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ــت. جنبه هاى ضرورى براى ايجاد مسكن امن، راحت، زيبا و آرام بخش در خانه ايرانى گرد ــنتى محصول عالى تمدن ايران اس خانه س
هم آمده است. اگر چه شرايط زندگى مدرن و تغيير شرايط ساخت و ساز در شهر ها اجازه تداوم سنت معمارى درساخت مسكن امروز
ــنتى در شهرهاى تاريخى و روستاهاى كشور، كه ناشى از قدمت فرهنگ و تمدن ايران است، ــكن س را نداده، ولى فراوانى نمونه هاى مس

همچنان امكان درس آموزى از تجربه گذشتگان را زنده نگاه داشته است.
مهم ترين و ماندگارترين ادراك حاصل از تجربه حضور در خانه ايرانى «حال» آن است. آن گاه كه ناظر از هشتى ورودى و داالن پشت
ــاى ــود. زندگى در خانه و تجربه عصرگاه در ايوان، تماش آن عبور مى كند و منظره حياط را از فراز پله مى بيند، اين «حال» آغاز مى ش
حوض از خالل پنجره اى كه تا نزديك زمين پايين آمده، انجير و انارى كه از درختان باغچه كنار حوض مى چيند، دست و رويى كه در
آب حوض مى شويد، آسمانى كه با لبه هاى مستدام حياط قاب شده است، نقش گل ها و درختان اساطيرى كه بر كاشى ها و گچبرى ها
ــاز و معنا دهنده به خانه است. تعادل روحى ناشى از «تجربة حضور» در فضاى خانه  و «تماشاى طبيعت ــت، صحنه هاى خاطره س پيداس
گزيده»، كه از انطباق ويژگى هاى سرشت انسانى با منظره سازى خانه پديد آمده، شعف و آرامشى را در ناظر مى  آفريند كه «حال» خانه

است.
ــى و هنرمندى فاخر و از افتخارات تمدن ماست، لكن در آفرينش «حال» خانه ــته در خانة ايرانى، اگر چه به لحاظ مهندس فضاى بس
ــكل گيرى خانه در فرهنگ ايرانى مسلمان سرپناه نبوده است؛ بلكه خانه واجد ــازد كه هدف اوليه ش ــن مى س نقش دوم را دارد. اين روش
ــفه وجودى آن ها را ارضاى حس مالكيت، پنهان شدن از غير، پناه از سرما و گرما، امنيت در برابر بيرون و نمايش ــت كه فلس صفاتى اس

اقتدار نمى توان دانست.
فرايند طراحى مسكن ايرانى گوياى آن است كه حضور منظر (عناصر گزيدة طبيعت) در خانه، هنجار شكل يابى آن را تحت تأثير خود
ــت كه كانسپت خانه ايرانى الگوى منظرين دارد. فلسفه اين اقدام نيز به نقش منظر در فرايند ادراك انسان باز ــت. از اين روس آورده اس
مى گردد. منظر نزد ايرانيان واجد دو وصف جمالى وكمالى است. جمال (زيبايى) طبيعت به قرينه طبع و سرشت انسانى، حس (ادراك)
ــطوره  ها، آيين ها و اديان ايرانيان ادراك مى شود. از اين روست كه مفهوم خانه براى ايرانيان ــود؛ و كمال (معنا) آن كه به روايت اس مى ش
فراتر از مكان امن و سرپناه بوده است. پديد آمدن «حال» در خانة ايرانى نتيجه اجتماع صفات جمالى و كمالى آن است. روش ايرانيان

: براى دست يابى به اين هدف اتخاذ الگوى منظرين براى مسكن بوده است؛ زيرا اعتقاد داشته اند
منظر، جوهر «حال» و موجب آفرينش آن در خانه ايرانى است.

: دقت در فرايند طراحى مسكن ايرانى و صورت عناصر اصلى خانه اين فرضيه را اثبات مى كند
ــل دارد، درحالى كه عرصه (زمين) آن ــه كام 1 حياط در خانة ايرانى هندس
ــت. اين خصوصيت گوياى آن است كه طرح اندازى خانه از حياط نامنظم اس
ــكلى كامل در ــتين اقدام، حياط خانه را با ش ــود. معمار در نخس آغاز مى ش
ــته) ــيده (نيم بس ــه زمين مكان يابى مى كند و در قدم بعد فضاهاى پوش ميان
ــانه ــكن از حياط، نش ــته را گرداگرد آن طرح مى كند. آغاز طراحى مس و بس
ــت كه مركز فضا و مفصل همة عناصر خانه اصلى بودن و اهميت نقش آن اس
ــه كامل براى حياط شرط اصلى است؛ ــت. از سوى ديگر دارا بودن هندس اس

ــى كالسيك ايرانى هندسه كامل را معادل زيبايى قلمداد مى كند. اين كه حياط بايد هندسه راست گوشه داشته باشد زيرا زيبايى شناس
ــت كه پيش از هر اقدام ديگر در معمارى خانه از چنان اهميتى برخوردار اس
ــد. در اين فضا حس ــكان تحقق آن فراهم آي ــود تا ام ــه آن پرداخته مى ش ب

زيبادوستى انسان ارضا مى شود.
ــت. آب، درخت، گل و پرنده ــاط خانة ايرانى گزيده نمادين طبيعت اس 2 حي
ــاماندهى حياط با عناصر منظر شرط ــت. س ــازى آن اس اجزاى اصلى منظره س
ــى و ايجاد حس زيبايى در آن است. حياط، كه نقش اصلى اصلى در معنا بخش
را در فضاسازى خانه بر عهده دارد، با منظره سازى طبيعت گرا و سمبليك كامل
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مى شود.
ــاخانه طبيعت است. سكويى، چند  ــكن سنتى ايران، نظرگاه و تماش 3 ايوان در مس
ــود. روى آن با طاقى پوشيده شده تا  ــاخته مى ش پله باالتر از حياط، در محور آن س
ــت، را پديد  ــن و اصيل ترين عنصر معمارى، كه ارمغان ايرانيان به جهان اس بديع تري
ــوار طبيعت و حظ بردن از منظرة  ــتراحت عصرگاه در ج آورد. ايوان جنوبى براى اس
حياط و ايوان شمالى براى استفاده از آفتاب زمستان در برابر مينياتور طبيعت است. 
ــكن از جمله مهم ترين عناصر آن است كه اغلب نقش اصلى را  ايوان در معمارى مس

ــش ايوان و بهره گيرى از ستون هاى  ــطه هنرنمايى معمار در طراحى پوش در تبلور فضايى خانه بر عهده مى گيرد. اين امر معموالً به واس
ــت. ايوان در خانه هاى اقليم  ــترك اهل خانه اس ــه مجاور حياط صورت مى گيرد. منظره حياط از ايوان مهم ترين خاطره مش ــع در لب رفي
ــد، دور تا دور ساختمان را در بر مى گيرد تا ساكنان خانه بتوانند  ــك ساخته شده باش ــمال ايران كه به صورت كوش معتدل و مرطوب ش

در همه حال از بيرون و منظره حياط بهره برند.     
ــاز و در جوار حياط. مهتابى  ــت براى زندگى در فضاى ب ــى و صفه مكانى اس 4 مهتاب
ــه بر محصور شده و سمت مقابل حياط  ــت و با بدنه اى از اتاق ها يا ديوار از س روباز اس
ــاى حياط از فراز صفه و ديدن تاج درختان كاج و سرو يا انار  ــوده است. تماش آن گش
ــاخه هاى مو كه از لبه مهتابى باال آمده منظره سازى خاص مهتابى  و انجير و لمس ش
ــده و براى زيباسازى  ــى از زندگى ايرانى در فضاى بيرونى برنامه ريزى ش ــت. بخش اس
ــت تلفيق با طبيعت و منظره سازى  ــكن اس ــى به آن كه الزمة اهداف مس و معنابخش

طبيعت گرايانه براى آن برگزيده شده است.
ــمت شمال حياط است. پنجره هاى اين اتاق تا كف پايين آمده و موجب ورود آفتاب زياد به  ــه درى يا پنج درى، اتاق اصلى خانه در س 5 س

داخل اتاق مى شود كه در اقليم مركزى ايران مزاحم است. على رغم اين نتيجه، معمار ايرانى اصرار زيادى 
ــئله ناشى از بزرگ شدن پنجره ها، تابش بند را ابداع كرده  بر حفظ ارتفاع بلند پنجره ها دارد. براى حل مس
ــيدن به پنجره، از ورود مستقيم آفتاب به داخل جلوگيرى كند. اين اصرار متناقض  ــت تا با عمق بخش اس
(پارادوكسيكال) براى چيست؟ اگر آفتاب اقليم گرم در اين سمت حياط مزاحم است چرا روزن ها حداقلى 
ــت؟ زيرا منظرة حياط از داخل اتاق براى كسى كه بر زمين نشسته و به ديوار روبرو تكيه كرده،  ــده اس نش
«حال»آفرين است. پنجره در اين اتاق قاب منظر است و نه نورگير. پنجره بخشى از منظر حياط را تحت 
ــيرى خاص از منظر، كه خاطره  ــم اهل خانه فراهم مى كند و به اين ترتيب تفس زاويه اى خاص پيش چش

مشترك ساكنان را مى سازد، روايت مى شود.  
6 آسمان خانه سهمى اساسى در درك «حال» مسكن دارد. منظر آسمان در طول 
ــفافى است كه با لبة پيوستة حياط قاب شده است. آبى دل انگيزى كه در  روز آبى ش
ــى هاى الجوردى دندانه اى در لبة آجرى ديوار  قابى خاكى رنگ جاى گرفته و با كاش
ــوخ كرده است. سيماى شبانه آسمان با جشن ستارگان و منظر بى نهايت  حياط رس
ــت كه «حال» خانه را مى آفريند.  آن در زمينة الجوردى تيره صحنة ناب ديگرى اس
ــمان هيچ چيزى از  ــاب متصل ديوارهاى حياط با محصوريت كامل آن كه جز آس ق

ــمتى از آن عقب تر مى برد الزم مى آيد تا ديوار گرد  ــت. آن گاه كه مهتابى بدنه حياط را در قس ــت، منظرى اتفاقى نيس پس آن پيدا نيس
آن ارتفاعى بگيرد تا قاب آسمان دچار شكست نشود و همچون حياط، هندسه اى كامل داشته باشد.

ــت بر ديوارها؛ طبيعتى كه حامل معناست و وجودش در فضاى  ــاير عناصر معمارى ايرانى نقش طبيعت اس 7 تزئينات خانه، همچون س
ــطوره اى و  ــمان و نقش گل ها و گياهان اس ــش و بركت مى آورد. رنگ آبى برگرفته از آس ــه آرام خان

محيطى دامنه منظر را تا قلب خانه مى كشاند. 
ــال در خانه هاى با«معنا» و با «حال» زندگى كرده اند به سرپناهى  ــكن امروز مردمانى كه هزاران س مس
ــكل آپارتمان و خانه هاى بلندمرتبه مى دانند. اما  ــت. برخى اين عارضه را در ذات ش ــده اس حداقلى بدل ش
نمونه هاى زيادى را در دنيا مى توان يافت كه آپارتمان هاى مجتمع مسكونى متناسب با شرايط خود، فضاهاى 
فراغتى در ارتفاع پديد آورده اند كه به مسكن روح مى بخشد و آن را از خوابگاه ممتاز مى سازد. تجربه معمارى 
ايران به گواهى مختصرى از فرهنگ خانه سازى كه شرح آن آمد، پشتوانة خوبى است كه سازندگان، مديران و 
تصميم گيرندگان انبوه سازى مسكن با بهره گيرى از آن خانه هايى بسازند در خور انسان و زندگى معنوى او.  


