد را  5و  3 دواح تعداد همان با ولی بزرگ فضاهای و می شده است استفاده بزرگتری

. در واقع در این مقاله میشماردند مقدس را اعداد این قدیم در که شود استنباط امر بگونه ای این امروزه ،اشتباه به
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این روند شکل یافته را حاصل رابطه  ،طبق تحقیقاتبه نفی علل مذهبی در شکل گیری آن منظور نیست بلکه 

غیر مستقیم با مذهب میداند بطوریکه طبق مستندات، مردم آن زمان با توجه به گرایشی که به اسالم داشته اند 

 31معتقد به عدم اسراف یا زیاده روی، حتی در ساخت بناها بوده اند.

 طورب ولی آید، نظر به عملکردگرا کمی شاید روش این     

 الزم. است ها محدودیت برای طراحی جهت روش ینا کلی

 پیمون نظام با که ایرانی سنتی های خانه در است ذکر به

 از آنهاهای میشدندحیاط ساخته 18کوچک پیمون و بزرگ

 ،عدد 2 اگر تحقیقات طبق .19میکردند پیروی طالیی تناسب

 گیرند قرار حیاط طرف دو در دری 5یک طرف دو در دری 3

) با در نظر گیرد قرار دری 5یک حیاط دیگر طرف دو در و

 اینبدست میآید.  طالیی تناسب بخود خود ،گرفتن راه رو ها(

 ایجاد به قادر نیز عملکردگرا معماری که میدهد نشان

 ت. هس نیز شایسته و زیبا تناسبات

 

 دری: 7دریها به 5دری و 2دریها به 3تبدیل 

تبدیل به کاربری اتاق های یک نفره میشوند) این امر طبق محاسبات  ،دری 3های اتاقطبق مستندات ارائه شده،     

واحد  3. که حاصل آن کم شدن یک واحد، از ذراع مربع کامال مشهود است( 4ریاضی و آنهم تنها با کم کردن 

که به دو دری تبدیل میشوند. و برای آنکه تناسبات طالیی در حیاط از بین نرود  دری است 3عرضیِ اتاق های 

واحد  2واحد از اتاقهای سمت طولی حیاط(  2دری، و در مجموع 3)باتوجه به آنکه با کم شدن یک واحد از هر 

 دری تبدیل شده اند.7دری اضافه شده و به 5کم شده به اتاقهای 

 بحث و نتیجه گیری:

فرضیه اول است که در  4وجه به پژوهش های انجام شده در این مقاله، استفاده از این اعداد، نتیجه همان با ت     

 قسمت مفصل بیان میگردد:

فرضیه اول) شرایط اب و هوایی(: در معماری سنتی ایرانی عنصر دیگری در بهره وری از شرایط آب و هوایی  -1

رون در واقع همان جهت گیری خانه یا بنا نسبت به  د.میگوین (noRo)32روننقش ایفا میکند که به آن 

طبق تعریف، رون به مستطیلی فرضی) که همان بنا با تناسبات خاص . شرایط جغرافیایی است
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( محاط شده درون شش ضلعی گویند که یک راس آن به سمت شمال است و به )تناسبات طالیی(است

طبق تحقیقات شکل گرفته رون عنصری است  ود.سه دسته رون راسته، کرمانی و اصفهانی تقسیم میش

 33جهت استفاده از بهترین شرایط محیطی و اقلیمی.

 

      

و هم در اتاقها انجام می شده  همان رون(درواقع ) الزم به ذکر است که این تناسبات طالیی هم در حیاط     

 -مقیاس های بزرگ) و بر عکس( بوده. گویا مردم آن دوره معتقد به پیروی کردن مقیاس های کوچک از 34است

میکند اند. در واقع احتماال به این معتقد بودند که جهان هستی در تمام ابعاد یا مقیاس ها از مدل واحدی پیروی 

گویند.) نظریه پرداز این تئوری  (Chaos theory)35"نظریه آشفتگی"چیزی که امروزه در معماری معاصر به آن 

دری) با این 7به دری 5دری و 2دری به 3میباشد(. و در مورد بررسی  تبدیل  (Edward Lorenzادوارد لرنز)

ی توجه به رعایت و حفظ کردن مبانی اولیه عنوان نمود، با اینکه اندکی با اصول اولیه متفاوت است ولفرضیه( باید 

 در اجرا تناسبات طالیی امری قابل توجه است.

 رضیه عاملی غیر مستقیم جهت شکل گیری این تناسبات بوده است.) اعتقادات مذهبی(: این ففرضیه دوم -2

فرضیه سوم و چهارم: در این دو فرضیه تاکید بر اصول هندسی، ریاضی و عملکردگرایی مورد تاکید است  -3

که شامل پیروی کردن از تناسبات مستطیل محاط شده داخل شش ضلعی، و احتماالت ریاضی در این نوع 

 اتاقها میباشد.
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 :پیشنهادات

به شیوه ای دیگر اقدام  رن،با استفاده از علل و مبانی پایه ای این نوع طراحی میتوان از آنها در طراحی مد     

ضلعی و احتماالت  6در این نوع معماری به خصوص در رابطه  و تحقیق کرد. الزم به ذکر است، زمینه فعالیت

فراوان( در این نوع تحقیق هنوز باز است و نیاز به تحقیقات ) بخصوص همخوانی و حس وحدت بوجود آمدهریاضی 

 فراوان در این زمینه دارد.
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