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 چکيده

استفاده از حیاط، الگوی بسیار کهنی در ساخت و ساز مسکن بوده و به طور قابل مالحظه ای در شهرهای مختلف ایران مورداستفاده 

قرارگرفته است، فضاهای سکونتی با بهره گیری از تدابیر مختلفی در اطراف حیاط ها شکل گرفته اند نتیجه این نگرش، به حیاط 

جایگاه ویژه ای به آن داده است. معماری مسکونی ایران در دوره معاصر از آنچه به عنوان معماری ارزشمند ایرانی یاد می شود 

ساخته شده اند، مطابقت چندانی  0011فاصله گرفته و با معیارهای متعادل معماری ایرانی در خانه های تاریخی که تا قبل از سال 

ر می رسد معماری مسکن در ایران پاسخی به نیاز برای سکونت انسان بوده و نهایتاً شرایط آسایش ندارد. در حال حاضر به نظ

جسمی را برای او فراهم می کند اما اغلب از حس آرامشی که خانه های تاریخی در فرد ایجاد می کردند بی بهره است. از ویژگی 

ان بوده می توان به درون گرایی، رعایت سلسله مراتب، انعطاف های مهم معماری خانه های ایرانی که پاسخگوی نیازهای ساکن

نیمه باز و بسته و همچنین ارتباط با طبیعت اشاره کرد که چنانچه با دقت نگاه شود  -پذیری، حضور هم زمان سه نوع فضای باز

باشد. حیاط یکی از فضاهای  در تمامی این موارد حضور حیاط به عنوان اصلی ترین فضای باز خانه در گذشته بسیار پررنگ می

شاخص در معماری گذشته ایران است، این فضا در بناهایی با کاربری های متفاوت حضور داشته به گونه ای که در بسیاری از خانه 

های تاریخی نقش و حضور پر رنگ آن قابل مشاهده است. پاسخگویی به نیازهای ساکنین، تعامل با طبیعت، شکل گیری متناسب 

شرایط اقلیمی و فرهنگی بستر و عوامل دیگر سبب شده است، حیاط در خانه های تاریخی از اهمیت و ارزشی برخوردار  فضا با

باشد که امروزه به ندرت در معماری معاصر دیده می شود. تا به امروز مطالعات مختلفی پیرامون حیاط در خانه های تاریخی صورت 

ست. حال این سوال مطرح می گردد که: نقش حیاط درمعماری گذشته چه بوده است؟ و پذیرفته و هریک نتایجی را دربرداشته ا

چگونه می توان به بازآفرینی نقش حیاط در فضاهای مسکونی امروزی دست یافت؟ برای پاسخ دادن به این سواالت معمار معاصر 

 شته باشد تا بتواند خانه ای متناسب با فرهنگبایستی شناختی دقیق از معماری سنتی و ویژگی های حاکم بر خانه های تاریخی دا

بومی و ویژگی های اقلیمی آن منطقه طراحی کند. لذا این مسئله بستری الزم را برای نگارش پژوهش حاضر فراهم کرده است. از 

ر معماری دتحلیلی و با هدف بررسی و تحلیل شناخت فاکتورهای موثر بر شکل گیری حیاط  -اینرو پژوهش حاضر با روش توصیفی

مساکن تاریخی مازندران بپردازد شکل گرفته است که غالب مطالعات آن از نوع اسنادی)کتابخانه ایی( استوار بوده است. با استناد 

به نتایج این پژوهش می توان این گونه برآورد نمود که، که دوری از طبیعت رفته رفته زندگی انسان ها به چالش کشانیده است. 

وی دیگری گرفته و آرامش در خانه های مان جایی ندارد. دور شدن از لمس عناصر زنده و غیر زنده طبیعت، آسایش رنگ و ب

محرومیت از بوییدن آن حس دورماندن و ترد شدن است. با بازگشت به طبیعت و بهره گیری از عناصر آن در ساختمان های 

 به شهرنشینی امروز هدیه کنیم. امروزی و استفاده از الگوهای غنی گذشته می توان زندگی را 

  .معماري ایرانی، حياط، فضاي باز، حياط مرکزي، مازندران :يديکل واژگان
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 مقدمه
گذشتۀ تاریخی همواره بخش مهمی از هویت اجتماعی جامعه محسوب می شود و نوع بینش روایت گر تاریخی به دغدغۀ 

می شود. این خود آگاهی تاریخی و تعلق خاطر به گذشته، عرصه آن برای حفظ هویت که خود ماهیتی چندگانه داشته، مربوط 

ای را می گشاید که در آن، انسان در گفت و گو با گذشتۀ تاریخی خویش قرار گرفته و به بازیابی و درک جایگاه خویشتن امروز 

کرده و در دنیای امروز، دست می یابد. در این گفت و گوی گذشته و حال است که انسان تغییرات ضروری هویتی خود را کشف 

هویت خود را باز تفسیر می نماید و درنهایت، به زندگی خود معنی می بخشد. دغدغۀ ایجاد کیفیت مطلوب در فضای معماری به 

عنوان یکی از اصلی ترین اهداف معماران و پژوهشگران این عرصه، توجه آنها را به مفاهیم و شیوه هایی جلب کرده که اصل آنها 

بر تجربیات بشری و تسلسل هویتی دستاورد های انسان با نسل پیشین و پیش دانسته های انسان، بنیان نهاده شده است.  با اتکا

از این منظر، نقش و کارکردهای الگو و دیگر مفاهیم مرتبط در حوزۀ اندیشهِ و عمل قابل بررسی است. با عطف به این موضوع، 

ط در معماری که گونۀ شاخصی از معماری سنتی ایران بوده و واجد رسالت حفظ شناخت فاکتورهای موثر بر شکل گیری حیا

ارزش های کهن فرهنگی است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد. در جریان این گونه از طراحی معماری که با هدف بازتاباندن 

ا بازخوانی کرده و  بدین ترتیب در فرایند تداوم گذشتۀ تاریخی شکل گرفته است، طرح الگوهای قدیم معماری را باز یافته، آنها ر

و تحول آن نقش ایفا می کند. معماری به مثابه یک هنر بصری، تجلی گاه کالبدی مجموعه ای از روابط، پدیدها و عواملی است 

انسان  رین نیازهایکه تمامی نیازهای انسان را در فضا تحقق می بخشد. نیاز به خانه و سرپناه یکی از ابتدایی ترین و اساسی ت

است. خانه به عنوان مهم ترین گستره حضور و رشد انسان و همچنین اولین طرح و گسترده ترین دستاورد در معماری که حجم 

باالیی از آن را به خود اختصاص داده است، به فراخور موضوع بیشترین کاربری را برای انسان دارد، بنابراین می تواند به بهترین 

. از اینرو ضرورت حفظ فرهنگ ایرانی ایجاب می کند بازگشتی اندیشمندانه [1]بلور فرهنگ ایرانی و مؤلفه های آن باشدوجه بستر ت

به معماری خانه سنتی ایران شود و از ویژگی ها و عناصر اصلی آن برای خلق شیوهای جدید از معماری مسکونی همراه با 

کی از عوامل مهم و تأثیرگذار در شکل گیری الگوی خانه ایرانی ساختار فضایی تکنولوژی جدید و مقتضیات روز استفاده کرد. ی

در طیف وسیعی از خانه های  "حیاط"است و حیاط از اهمیت ویژه ای در ساختار فضایی خانه های سنتی برخوردار است. حضور

آن می تواند نقش بسزایی در فهم ایرانی نشان دهنده اهمیت این فضا در بسترهای مکانی متفاوت بوده و بررسی و شناخت 

معماری و شناخت چگونگی رابطه متقابل آن با محیط را به دنبال داشته باشد. حوزه رواج خانه های حیاط دار در کشور های 

 اسالمی زنجیره ای طوالنی از ایران تا شمال آفریقا را شامل می شود. در هر کدام از مناطق یاد شده معماری خانه های حیاط دار

 صورت به ایران چه معماری در بنا با توجه به ویزگی های اقلیمی هر محل و فرهنگ معماری رایج شکل گرفته است. شکل گیری

. [2]گرفته است صورت و نیمه باز بسته باز، فضای الگوی سه ترکیب براساس و هم مکان مجتمع همزمان صورت به چه و منفرد

ی ترین فضای باز،همزیستی با طبیعت را نمایندگی می کند. بناهای حیاط دار در ایران در خانه های تاریخی حیاط به عنوان اصل

قدمتی هشت هزار ساله دارند. حیاط به عنوان یکی از مهمترین عناصر فضایی در شکل گیری معماری،عالوه بر عملکردهایی نظیر 

یده اقلیمی عمل میکند.سازمان دهی و بهره وری ایجاد مفصل ارتباطی،سازمان دهی فضا و ایجاد حریم)همان(به عنوان یک پد

فضاهای پیرامونی،یا به اصطالح استفاده از خانه های چند کله ای یکی از کارکردهای متاثر از اقلیم حیاط در طراحی خانه بوده 

تنی از است. حیاط اتاقی است بدون سقف با بدنه های مشخص،کفی آراسته از درخت و خاک و آب و به عنوان جزئی ناگسس

معماری ایران به شمار می رود و بنا به شرایط فرهنگی،اقلیمی،سنتی و مذهبی،در انواع گوناگون معماری به کاربرده می شود. 

عنوان یکی از عناصرفضایی شاخص در معماری گذشته ایران، در بسیاری از پژوهش های صورت گرفته در حوزه معماری،  به حیاط

فضا در بناهایی با کاربری های متفاوت حضور داشته و نقش فعالی در رابطه با تعامالت فضایی ایفا  . این[3]مورد توجه بوده است

کرده است. الگوی حیاط مختص منطقه ای خاص نبوده و وجود آن در بسترهای مختلف قابل مشاهده است. نقش های متعدد 

فضا قابلیت بررسی از جهات مختلف را دارا باشد. به همین حیاط در رابطه با مناسبات اقلیمی، فرهنگی و... سبب شده است، این 

جهت تا به امروز تحقیقات متعددی بارویکردهای متفاوت، حیاط را مورد مطالعه قرارداده است. هریک از این مطالعات در نوع خود 

ست که  به بررسی و  تجزیه و ارزشمند بوده و ابعادی از وجوه این فضا را آشکار ساخته است. حال در پژوهش حاضر قصد بر آن ا

تحلیل نقشه های بافت های مسکونی تاریخی شهرهای مازندران  به عنوان رکن اصلی مطالعات پرداخته ایم و از اسناد و مدارک 
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نوشتاری در رابطه با موضوع بازشناسی الگوها و شناخت فاکتورهای موثر بر شکل گیری حیاط در معماری مساکن تاریخی مازندران 

فاده شده است . بدین ترتیب بسیاری از استنتاج های مربوط به نحوه ی شکل گیری حیاط از راه تطبیق و بررسی نقشه های است

موجود بدست آمده است.این پژوهش در ابتدا به معرفی گونه های مسکونی و مطالعه خانه های سنتی در بافت شهری در اقلیم 

ای کالبدی و فرم حیاط این خانه ها الگوهای مناسب با رویکرد اقلیمی منطقه را مورد مازندران پرداخته و ضمن تاکید بر ویژگی ه

 بررسی قرار داده است.

 

 روش شناسی

 :های این پژوهش عبارتند از روش

این پژوهش آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط موجود، عقاید متداول، فرایند های  0پژوهش توصیفی:

 شهود یا روند های در حال گسترش توجه دارد.جاری، آثار م

روشی است به منظور دستیابی به ویژگی های مختلف کالبدی بنا و ابنیه مسکونی در استان  2تحلیل محتوای کالبدی:

مازندران و مطالعات صورت گرفته و در سایر تحقیقات مشابه و استفاده از آن برای استنتاج جدید؛ لذا هدف اصلی و عمده در 

 حلیل محتوا، بررسی و تحلیل ارتباطات اجتماعی جهت دستیابی و اندازه گیری متغیر ها می باشد.ت

هدفمند و ابزار جمع آوری ، میباشد. روش نمونهگیریمساکن تاریخی مازندران معماری ، جامعه تحقیق 0مورد پژوهی:

تحلیل محتوا میباشد. ، وش تجزیه تحلیل دادههانگرش و مشاهدات عینی بوده است و ر، نقشهها، اسناد، اطالعات منابع مکتوب

 در این روش سعی گردیدده است که موارد مطروحه در نمونه ها مورد بررسی و نتایج مطروحه به آن استخراج گردد.

 

 ادبيات تحقيق
 4حياط

اشته د یا نداز پیشینه واژه خانه برمی آیدکه نشان دهنده فضایی ساخته شده است که ممکن است فضای باز داشته باش

باشد وچه بسا بتوان بیان کرد که این واژه اغلب برای فضاهای  ساخته  شده بکار می رفته ا ست. شاید به همین علت ا ست که 

یادمی شود استفاده می کردند.این در صورتی است –اتاق–از واژه خانه درایران با ستان برای نامیدن فضایی که امروزه از آن با نام 

گفتهم ی شده استفاده می کردند. درمتن تاریخی بیهقی به -خانه-وآنچه امروزه به آن–سرا–وره ها خانه به معنیکه دربعضی د

خوبی معنای واژه سرا به فضایی که ترکیبی از فضاهای ساخته شده سرپوشیده و باز و خانه به فضای  ساخته  شده یا اتاق، بیان  

حیاط نقش مهمی دا شته ا ست. حیاط در فرهنگ دهخدا به معنی محوطه شده ا ست. در شکل گیری خانه های درون گرا 

.  این واژه درفرهنگ عمید نیز این چنین معنی شده ا ست : جمع حائط به [4]وهرجای دیوار  ست و سرای و خانه آماده ا ست

، میان سرا ، صحن سرای نیز معنی دیوار وبستا ، درفارسی به معنی صحن خانه وزمین جلو ساختمان می گویند. واژه های ساحت

به همین معنی هستند.دربعضی متون قدیمی سرابستان به معنی باغ کوچک متصل به خانه وساحت به معنی حیاط بیان شده 

است. واژه حیاط هم برای فضای باز خانه وهم درمواردی برای فضاهای باز برخی از  ساختمان های عمومی ودیوانی بکار گرفته 

یاط در خانه ایرانی هندسه کامل دارد، درحالی که عرصه ) زمین ( آن نامنظم است. این خصوصیت گویای آن می  شده است. ح

است که طرح اندازی خانه از حیاط آغاز می شود. معمار درنخستین اقدام حیاط خانه را با شکلی کامل درمیانه زمین مکان یابی 

. آغاز طراحی مسکن از حیاط، [5]( وبسته را گرداگرد آن طرح می کندمی کند و در قدم بعد فضاهای سرپو شیده )نیمه بسته

نشانه اصلی بودن و اهمیت نقش آن است که مرکز فضا و مفصل همه عنا صر خانه است. ازسوی دیگر دارابودن هندسه کامل برای 

سه می داند.اینکه حیاط باید هندحیاط  شرط اصلی است، زیرا زیبایی شنا سی کال سیک ایران هندسه کامل را به عنوان زیبایی 

                                                           
1. Descriptive Research  

2. Content Analysis  

3. Case Study 

4 .Courtyard 

http://www.racj.ir/


 91 -66، ص  1311 بهار، 16، شماره پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

داشته باشد از چنان اهمیتی برخوردار ا ست که پیش از هر اقدام دیگر درمعماری خانه به آن پرداخته می  شودتا  را ست گوشه

امکان تحقق آن فراهم آید. دراین فضا حس زیبا دوستی انسان ارضا می شود. حیاط خانه ایرانی گزیده نمادین طبیعت است. آب، 

درخت، گل، پرنده اجزای اصلی منظره سازی آن است. ساماندهی حیاط با عناصر منظر شرط اصلی درمعنا بخشی وایجاد حس 

 .[6]زیبایی درآن است. حیاط که نقا اصلی را درفضاسازی خانه برعهده دارد، با منظره سازی طبیعت گرا وسمبلیک کامل می شود

 

 کارکردهاي حياط

ی حیاط، ایجاد نشانه های تملک می باشد. حیاط افزون بر ایجاد وحدت میان عناصر، ارتباطی بین یکی از اولین کارکرد ها

این عناصر برقرارمی کند. حیاط در شهر، عبور دهنده جریان هوای مطبوع به فضاهای مخل بوده )این مورد دراقلیم گرم ومرطوب 

اهای مخل رادرکنارخود به عهده دا شته است. این  سازماندهی نکته ی بسیار مهمی تلقی می  شود( درحین اینکه سازماندهی فض

. درمناطق گرم وخشک که [5]باتوجه به عوامل موثردرآن یکی از با اهمیت ترین عملکرد های حیاط درطراحی خانه بوده است

تعبیه می شده است. نیاز به زیرزمین برای گذراندن تابستان های گرم وجودداشته است ، ورودی های آن )زیرزمین( در حیاط 

عامل دیگر در سازماندهی فضاها دراطراف حیاط، ایجاد حریم امن وآرام برای آسایش خانواده بوده ا ست که خانه های درونگرا یا 

با ایجاد فضایی درگو شه ای از یک حیاط وخارج از محیط خصوصی خانواده ویا با ساختن حیاطی دیگر به نام بیرونی به این هدف 

ه اند. در گذ شته خانه ها یا یک حیاط مرکزی یا حیاط کامال مجزای اندرونی و بیرونی داشته اند. حیاط اندرونی که به دست یافت

نارنجستان نیز معروف است، نزدیک مطبخ بوده و زنان خانه در آن جمع می شده اند، در این حیاط، گیاهان بومی و گیاهانی که 

ته می شده و به طور کلی فضایی بسیار خصو صی برای اهالی خانه بوده ا ست. منظور از احتیاج به مراقبت بیشتر دارند، کا ش

حیاط بیرونی همان حیاط مرکزی خانه است که نقش فضای تقسیم کننده را نیز ایفا می کند. حیاط مرکزی خود به دو نوع 

ارکرد آن ها :حیاط اندرونی، حیاط بیرونی، متفاوت تقسیم می شود: گودال باغچه و حیاط مسطح .انواع حیاط باتوجه به نوع ک

 .[7]حیاط خلوت، بهاربند، حیاط نارنجستان، بهار خواب )نوعی حیاط در حیاط( سرابستان، حیاط روضه و سیاه بازی

 

 ديکررکاي ـ کالبدظلحا از طحيااع نوا

 به شرحی کهوه هشتگر به دیرکرکای ـکالبدیها جنبها از گردرون یها خانهط رادر حیااع نوان اکلی میتویبند ستهدرد

یشان هادکررنها با کاآحی اچگونگی طرو ها  طین حیااز اهریک ن مواپیری فضاهاو  عناصرد. کری بند طبقه، یدآمی مهدر ادا

 .[8]ستا متناسب

 5يمرکزطحيا

یک سمت  درستکم دنها در آکه دهایی گفتهمیشوط حیااز متنوعی اع نوابه ل معمور ست که به طوانامی ی، مرکزط حیا

ط تبا، ارتهویهر، تأمین نوایبرـصلی ترین فضاو ایا مهم ترین ـتنهاد دارد و جوه وساخته شدی ها فضای آن سور چهادر ست باال و د

خانه ط حیاه در یژوبه ط و حیان مواپیره در ساخته شدی گرفتن فضا های ست. جااخانه ای یگر بری دهاد کرربرخی کاو نی درو

ی مرکزط به حیاآن گرفتن م سبب ناار، یودست کم با دها یا ق تااسمت با ر چهادر ها ط ینگونه حیاان بسته شدرگ و بزی ها

 .[7]نده انداخوا سرن میاآن راکهن ن متودرست. ه اشد

 6باغچهدال گو

صلیخانه)یا اسطح معبریا کف بخش از پایین تر آن که سطح د گفته میشوی مرکزی هاط حیاای از به گونه، باغچهدال گو

ط دارای دو حیاو بر میگرفت ی را در مرکزط سطح حیااز باغچه قسمتی دال گواردیمودر باشد. ه بناها( ساخته شداع نواسایر

یر ی از زکویری مناطق شهرهااز برخی در که د بوری جاآب سترسی به ل دمعمور باغچه به طودال سطح میشد. سبب ساخت گو

ین اینها. امانند ن و تابستادر قامت ای ابی برداحوضخانه یا سر، به فضایی خنکادن دنیز شکل د؛ و میکرر خانه ها عبواز قسمتی 

 .[8]ساخته می شدو حی اطرر کشوی کویری و مرکزی شهرهااز برخی در تنها ط حیاع از نو

                                                           
5. Central Courtyard 

6. The Pit of the Garden. 
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 7ننجستارنا

ن آن موایرپو ساخته میشد رگ بزی برخی خانه هااز قسمتی در گذشته درکه د کوچک بوط نوعی حیام نان، نجستارنا

ع را مطبوو ضایی سبز ـف، پذیرانخزن ختان دربا خشک شدن، مستاو زپاییز ه در یژوساخته میشد که به و حی اطرق تاری اشما

ن مکان، امستازشدید ی سرمادر تا د، صلی خانه بوط احیااز کوچک تر ط ین حیاازه انداند. دهم میکراخانه فرن ساکناای بر

ن رادر ختان درهم خشک شددو کرل کنترای آن را هوان تا بدین ترتیب هم بتو، یدآهم افردر چاسیله وبه دن آن کره سرپوشید

 .[9]شدید مانع شدی سرما

 8تخلوطحيا

تأمین ای خانه بری فضااز قسمتی و در شت داخدماتی و فرعی ای جنبه ل معمورکه به طودبوط نوعی حیات، خلوط حیا

ع متنور بسیاآن شکل و موقعیت و ساخته میشد و حی اخدماتی طری فضاهااز برخی ی ابرز فضایی باان یا به عنو، تهویهر و نو

 .[9]دبو

 نبستااسر

که به د بورگ بزر بسیاای گفته میشد که به شکل باغی کوچک یا باغچه ط حیااز به بخشی ارد بیشترمون، در بستااسر

برخی د. در خانه بوی ترکیب با فضاود در محدو کوچک باغی د یجااقع ف در واهدو ساخته میشد و حی اشکل پیوسته به خانه طر

، میگرفتار قرن بستااکوچک یا سرغ بار کناز آن درسمت باو ساخته میشد  "U"صلی بخش سکونتگاهی به شکل ط احیاارد، مواز 

 .[9]ناییندر مانند خانۀ پیرنیا 

 9مهتابی

ط سطح کف حیااز خانه ها کمی باالتر ری از بسیال در معمور که به طود سقف بوون بدز و فضایی باو عرصه ، مهتابی

ار قرده ستفارد اموه کنداپری هانمادر زطبقه همکف یا سایر طبقه ها که ی باالدر قع ز وابای رو به فضااردی، مودر شت. ارداقر

وب غرم هنگاد و مناسب بوا قاتی که هودر اوبیشتر، ستر اشکاآنامش از گونه که ن هما، ین فضااز امهتابی میگفتند. ، میگرفت

 .[10]شدمی ده ستفاآن انظایرو مهتابی ی یا شب هاب فتاآ

 بندربها

ن در پایار چهااری نگهدای بر، عیانیرگ و ابزی خانه هااز طویله برخی ر کنادرکه دبوودی محدو کوچک ط حیا، بندربها

 .[10]ساخته می شدز، باای هو

 جانبیطحيا

، لیکن از شکل میگرفتف آن یک یا چند طردر یا ه فضایی ساخته شدن موابه حیاطی گفته میشد که پیر، جانبیط حیا

از برخی ی خانه هاط در حیاع ین نواشت. اندرا خشک م و حی گرانودر قع ی وامرکزط نقش کانونی مانند حیا، حیاطرل صوانظر

 .[10]شتران رواج داندزمان و حی مانندگیالانو

 محوطه

مانند ی که تنها با پرچین یا عناصرد سرسبز بوو حی جنگلی انودر مسکونی ی هاحدوابسته به ز وابای نوعی فضا، محوطه

 .[11]دبوه کنندود عنصر محدان به عنوار یودفاقد و مشخص می شد ود و محدآن 

 مبا

رد مواول طبقه ای یا مهتابی براس تران حی میشدکه به عنواطرای طبقه همکف به گونه م بااز قسمتی اردی موم، در با

ن تابستار و فصل بهاوری در ضرو عمومی ل، معموروش گذشته به مثابۀ ل درفودزشهرها مانند از برخی در میگرفت. ار قره دستفاا

رت به صوم بااری دور یودغالباً رین منظوای ابرو ند دمیکرده ستفااب اخوردن و خوم غت یا شاافرن ندراگذای ها برم پشت بااز 

                                                           
7. Orangery 
8.  Backyard . 

9. Terrace . 
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ین فضا اهمیت د. احفظ شواده خانواد فراحتی ای راحریم فضا برو هم محرمیت و بد یان جریاا مشبک می ساختند که هم هو

 .[12]دجانبی نبوط یا حیات خلوط مانند حیاط حیااع نوابرخی از کمتر ان چند

 

 هندسه حياط  و ساختار

ین اجازه را سنتی احیاط بیشتر خانه های ایرانی به شکل مستطیل می باشد.هندسه به مثابه بیان شخصیت اعداد به انسان 

میدهد که فرآیندهای طبیعی را بیشتر بررسی کند. مثلث،مربع، دایره صرفا چند شکل نیستند آنها اساسا واقعیتی را در خود دارند 

که درک آن به وسیله تاویل انسان را به دنیای تشابه ها و تمثیل ها و در نهایت به حقیقت می رساند. یکی از اصول حاکم در 

یرانی توجه به نظم هندسی فضای باز درونی بناها است،یعنی در صورتی که زمینی قناس باشد قناسی را توسط فضای معماری ا

 [13].کالبدی حل مینمایند.به عبارت دیگر حیاط )فضای باز( همواره از نظم هندسی )اکثرا به شکل مستطیل( برخوردار بوده است

 

  درونگرایی و برونگرایی

شکل گیری و ساماندهی ساختمان و به ویژه خانه های سنتی،باورهای مردم ، بسیار کارساز بوده که  درالف: درونگرایی:

یکی از این باورها، ارزش نهادن به زندگی شخصی و حرمت آن و نیز عزت نفس ایرانیان بوده که این امر به گونه ای معماری ایران 

یم محیطی است که در آن شرایط کالبدی با پشتیوانه تفکر،تعمق و را درونگرا ساخته است. درونگرایی در جست وجوی حفظ حر

عبادت به منظور رسیدن به اصل خیش و یافتن طمانینه خاطر و آرامش اصیل در درون، به نظمی موزون و متعالی رسیده است. 

وجودآورنده اساس فضا  به طور عام و براساس تفکر شرقی و در زمین های اسالمی جوهر فضا در باطن است و حیات درونی، به

است. امر توجه به مسائل درونی براساس فرهنگ،نوع زندگی،آداب و رسوم و جهانبینی شکل گرفته است که همواره با مسائل 

 .[14]محیطی جغرافیایی و جهانبینی معنای نهایی خود را به دست آورده است.معنایی که از فطرت خود انسان نشات گرفته است

اختمانهایی که نورگیری،تهویه و دسترسی به فضاهای داخلی آنها از طریق فضای باز پیرامونی واقع س برونگرایی : ب:

دربیرون آنها صورت می گیرد و پنجره ها،درها روزن های آن به بیرون سازمان یافته اند باز بود و از هر سو به سمت بیرون باز 

داشت. کوشک ها ساختمانهایی برونگرا بودند که گرداگرد آنها بیشتر میشدند. بخش بیرونی آذین های بیشتری نسبت به اندرونی 

خانه های غربی یا شرق چنین اند. اگر این ساختمان ها را در یک میانسرای بزرگ هم بسازند باز هم برونگرا هستند. خانه های 

همانطور که گفته شد، در مناطق  ان.برونگرا در برخی سرزمین های ایران نیز ساخته میشود.مانند کردستان لرستان و شمال ایر

مرطوب از بهترین روش های اقلیمی جهت تنظیم شرایط محیطی، استفاده از جریان باد و تهویه هوا است. لذا برعکس ساختار 

های درونگرای مناطق خشک که سعی در قرار دادنبخشی از ساختمان در درون زمین و محصور نمودن کل ساختمان از چهار 

د،در این منطقه جهت تامین آسایش ، ساختمان را تا حد ممکن در ارتفاع و بلند و از دو یا چهار طرف باز و به طرف می باش

 .[15]صورت برونگرا احداث می کنند

 

 نحوه استقرار
 عوامل تاثیر گذار در نحوه استقرار حیاط عبارتند از:

  اقيلم الف:

یازهای حرارتی فضا های داخلی بطور طبیعی ایفا میکند.کسب جهت استقرار ساختمان نقش مهمی در تامین بخشی از ن

حداقل انرژی خورشیدی در مواقع گرم سال حداکثر انرژی خورشیدی در مواقع سرد سال و نیز جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب 

م یکی از مهم ترین به داخل بنا در مواقع گرم از اهداف عمده طراحی در جهت مناسب استقرار ساختمان محسوب می شود. اقلی

عوامل زیس محیطی است که چگونگی رفتار و حاالت کلی انسان ها  نقش اساسی را ایفا می نماید .یکی از اثرات مهم اقلیم در 

 زندگی انسان ها، ساخت و ساز مساکن مطابق با این شرایط و ایجاد شرایط آسایش حرارتی به وسیله پارامترهای اقلیمی می باشد.

معماری  تجربیات"ون آب وهوایی و افلیم تاسیر بسزایی در شکلگیری فضاهای معماری و نحوه به کارگیری آنها دارد.شرایط گوناگ
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در این میان حیاط به  "بومی در پهنه معماری ایران،خود گواه و تاکیدی بر اندیشه فرم زایی مالحظات  اقلیمی در معماری است

گیری معماری عالوه بر عملکردهایی نظیر مفصل ارتباطی، سازماندهی قضاها وایجاد عنوان یکی از مهمترین عناصر فضایی در شکل

سال قبل تا به حال به نظر میرسد تفاوت های معین و جداگانه ای  1111از "حریم، به عنوان یک پدیده اقلیمی عمل می کند. 

در زمان امروز این اصل مهمی است وقتی  .[22]باقی مانده است. نخست آنکه ظاهر بیرونی جایگزین حیاط خانه ها شده است

گیری  میخواهیم راجع به پتانسیل های استفاده از حیاط خانه ها تعریف کنیم.  اقلیم و موقعیت قرارگیری تاثیر بسزایی در شکل

ه ر نظارساختمان دارد خصوصا در مازندران هرچه از شرق به غرب می رویم تاثیر اقلیم و فرهنگ را در شکل گیری بنا ها بیشت

می شود. خانه ها در شهر ها و روستاهای مازندران متفاوت است. استان مازندران را براساس خصوصیات دما و بارش وتوپوگرافی 

منطقه می توان به دو نوع آب و هوای معتدل خزری و آب و هوای کوهستانی تقسیم کرد. سواحل دریای خزر با آب و هوای 

مناطق معتدل محسوب می شود. این منطقه که به صورت نداری بین رشته کوه البرز خزر محصور  معتدل و بارنگی فراوان از جمله

شده از جلگه های پستی تشکیل شده که هرچه به طرف شرق پیشروی می کند.رطوبت  و اعتدال  هوا کاهش می یابد . در 

پست خزر را از فالت مرکزی جدا می کنند.  حقیقت رشته کوه های البرز که حد فاصل دو آب و هوای متضاد هستند. جلگه های

از  جمله های ویژگی های این اقلیم ، رطوبت زیاد هوا و اعتدال درجه حرارت آن است. دمای هوا در روزهای تابستان معموال بین 

رندگی بسیار درجه سانتی گراد و در زمستان باالی صفر است. در این منطقه با 20تا21درجه سانتی گراد و شب ها بین  01تا 22

 .[16]زیاد و درتابستان به صورت رگبار است

 فرهنگ  ب:

 شناخت این . کند می کمک رفتار - کالبد ی رابطه درک انسان به رفتار تبیین و توصیف اساسی مباحث و اصول شناخت

 و مختلف اشناختیزیب تجربیات مختلف، های با پیشینه مردم نیازهای تواند می چگونه محیط که دهد می نشان به معماران

 خود دانش به متکی و کنیم بینی پیش اطمینان که با سازد می قادر را ما شناخت این .کند تامین را متفاوت الگوهای فعالیت

 دیگر یی سو از و افراد، اجتماعی - روانی و انسانی- کالبدی نیازهای به پاسخدهی در حیاط های قابلیت اثبات توجه به با .باشیم

است. مفاهیم و معانی وسیع  شده جامعه در افزایش فردگرایی به منجر که خانواده مانند اجتماعی نهادهای از رخینقش ب کاهش

و متنوعی را میتوان برای فرهنگ بیان کرد.از آنجایی که هر جامعه و تفکری بر پایه ی جهانبینی خویش، برای فرهنگ تعریفی 

ی فرهنگ ارائه میشود حکایت از ریشه تقریبا واحد آنها دارد. فرهنگ موضعی انتزاعی ارائه می نماید.بررسی اجمالی تعاریفی که برا

و هم عرض  با سایر امور جامعه نیست، بلکه فرهنگ فضایی معنوی است که فرد یاجامعه در آن فضا مشی می کند.ب رای مثال 

ی و توسعه و شیوه زیست و حتی فرآورده های تاثیر فرهنگ در زمینه های متفاوت زندگی از جمله در هنر و معماری و شهرساز

صنعتی امری غیرقابل انکار است. به این ترتیب فرهنگ مورد نظر مجموعه باورها ، دانش ها،معارف،آداب و رسوم و ارزشهایی است 

او رسیدن  که جامعه ای برمبنای اعتقادات خود آن را تکامل بخشیده و براساس آن مجموعه مشی می نماید، و دراین روند،هدف

 .[15]به تعالی و تکاملی است که جهان بینی اش برای او تعریف و تبیین نموده است

 ج: باورها و اعتقادات

 ای" :است آمده نور سوره در مثال برای و گرفته قرار اشاره مورد قرآن آیات از بسیاری در مسکن خصوصی حریم رعایت

 سالم منزل اراد به و باشید گرفته اجازه که زمانی تا نشوید، وارد خودتان انهخ از غیر ای خانه به اید، اورده ایمان که کسانی

 داخل پس گردید باز که خواستند شما از اگر یابید، اجازه که زمانی تا نشوید وارد نباشد، منزل در کسی اگر و باشید  کرده

 خود معصیت بپوشاند که هرکسی کنید. پس می چه شما که است آگاه خدا و شود، می بیشتر اخالص باعث کار این که نشوید،

 که کسی بداند را آن که ظهوری خانه، از شود ظاهر که آن مگر او، بر تجسس نسیت ببندد،جایز خانه در و خود، ی خانه در را

 می را او همچنین و ایشان میان است مالوف که ایشان کلمات و مستان آواز و عود و طنبور از سازها آواز همچو است، بیرون در

 زیر در را مالهی یا شراب که است گاه و خورند، می ایشان که بداند بقراین و آید، شراب بوهای اگر ]خانه در[ رفتن در رسد

 ظاهر که مادام .کند کشف را او نسیت جایز هست، چیزی او دامن شیب در که راببیند فاسقی اگر پس دارند، می پوشیده جامه

. توجه داشته باشید که در مکانهای خاصی )مانند یونان و ترکیه(فرم ها [17]آن غیر یا رایحه مچوه بدو، خاص عالمت به و نشود

براساس منطقه،فرهنگ، مذهب،فرم،نوسازی و غیر همزیستی دارند نکته ای نیز مربوط به تمایز میان شکل و فرم است و شامل 
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صوصی؛مکانیزم آنها اساسا تاکید بر حفظ حریم خوصوصی یک یک ویژگی مهم از حیاط خانه میشود،تفاوت در مکانیزم حریم خ

 مکانی با استفاده از عناصر فیزیکی )مثل دیوارها و درها( اغلب نه همیشگی  برای حفظ حریم خصوصی وجود داشت. حیاط

 تیسن های _خانه در مرکزی حیاط وجود و است خانه قلب و مرکز حیاط.است طبیعی عناصر با انسان ارتباط برای مناسب

 می متجلی ظاهر به توجه مقابل در را باطن به اهمیت درجه که است هایی ویژگی از یکی .است گرایی درون از نمودی ایران،

 درونی ابعاد به تر بیش تاکید مسلمان، فرد زندگی در .است باطن الهی صفات از یکی بر تفسیری و غیب عالم بر تاکیدی .سازد

 ترین درخصوصی نمادین مفهوم این و خانواده اعضای و فرد شخصیت بر تاکید .است مادی و ونیبیر ابعاد با مقایسه در معنوی و

 از باالتری مرتبه در را ایرانی سنتی خانه حیاط باطن، و چیزها اصل به توجه. است شده ظاهر خانه حیاط در او، زندگی عرصه

 .[18]است داده قرار باز فضای

 د:اقتصاد

ن در معماری تأثیر گذار است ومعماری را پیش می برد اقتصاد و پول است .مبانی نظری معماری عاملی که به صورت بنیادی

معماری یعنی ارائه توصیفی فنی از یک . انجام میدهد مجموعه و نظامی از داده ها و مفاهیم است که به توصیف و تبیین پدیده 

 ل وقواعد حاکم بر طراحی و تکامل آنها در گذر زمان باشدسیستم که نشان دهنده ساختار اجزاء آن ارتباط بین آنها و اصو

اقتصاددانشی است که با توجه به کمبود کاال وابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کاالها و تولیدات می .

 .[19]پردازد

 

 نحوه ارتباط با طبيعت )فضاي سبز(

ر حیاط ها در کنار مجموعه های مسکونی می تواند کیفیت زنذگی را توجه به عوامل طبیعی به ویژه طبیعت شکل گرفته د

های  هپیدایش احساس بیگانگی یکی از سرچشمرای رشد و تعالی انسان قرار دهد. ارتقاء بخشیده و مسکن را فضای مطلوب تری ب

مشکالتی است که امروزه گریبان گیر مردم جهان گشته است و این مساله بیش از همه بین مردم و محیط مصنوع آنها ظاهر می 

. تاثیرات دید به درختان و منابع طبیعی همانند تقلیل استرس، سرحال شدن،کاهش فشار خون، افزایش تاثیرات مثبت [23]گردد

در گذشته تصویری محدود از فضاهای باز  .به آن دست یافت hartingنتایجی می باشد که و کاهش عصبانیت و پرخاشگری از 

و سبز وجود داشت؛ به طوری که این فضاها محدود به باریکه ای از آب، فواره، چند بوته گل و باغچه می باشد. باغچه ها با درختانی 

بایی درفضای حیاط،کمبود رطوبت هوای محیط  را جبران می که نیاز چندانی به آبیاری ندارند، ضمن تامین سایه و ایجاد زی

کنند. این فضاهای سبز با جذب پرتو های خورشیدی مانع از منعکس شدن مجدد این پرتوها و افزایش ناخواسته گرما می شوند. 

و ایرانی، در برخی از در پاره ای از موارد این درختان نقش یک بادشکن را اجرا می کنند الینه در شماری از شهرهای اسالمی 

خانه هایی که حیاط آن ها بسیار کوچک بود و باغچه وجود نداشت، تنها ممکن بود از چند گلدان برای زیبا ساختن فضای حیاط 

استفاده شود. در برخی از سرزمین ها مانند اسپانیا از گلدان، بسیار فراوان و حتی به صورت نصب شده برروی دیوارهای حیاط 

 .[20]کردند استفاده می

 حوض

حیاط مکان مناسبی برای ارتباط انسان با عناصر طبیعی و از جمله آب است. آب به صورت پنهان و آشکار، مهم ترین نقش 

را در شکل دهی بافت سنتی به عهده دارد.مواقعی که آب روان قنوات از اعماق بسیار پایین نمیگذرد، راه حل دیگری مورد استفاده 

این حالت آب به صورت آشکار میگیرد و در مرکز صحن حیاط اصلی ظاهر می شود. حوض و آب نما در حیاط قرار میگیرد. در 

. [23]یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده حیاط ها،وجود آب و حوض است خانه های ایرانی اهمیت بسزایی داشته و دارد)شکل یک(.

لعی،دوازده ضلعی و اغلب مستطیل شکل بوده اند،با تناسب حوض های حیاط های سنتی از نظر فرم بسیار متنوع ؛گاه شش ض

طالیی بوده اند و در بعضی شهرها مثل شیراز حوض ها را گرد می ساختند. غالبا حوض را در یکی از محورهای اصلی فضای خانه 

حوض با حیاط ،  در معماری اسالمی ارتباط. احداث می کردند به طوری که طول حوض در امتداد طول فضای منزل قرار گیرد

در قرون وسطی وقتی که استمرار آبنما در مرکز حیاط با فرم های متفاوت مورد تاکید قرار میگیرد بسیار به یکدیگر نزدیک 

میشود. گذشته از آنکه حوض در حیاط به دلیل تلطیف هوا و محلی برای وضو و همچنین شست و شو ذخیره آب برای آبیاری 
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ه است،حضور آب در حوض در دل حیاط به عنوان نماد زندگی، بهشت، پاکی و نشانه زیبایی و آبادانی باغچه ها در نظر گرفته شد

در فرهنگ اسالمی است و گذشته از جنبه های مصرفی آن بیشتر به دلیل جنبه های آیینی آن مورد استفاده قرار گرفته است. 

 .[21]ایی آفریده شده توسط معمار استفاده می شده استدر حیاط خانه ها ، حوض برای انعکاس زیبایی محیط و نمایش زیب

 

 (1885تنوع فرم حوض هاي سنتی در حياط ها )باغ نظر،  -شکل یک

عوامل مهم و اصلی در شکل گیری حیاط را با توجه به مطالعات گذشته مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم و به فاکتورهای 

پارامتر را در حیاط های 6میخواهیم به بررسی آن در منطقه مازندران بپردازیم و آن  فوق رسیدیم با توجه به این پارامترها حال

مازندران مورد بررسی قرار دهیم .تاثیرپذیری از عوامل محیطی ،از عوامل فرهنگی و تاریخی نیز تاثیر بسیاری میپذیرفتند،درحالی 

یط و شرایط طبیعی نتها برای انسان و فضای زیست او که چگونگی فضاهای سکونتگاهی  به دلیل ضرورت انطباق پذیری با مح

 .[22]،بلکه برای بقای بهتر همه موجودات زنده حیاتی بود

 

 معرفی نمونه هاي مورد بررسی در مازندران

 خانه هاي مرکز مازندران

 مرکز مازندران (: نمونه هاي مورد مطالعه از مساکن بومی4جدول )

 مرکز مازندران ومینمونه هاي مورد مطالعه از مساکن ب

 ویژگی هاي کلی بنا نمونه مورد مطالعه

 :ـ خانه آقاجان نسب)بابل(1

 2تعداد طبقات: 

 متر در دو طبقه01تا 2/8ارتفاع )متر(: 

 بابل، خیابان مدرس ـ جنب گنجینه بابل موقعيت جغرافيایی:

یکی از محالت  "برج بن"در محله"خانه تاریخی آقا جان نسب بابل توضيحات:

در "گنجینه بابل "همچنین، در این محله .دیمی و اعیان نشین شهر بابل قرار داشتق

حیاط این خانه قرار دارد و همنشینی دو سبک معماری قاججاری و پهلوی اول در 

های این محله مکانی به وسعت هزار مترمربع، این مجموعه را نسبت به سایر خانه

ل سه خانه جنوبی، شمالی و غربی این مجموعه تاریخی شام .استمتمایز کرده

خانه جنوبی این مجموعه همان شاه نشین این عمارت محسوب شده و معماری .است

های رنگی و ساده، های مزین به شیشهکامالً قاجاری دارد. وجود سه دری و پنج دری

های تماماً گچ کاری شده در تاالر و بهارخواب آن  های گره چینی و طاقچهپنجره

های سبک معماری قاجاری هستند که در این مجموعه بکار خصههمگی شا

های بیرونی و همچنین ایوان و های شمالی و غربی، وجود پلهدر عمارت.استرفته

های پهن که نشانه ای از اقتدار و عظمت است، حکایت از این دارد که در زمان ستون

ر سه بنا سفالی است و سقف ه.استپهلوی اول، الحاقاتی به این دو بنا اضافه شده
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مصالح بکار رفته در آن شامل آهک، سفال، گچ و آجر چهارگوش است که کامالً با آب 

 و هوای مرطوب شمال ایران سازگاری دارد.

 
 پالن طبقه هم کف

 
  مقطع

 نما

 :ـ خانه منوچهري )آمل(2

 2تعداد طبقات: 

 متر  8ارتفاع )متر(:  

 ه پایین بازار در هسته مرکزی شهر آملآمل در منطق موقعيت جغرافيایی:

معماری آن قاجاری است. پالن آن مستطیل شکل و در دو طبقه و زیر  توضيحات:

زمین است که تمام المانهای یک خانه قاجاری را دارا است. )گزارشات میراث فرهنگی 

ن ه.ق ( است. پال 00الی  01آمل( قدمت این اثر متعلق به قرون متأخر اسالمی ) قرن 

بنا برای استفاده بیشتر از نور خورشید در راستای شرق به غرب است و دارای حیاط 

شمالی و جنوبی و با سیرکوالسیون حرکتی از سمت حیاط و راه پله به طبقه اول 

ارتباط دارد. بنا کرسی دارمی باشد و مانند تمام بناهای قدیمی سمت شمال و جنوب 

باد می باشد. تزئینات گچی و چوبی پنجره های  دارای دری باز شو برای ایجاد کوران

ارسی و رنگی سقف شیر سر و سفال پوش است. بنا از نظر سازه مشکلی ندارد عمده 

این ساختمان از دو بنا، یکی از دوره قاجار .آسیب بنا عوامل انسانی و فرسایشی است

قاجار با و دیگری از دوره پهلوی اول ساخته شده است که در نمای ساختمان دوره 

نقش گل و بوته اسلیمی و طرحهای شبیه آجرکاری در بصورت کادر دور نقش های 

اسلیمی که با استفاده از گچبری ایجاد گردیده است. این ساختمان با پنجره های 

ارسی در شمال بصورت سه لنگه با طرح گره چینی چوبی و با سه لنگه در چوبی در 

دایره ای با طرح گره چینی چوبی و شیشه های جنوب و در باالی آن روزنه های نیم 

رنگی ایجاد گردیده است . مصالحی چون آجر و چوب و سنگ و آهک و نیز شیشه و 

 غیره نیز در این خانه کاربرد داشته است.

 
 پالن

 
 تصویر

 
 تصویر

 ـ خانه قریشی)آمل(:8

 2تعداد طبقات: 

 متر در دو طبقه01تا 8ارتفاع )متر(: 

 آمل، بافت قدیم شهرستان آمل نیاکی محله فيایی:موقعيت جغرا

خانه قریشی متعلق به دوره قاجاری دربافت قدیم شهرستان آمل ونیاکی  توضيحات:

محله قراردارد و درفهرست آثارملی کشوربه ثبت رسیده است. بنا باپالن مستطیل در 

مره بزرگ راستای شرق به غرب درد وطبقه ویک انبارنگهداری موادغذایی با چند  خ

سفالی نسب شده درکف آن ساخته شده است. قدمت این اثر متعلق به قرون 

ه.ق( بوده است)گزارشات اداره  میراث فرهنگی، صنایع  00الی 01متأخراسالمی) قرن
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دستی و گردشگری شهرستان آمل(. این بنا دارای تزئینات گچی و چوبی و پنجره 

نقاشی درخت سرو, پرنده و سقف  های مشبک،ارسی با شیشه های رنگی, نورگیر,

سفال پوش می  باشد. ازدیگرتزئینات این بنا،آرایه های چوبی ای هستندکه درقالب 

ها، روزن وخفنگ موجب زیبایی بیشتر نمای جنوبی -اُرُسی ها، حفاظ پای در پنجره

خانه شده اند.نکته قابل توجه درآرایه های چوبی این بنا فرم کلی روزن ها است.نیم 

ره با حاشیه ای ازنقش چهار لِنگه درقائده که آن را ازنمونه های مشابه درسایرخانه دای

 می کند. ها متمایز

 
 پالن

 
 تصویر

 
 مقطع

 

 خانه هاي شرق مازندران 

 (: نمونه هاي مورد مطالعه از مساکن بومی شرق مازندران4جدول )

 نمونه هاي مورد مطالعه از مساکن بومی شرق مازندران

 ویژگی هاي کلی بنا نمونه مورد مطالعه

 ـ خانه فاضلی )ساري(:1

 0تعداد طبقات: 

 متر در دو طبقه01تا 2/8ارتفاع )متر(: 

 

 ساری، محله آب انبار نو موقعيت جغرافيایی:

از ساخته های دوران قاجار بوده و در دوران پهلوی اول قسمتی دیگر به  توضيحات:

دو طبقه ، پهلوى که در جهت شرقى و غربى بنا شده عمارت دورهآن اضافه شده است.

حیاط ,  0طبقه در زمان خود می باشد , دارای  0این بنا که جزو معدود منازل است

یکی در ضلع غرب , دیگری در ضلع شرق و آخری در سمت شمالی بنا است. ز 

 های ایرانی نوعی آرامش و توازن است که با هنر خاصی درهای مهم عمارتویژگی

شود. این احساس استفاده از رنگ و نور ترکیب شده و در جایی جای خانه حس می

، اندرونی و بیرونیهای متعدد مثل فضاهای خوب به همراه فضاهای بزرگ و اتاق

کند. عمارت فاضلی های ساری ها ، خانه را از هر حیث تکمیل میحیاط و میانسرا 

طبقه و دارای ى اصلى به صورت سه نایکی از همان عمارت های اصیل ایرانی است. ب

یکی در ضلع غرب است حیاط سه در قسمت زیرین است. دارای زیرزمین( اى)سردابه

بیرونی جلب توجه و حیاط اندرونی که بصورت شمالی ضلع و دیگری در ضلع شرق و 

)حیاط غربی( شامل حیاط چهارگوش در وسط و مجموعه قسمت اندرونی کند. می

است بهداشتی و غیره در اطراف آن های سحمام و سروی، آشپزخانه، نیهای مسکواتاق

 و اتاقى در جهت شرقى آن است.ی( هر طبقه داراى یک شاهنشین )سهدرو 
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 پالن طبقه هم کف

 
  تصویر

 تصویر

 ـ خانه کلبادي )ساري(:2

  3تعداد طبقات: 

 متر  8ارتفاع )متر(: 

 

 آب انبار نو. ٔ  شهرستان ساری، محله ساری ، بافت قدیم موقعيت جغرافيایی:

سبک معماری این ساختمان از تکایای دوره قاجاری برگرفته شده و دو  توضيحات:

بخش اندرونی و بیرونی دارد. بنای اصلی ایـن عمارت در بخـش اندرونی در دو طبقه 

و یک زیرزمین احداث شده، و هر طبقه دارای یک شاه نشین و اتاق های دو طرفه 

شاه نشین طبقه دوم که از زیباترین اتاق های این عمارت است و تنها بخشی است. 

است که کامال سالم باقی مانده و جای جای آن یادآور شیوه های هنرهای تزیینی 

دوره قاجار است. مصالح ساختمانی این بنا شامل چوب و آجر و بام آن به صورت 

عماری آن نظیر اتاق ها، حجره شیروانی و سفال پوش می باشد. ویژگی های اجزای م

ها، شـه نشین، حمام، اصطبل، حیاط و هنر بکاررفته بر روی  پنجره ها و ارسی ها و 

 تزئین آنها با شیشه رنگی در نوع خود بی نظیر است.

 
 پالن

 
  پالن

 نما

 

 

 ـ خانه رمندانی)ساري(:8

 2تعداد طبقات: 

 متر در دو طبقه01تا 8ارتفاع )متر(: 

 

 .نو انبار آب ٔ  محلهساری ، بافت قدیم شهرستان ساری،  جغرافيایی: موقعيت

خانه رمدانی ها از دو بخش قاجاری و پهلوی تشکیل شده که بخش  توضيحات:

جنوبی آن که متعلق به عصر قاجاری است و دارای سر درب بسیار زیبایی است. این 

قه ای که در جلو بنای دو طب .بنا متشکل از دو ساختمان و یک حیاط مرکزی است

قرار دارد با سردری زیبا در واقع نقش ورودی و هشتی بنا را ایفا می کند. این فضا 

جهت استراحت مراجعین و انجام اموری که نیاز به واردشدن به خانه را نداشته در 

نظر گرفته و اتاق های طبقه فوقانی با تزئینات زیبای چوبی ، پنجره های ارسی و 

محل اسکان مهمانان بود. بنای دوم که در پشت با یک فاصله قرار نورگیر های گچی 

دارد ، در دوره پهلوی اول، دستخوش تغییرات اساسی شده است. این بنا از یک اتاق 

شاه نشین و دو اتاق معروف به گوشواره در طرفین که با یک راه رو به هم وصل می 

ل قرار دادن لباس و وسایل شوند شکل گرفته است.این اتاق های گوشواره نام ، مح

 خواب خدمتکارانی بود که در اتاق شاه نشین زندگی می کردند.
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 پالن

 
 مقطع تصویر

 

 خانه هاي غرب مازندران 

 (: نمونه هاي مورد مطالعه از مساکن بومی غرب مازندران4جدول )

 نمونه هاي مورد مطالعه از مساکن بومی غرب مازندران

 ویژگی هاي کلی بنا لعهنمونه مورد مطا

 ـ خانه خان بابا خان )نور(:1

 2تعداد طبقات: 

 متر در دو طبقه01تا 2/8ارتفاع )متر(: 

 

 شهرستان نور، شهر بلده  موقعيت جغرافيایی:

معماری برونگرای خانه در موازنه با اقلیم و جغرافیای منطقه بوده است.  توضيحات:

پوشش مسطح بصورت تیرپوش می باشد.پالن خانه متشکل بر دو طبقه است که دارای 

 جنوبی-خانه خان باباخان بصورت متقارن می باشد و خط تقارن آن بصورت شمالی

می باشد.خانه در یک محوطه نسبتا وسیع قرار دارد و حیاط اصلی آن در سمت جنوب 

قرار دارد. طبقه همکف خانه خان باباخان از دو بخش اتاقها و ایوان ستوندار تشکیل 

غربی کنار هم قرار گرفته اند. ایوان -شده است. اتاقها بصورت نواری در جهت شرقی

 ستوندار در جبهه جنوبی قرار دارد و ستونهای پرکار زیبایی دارد)تصویر هشت(.

 
 پالن طبقه هم کف

 
 تصویر

 
 تصویر

 ـ خانه حاج خليلی )تنکابن(:2

 2تعداد طبقات: 

 متر  8ارتفاع )متر(:  

 

 تنکابن، خیابان شهید مطهری، نرسیده به مسجد ساعد ت جغرافيایی:موقعي

مربوط به پهلوی  اول.بنا با پالن مستطیل در راستای شرق و غرب در دو  توضيحات:

طبقه ساخته شده است.این خانه پس از مرمت در دوران  پهلوی اول مثل اکثر خانه 

اق های طرفین در دو طبقه های دوران پهلوی با یک راه پله از وسط ساختمان و ات

ساخته شده است.درب ها و پنجره های آن از چوب می باشد.این بنا با پوشش سقف 

سفال نمایان است و از زیرزمین و یا گربه رو به خاطر نم و رطوبت برخوردار می باشد 

و سقف اتاق ها با تیرهای چوبی و تخته کوبی سقف و کف اتاق ها نمایان می 

 مان از گل و آهک با تعمیرات کاه گل و گچ تزئین شده است.باشد.مصالح ساخت
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 پالن

 
 تصویر

 
 تصویر

 

 تک تک بررسی به سپس و است ذکر شده مطالعه مورد های نمونه در بررسی مورد های مولفه ادامه در ،معرفی از پس

 پرداخت: خواهیم در خانه های شرق و غرب و مرکز مازندران آنها

 شکلی. و کالبدی نظر از حیاط فرم و ههندس بررسی: هندسه

 درون گرایی و برون گرایی حياط.

 جهت گیری و سیرکوالسیون و نورگیری.: قرارگيري محل

 ميزان پاسخگویی به طبيعت.

 که فضای نیمه پوشیده و مرتبط کننده بیرون و درون خانه است.ایوان: 

 از نظر هندسه و کالبدی و شکلی.ساختار حوض: 

 ، ماخذ؛  )نگارندگان(. مطالعه شرق مازندران مورد هاي نمونه در بررسی مورد هاي (: مولفه1)جدول 

 مطالعه شرق مازندران مورد هاي نمونه در بررسی مورد هاي مولفه

   

پالن خانه هاي شرق 

 مازندران

 نام بنا خانه کلبادي )ساري( خانه فاضلی )ساري( خانه رمندانی )ساري(

 ساختار و هندسه حياط چند ضلعی منظم چند ضلعی منظم منظم چند ضلعی

 برونگرا و سه جبهه ای درونگرا و چهار جبهه ای درونگرا و دو  جبهه ای
درونگرایی و برونگرایی 

 حياط

 جهت گيري غربی_شرقی جنوب غربی_شمال غربی غربی_شرقی
محل 

 يرگيقرار

 حياط

 دسترسی مستقیم به حیاط
به  دسترسی غیر مستقیم

 حیاط
 دسترسی مستقیم به حیاط

 سير

 کوالسيون

 نورگيري شمالی و جنوبی شمال غربی و جنوب شرقی جنوبی و غربی

 کم نسبتا خوب کم
ميزان پاسخگویی به 

 طبيعت
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 تعداد ایوان دو ایوان چهار ایوان تک ایوان

 

 ایوان
 جهت غربی_جنوبی جنوب شرقی_شمال غربی شمالی

 مستقیم و بدون واسطه مستقیم و بدون واسطه مستقیم و بدون واسطه
ارتباط درون و 

 بيرون

 ساختار حوض بیضی بیضی مستطیل

 مطالعه مرکز مازندران، ماخذ؛  )نگارندگان(. مورد هاي نمونه در بررسی مورد هاي (: مولفه2جدول )

 مطالعه مرکز مازندران مورد هاي نمونه در بررسی مورد هاي مولفه

   

ن خانه هاي مرکز پال

 مازندران

 نام بنا خانه آقاجان نسب)بابل( خانه منوچهري )آمل( خانه قریشی)آمل(

 ساختار و هندسه حياط چند ضلعی منظم چند ضلعی نامنظم چند ضلعی منظم

 برونگرا و سه جبهه ای درونگرا و سه جبهه ای درونگرا و چهار  جبهه ای
درونگرایی و برونگرایی 

 حياط

 جهت گيري جنوبی_شمالی غربی_شرقی جنوبی_شمالی
محل 

 يرقرارگي

 حياط

 دسترسی غیرمستقیم به حیاط
دسترسی غیر مستقیم به 

 حیاط
 دسترسی مستقیم به حیاط

 سير

 کوالسيون

 نورگيري شرقی و غربی غربی و جنوبی شمالی و شرقی

 نسبتا خوب نسبتا خوب کم
ميزان پاسخگویی به 

 طبيعت

 تعداد ایوان دو ایوان ایوانتک   چهار  ایوان

 

 ایوان
 جهت جنوبی جنوبی شمالی و جنوبی

 مستقیم و بدون واسطه مستقیم و بدون واسطه مستقیم و بدون واسطه
ارتباط درون و 

 بيرون

 ساختار حوض مستطیل مستطیل مستطیل
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 ذ؛  )نگارندگان(.مطالعه غرب مازندران، ماخ مورد هاي نمونه در بررسی مورد هاي (: مولفه8جدول )

 مطالعه غرب مازندران مورد هاي نمونه در بررسی مورد هاي مولفه

  

 پالن خانه هاي غرب مازندران

 نام بنا خانه خان بابا خان )نور( خانه حاج خليلی )تنکابن(

 ساختار و هندسه حياط چند ضلعی منظم چند ضلعی منظم

 درونگرایی و برونگرایی حياط ه ایبرونگرا و سه جبه برونگرا و چهار جبهه ای

 جهت گيري غربی_شرقی غربی_شرقی

 سيرکوالسيون دسترسی مستقیم به حیاط دسترسی مستقیم به حیاط محل قرارگی ي حياط

 نورگيري شرقی و جنوبی غربی و جنوبی

 ميزان پاسخگویی به طبيعت کم کم

 تعداد ایوان تک ایوان تک  ایوان
 

 جهت جنوبی جنوبی ایوان

 ارتباط درون و بيرون مستقیم و بدون واسطه مستقیم و بدون واسطه

 ساختار حوض مستطیل مستطیل

 

 یافته هاي پژوهش
 خانه هاي شرق مازندران:

پس از بررسی نمونه ها در شرق مازندران فصل مشترک و تمایزات را استخراج کرده ایم.حیاط خانه ها دارای ساختار 

غربی می باشد.نورگیری از جبهه جنوب -گوشه می باشند و جهت گیری ها کامأل مطابق با اقلیم و شرق هندسی و منظم و راست

 در همه بناها لحاظ شده است.هر سه نمونه دارای حوض در مرکز حیاط ها می باشند که نشان از کاربری و جنبه زیبایی آن دارد.

کل بوده که تأثیر معماری غرب در دوره ی قاجار را ارائه می دهد.از البته در خانه کلبادی و خانه فاضلی حوض ها بصورت بیضی ش

نکات مهم برای ارتباط درون و بیرون در این خانه ها ایوان است که در هر سه نمونه بی واسطه اندرونی را به حیاط متصل می 

مستقیم و خانه فاضلی با واسطه اتفاق  کرده است.اماارتباط سیرکوالسیونی ورودی از بیرون به بنا در دو خانه کلبادی و رمدانی

 می افتد و باغچه ها بصورت پراکنده و با پیروی از الگویی منحصر به هر حیاط در خانه ها در نظر گرفته شده اند.

 خانه هاي مرکز مازندران:

ی و آقا جان پس از بررسی نمونه ها در غرب مازندران فصل مشترک و وجه تمایزات را استخراج کرده ایم.خانه منوچهر

نسب حیاط ها از ساختار هندسی منظم بهره جست و خانه قریشی از هندسه ای نامنظم برخوردار می باشد.در رابطه با جهت 

غربی -جنوبی شکل گرفته و خانه قریشی در جهت شرقی-گیری خانه منوچهری و خانه آقا جان نسب حیاط ها در جهت شمالی

ای بهره گیری از نور جنوب در خانه منوچهری و خانه قریشی این مهم در الویت لحاظ گردید. مطابق با اقلیم در نظر گرفته شد.بر

خانه منوچهری و خانه قریشی دارای حوض در مرکز حیاط  می باشند.هر سه نمونه از این حوض ها بصورت مستطیل شکل بوده 

که در هر سه بی واسطه اندرونی را به حیاط متصل می است.از نکات مهم برای ارتباط درون و بیرون در این خانه ها ایوان است 
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کرده است.ارتباط سیرکوالسیونی ورودی از بیرون به بنا در خانه منوچهری مستقیم و بی واسطه رخ می دهد.باغچه ها در یک 

 عاد وسیع در نظرخانه آقا جان نسب با ابعاد کوچک در پیرامون حوض در نظر گرفته شد و در خانه منوچهری و خانه قریشی با اب

 گرفته شد.

 خانه هاي غرب مازندران:

پس از بررسی نمونه ها در غرب مازندران فصل مشترک و وجه تمایزات را استخراج کرده ایم.تمامی حیاط خانه ها منظم 

 مق با اقلیمی باشد و از الگوی هندسی قانونمند بهره جست.در رابطه با جهت گیری حیاط خانه حاج خلیل و خان بابا خان مطاب

جهت گیری شده است.برای تغذیه نورگیری بناها جبهه ی جنوبی در سه نمونه در الویت قرار گرفت. خانه حاج  غربی(-)شرقی

از  خلیل و خان بابا خان دارای حوض در مرکز حیاط  می باشند.هر دو نمونه از این حوض ها بصورت مستطیل شکل بوده است.

ون در این خانه ها ایوان است که در هر دو بی واسطه اندرونی را به حیاط متصل می کرده نکات مهم برای ارتباط درون و بیر

ارتباط سیرکوالسیونی ورودی از بیرون به بنا در هر دو نمونه مستقیم و بی واسطه رخ می دهد. باغچه ها در ابعاد کوچک  است.

 در پیرامون حوض در نظر گرفته شد.

 

 نتيجه گيري
ه از خانه های قاجاری در مازندران نتیجه می گیریم اکثر خانه های قاجاری مازندران حیاط هایی با پس از بررسی نه نمون

غربی بوده است.نورگیری جبهه -اشکال منظم هندسی را دارا بوده اند و جهت گیری اکثر حیاط ها مطابق با اقلیم بصورت شرقی

حیاط دیده می شود اکثرأ به غیر از دو نمونه بصورت مستطیلی می جنوبی تقریبأ در تمامی بناها الویت دارد.حوض هایی که در 

باشد که معموأل در مرکز حیاط جانمایی می شده است.حوض های بیضوی که در دو نمونه از حیاط ها به کار گرفته شده تأثیر 

ز بیرون به بنا در اکثر این معماری غرب در آن دوره است. ارتباط بین درون و بیرون بناها با حیاط و سیرکوالسیون دسترسی ا

نمونه ها مستقیم و بی واسطه صورت می گرفت. متاسفانه به غیر از دو نمونه در مابقی نمونه ها از فضای سبز و باغچه بسیار 

 کمرنگ استفاده شده است که دلیل این امر نامشخص می باشد.
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