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  )ادامه مبحث جلسه دهم(

  معماري بومي اقليم گرم و خشك

مي توان شرايط زندگي در اين اقليم را ممكن ساخت كـه بشـرح آن   با تدابيري خاص 

  :مي پردازيم

بناها و ساختمانها به صورت مجتمع و با ديوارهاي ضخيم از خشت و گل سـاخته  : الف

به دليل وجود موريانه فراوان نوع پوشش آنها از طاق و گنبد مـي باشـد كـه    . مي شود

ضمناً از زمينهاي گود بـراي مجتمـع   . ي شودارتفاعات آنها كوتاه و يكنواخت انتخاب م

هاي مسكوني استفاده شده تا دمـاي زمـين در تابسـتان و زمسـتان بـه دمـاي هـواي        

  .مكانهاي مسكوني اثر نمايد

نماي اين بناها بيشتر از مالت كاهگل و يا سيم كاهگل و به رنگ روشـن اسـتفاده   : ب

ر درها و پنجره هـا چـوبي مـي    پنجره ها به حد كافي كاهش داده شده و اكث. مي شود



                                                                                                   
 

معموالً جلوي پنجره ها را بوسيلة حفاظ مشـبك آجـري بنـائي كـرده تـا نفـوذ       . باشد

  .بادهاي خشك كويري را به داخل ساختمان در تابستان و زمستان كنترل كند

ضمناً وجود سايه بانها به شكل سر تا سري و كنسول در نماها و در ناحيـة پشـت بـام    

  .ر روز و سرما در شب مي شودسبب نقصان گرما د

در طراحي سقفي اين ساختمانها ارتباط با فضاهاي داخلي بوسيلة راهروهايي انجام : ج

گيرد و علت سبب آن است كه راههاي كوران مستقيم در ايـن فضـاها بسـيار كـم      مي

اما وجود بادگيرهاي بلند و فراوان با كانالهاي ارتباطي هوا خنك كـه از  . انجام مي شود

زش باد حاصل مي شود به قسمتهاي مياني ساختمان مي رساند و آسـايش سـاكنين   و

  .را ممكن مي سازد

وجود حياط هاي بزرگ با حوض آب وسيع و باغچه هاي عريض و طويـل و سـر تـا    : د

سري در طرفين حوض بزرگ و وجود گل و گياه و درختان ميوه خصوصـاً انـار باعـث    

در محوطه هاي خارجي بناها شده كـه تـأثير آن   مرطوب شدن هوا و پايين آوردن دما 

  .سبب آسايش در قسمتهاي داخلي مي گردد

در طرحهايي سنتي اين بناها در حياط از كوچه و يا خيابان و يا بازار و يا گذرگاه به : ه

محلي بنام هشتي مي باشد، سطح هشتي همسطح بـا سـطح حيـاط و يـا بـا اخـتالف       

ارتباط هشتي بـا سـطح معبـر و كوچـه يـا      . هد بودارتفاع چند پله به سطح حياط خوا



                                                                                                   
 

خيابان نيز با اختالف سطح چند پله طوري تعبيه مي شود كه در نتيجه سطح حيـاط  

مسلماً اين هشتي مانع كوران بادهاي شديد و . از كوچه و يا خيابان پايين تر واقع شود

  .اط مي شودگردبادهايي است كه از نفوذ و حركت مستقيم باد از كوچه به درون حي

  .  28- 21اخوان ، مرتضي ، آداب و سنن اجتماعي فين و كاشان ، خالصه از صفحه - 1

  

  . 5تا  3نراقي ، حسن ، آثار تاريخي كاشان و نطنز از صفحع - 1

  

  .  10تا  6نراقي ، حسن ، آثار تاريخي كاشان و نظنز ، خالصه از صفحه - 1

  

  .  14نراقي ، حسن ، آثار تاريهي كاشان و نطنز ، صفحه - 1

  

  . 24اخوان ، مرتضي ، آداب و سنن اجتماعي فين و كاشان ، صفحه - 1

  . 5نراقي ، حسن ، آثار تاريخي كاشان و نطنز ، صفحه - 2

  

  .  27زمرشيدي ، حسين ، اجراي ساختمان با مصالح سنتي ، صفحه - 1

  

غالمحسين معماريـان ،  : پيرنيا ، محمدكريم ، سبك شناسي معماري ايراني ، تدوين - 1

  .  27تا  26خالصه صفحه 
  



                                                                                                   
 

  .  28پيرنيا ، محمد كريم ، سبك شناسي معماري ايراني ، صفحه-1
  

  .  33تا  29پيرنيا ، محمد كريم ، سبك شناسي معماري ايراني ، خالصه صفحه  - 2،  1

  

  . 15تا  12محسين ، معماري مسكوني ايران ، گونه شناسي درونگرا ، از صفحه معماريان ، غال-1

  .  35پيرنيا ، محمدكريم ، سبك شناسي معماري ايراني ، صفحه -2

 

 

 

برداشت از بناي خانه حكيم باشي در كاشان   
  

  

 

 

  

  

 

  



                                                                                                   
 

  :مهمترين منابعي كه به طور عمده مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از 

  . آثار تاريخي كاشان و نطنز ، حسن نراقي - 1

  . تاريخ اجتماعي كاشان ، حسن نراقي - 2

  . آداب و سنن اجتماعي فين و كاشان ، مرتضي اخوان - 3

  . معماري اسالمي ، دكتر محمد كريم پيرنيا - 4

  . سبك شناسي معماري ايراني ، دكتر محمد كريم پيرنيا - 5

  . اسي درونگرا ، غالمحسين معماريان گونه شن - معماري مسكوني ايران - 6

  .اجراي ساختمان با مصالح سنتي ، حسين زمرشيدي - 7

  . اقليم و معماري ، مرتضي كسمائي - 8

  . تحليلي از ويژگيهاي برنامه ريزي شهري در ايران ، ناصر مشهديزاده دهاقاني - 9

بطــور كلــي اطالعــاتي اجمــالي از وضــعيت تــاريخي ، اجتمــاعي و   3تــا  1در منــابع 

  . جغرافيايي كاشان كسب كرديم 

راجع به معماري ايران و چگونگي شكل گيري آن ، اصول و مشخصـه   7تا  3در منابع 

هاي خاص اين معماري و شيوه هاي اجرايي ساختمان به طور عمده در مبحث عوامل 

  . ري بنا استفاده كرديمموثر در شكل گي

نقشه ها و جدول كتاب اقليم و معماري در معرفي بهتر موقعيت جغرافيايي كاشـان در  



                                                                                                   
 

نقشه هايي از شـهر كاشـان و بافـت قـديم و     . كار مطالعاتي مورد استفاده قرار گرفتند 

گسترش اين شهر را از كتـاب تحليلـي از ويژگيهـاي برنامـه ريـزي شـهري در ايـران        

  . م برداشت كردي

  اندازه برداري : فصل نخست 

  

  : شامل 

  شيوه اندازه برداري - 1

  بررسي مشكالت اندازه برداري و مواجهه با آن - 2

  نحوه اصالح اندازه برداري - 3

  

  : نتيجه 

  بيان اهميت اندازه برداري در شناخت بناي تاريخي 

  گردآوري اطالعات : فصل دوم 

  

 

 



                                                                                                   
 

  : شامل 

  معرفي و دسته بندي منابع - 1

  كاستي هاي موجود در گردآوري اطالعات و امكان رفع آن - 2

  شيوه دسته بندي ، طبقه بندي و پردازش اطالعات - 3

  

  : نتيجه 

  اهميت و تاثير مطالعه در شناخت و معرفي بناي تاريخي 

  معرفي بنا : فصل سوم 

  

  : شامل 

  توضيح موقعيت شهر كاشان - 1

  بررسي محله و بنا نسبت به شهر كاشان - 2

  شرح وضع موجود بنا - 3

  بررسي عوامل موثر در شكل گيري بنا : فصل چهارم 

  



                                                                                                   
 

  : شامل 

  آداب و شيوة تفكر و زندگي - 1

  نقش الگوهاي رفتاري و اجتماعي - 2

  امكانات فني و اجرايي - 3

  بازتاب شرايط بومي و اقليمي- 4

  :كل گيري بناويژگيهاي زمان و مكان در ش 4

هر چند در قسمتهاي قبلي كامالً به اين پرسش پاسخ داديم اما نكتة قابل توجـه ايـن   

است كه معماري ايراني در هر دوره اي سبك و سياق خاص خود را داشـته اسـت كـه    

عوامل فراواني در آن دخيل بوده اند حتي حكومت و مذهب نيز بر شكل گيـري بناهـا   

  .تاثير گذاشته است

وقوع معماري نيز در شكل گيري بنا بسيار موثر بوده است چـون تـاثير شـرايط    مكان 

اقليمي و بومي هر منطقه و نيز رفتار خاص مردم آنجا تاثير مستقيم در معمـاري بجـا   

  .گذاشته است

  

 

 



                                                                                                   
 

  :حياط

حياط در فرهنگ دهخدا به معني محوطه و هر جاي ديوار بست و سراي و خانه آمـده  

مثل ساحت، صحن، ميان سـراي، صـحن سـراي نيـز بـه همـين        واژه هاي ديگر. است

  .معني هستند

بعضـي از ايـن   . از حياط در خانه هاي ايراني به شكلهاي مختلف اسـتفاده شـده اسـت   

  :موارد به اختصار چنين است

  .ـ حياط به عنوان نشانه حريم تملك

  .ـ حياط، وحدت دهنده چند عنصر خانه

  .ـ حياط، ارتباط دهندة چند فضا

  .حياط براي ايجاد محيطي سرسبز و با نشاط ـ

  .ـ حياط به عنوان يك هواكش مصنوعي براي گذر جريان بادهاي مناسب

  .ـ حياط، عنصري مهم در جهت سازماندهي فضاهاي مختلف

  .ـ حياط، به عنوان حريمي امن و آرام براي آسايش خانواده

  

  مقدمه 

يخ و اجتماع را از پله هاي شكسـته  از سززميني صحبت به ميان مي آوريم كه بوي تار



                                                                                                   
 

آن مي توان استشمام كرد و مردمانش را از گذشته هاي گذشته ، كه بارهـاي معرفـت   

  . را بر دوش داشتند شناخت 

در درس برداشت از بناهاي تاريخي اين بـار بـه سـراغ كاشـان رفتـيم سـرزميني كـه        

كـه بـا ديـدن ايـن      هاي قديمي آن معماري خيال انگيز دارند و هيچ كس نيست خانه

خانـه  . ها زبان به تحسين نگشايد و از ايـن همـه هنـر و سـليقه بـه وجـد نيايـد         خانه

  . باشي ازجمله بناهاي قديمي است كه قدمت آن به دوران قاجار بر مي گردد  حكيم

در درس برداشت از بناهاي تاريخي سعي كرديم تـا حـد تـوان آنچـه را كـه مـوردنظر       

هـر چنـد در ايـن مسـير بـا      . مطلوب برداشت و ارائـه نمـائيم    اساتيد گرامي بود بنحو

مشكالت فراواني روبرو شـديم و ارائـه كاسـتي هـايي بـه همـراه داشـت امـا بهرحـال          

  . اميدواريم كه مراتب رضايت اساتيد محترم را فراهم كرده باشيم 

 

  امكانات فني و اجرايي - 3

ن سازي دارد با نگاهي به معمـاري  امكانات فني و اجرايي رابطه اي مستقيم با ساختما

تفاوتهـاي سـاختاري كـه در    . گذشته وجود اين رابطه را بخـوبي درك خـواهيم كـرد    

جاي ترديد باقي نمي گـذارد  . سيستم هاي ساختماني گذشته و امروزه ديده مي شود 

كه با توجه به امكانات محدود موجود در آن دوره تكنولوژي اجرايي سـاختمان چقـدر   



                                                                                                   
 

بسياري از روشهاي اجرايي ساختمان هاي گذشته امروزه . پيچيده بوده است دشوار و 

  . اند  به پديده اي شگفت انگيز تبديل شده

  تفاوت تعداد طبقات در بناهاي تاريخي و ساختمانهاي امروزي - 1

آنچه امروز به وفور در سطح شهرهاي بزرگ و كوچك به چشم مي خورد ساختمانهاي 

ي موارد آسمانخراش و برجها هسـتند چيـزي كـه در معمـاري     چندين طبقه و در برخ

گذشته اصالً و يا به ندرت ديده مي شود و موارد آن محدود به باروهاي شهرها و قلعـه  

  . مي شود... هاي نگهباني و 

شـايد اولـين چيـزي كـه بـه ذهـن       . اين مسئله را از چند جنبه مي توان بررسي كرد 

ازي و تكنولوژي ساخت و ساز است بـي شـك در   رسد مربوط به شيوه ساختمان س مي

شرايطي كه ديوار هاي باربر اسكلت سـاختمان را تشـكيل مـي دادنـد وظيفـه انتقـال       

بارهاي وارد بر ساختمان را انجام مي دادند نمـي تـوان انتظـار داشـت كـه سـاختمان       

تمان چندطبقه اجرا شود چون با باال رفتن تعداد طبقات و افزايش نيروها به بدنه ساخ

ضخامت ديوارها افزايش مي يابد و ممكـن اسـت ايـن افـزايش ضـخامت بـه       ) ديوارها(

حدي برسد كه ديوار نتواند وزن خود را تحمل كند حال چه به وزن سقف و يـا سـاير   

  . اجزاء بنا 

جمعيت كم و زمين زياد نيز انگيزه اي براي ساختن بنا در تعداد طبقات بيشتر بوجود 



                                                                                                   
 

  . چنين چيزي احساس نمي شده است  و اصوالً. آورد نمي

  تمهيدات انديشيده در بناهاي قديمي براي جلوگيري از رطوبت - 2

در گذشته و در مناطقي كه رطوبت مي توانست از طريق خاك بـه سـاختمان منتقـل    

بناها اغلب با مقداري فاصله از سطح زمين . شود و يا ساختمان در معرض رطوبت بود 

ساخته مي شدند يا اينكه در كرسي چيني ساختمان از مصالحي استفاده مي شـد كـه   

بطـور مثـال از   . تي را جذب نمـي كننـد   حداقل جذب رطوبت را دارند و يا اصالً رطوب

براي جلـوگيري از نفـوذ رطوبـت از طريـق     . سنگ بطور عمده استفاده مي شده است 

پشت بام بسته به اقليم از مصالح متنوعي استفاده مي شد مثالً در خانـه هـاي نـواحي    

  . مركزي و كوهستاني پشت بامها را با كاهگل مي پوشاندند 

گل بسيار باالست اين پديده باعث مي شود كـه كاهگـل   ظرفيت جذب رطوبت در كاه

و آن را در خـود نگـه   . تا جايي كه امكان دارد آب ناشي از برف و باران را جذب كنـد  

  . دارد 

  

  تفاوت ساختار بناي تاريخي در مقايسه با بناي امروزي - 3

ن انتقـال  امـروزه ايـ  . در گذشته سيستم انتقال نيروها بر مبناي ديوارهاي باربر بود - 1

  . نيرو با تير و ستون انجام مي شود 



                                                                                                   
 

درگذشته سقفها اغلب بصورت گنبد و يا طاق و تـويزه اجـرا مـي شـد واسـتفاده از      - 2

. تيرهاي چوبي در سقف بدليل وجود موريانه در نواحي مركزي ايران رايج نبوده است 

البتـه  . شـود  امروزه سقفها بصورت مسطح با تيرچه و بلوك يا تيرآهن و آجر اجرا مي 

شيوه هاي بسياري براي اجراي سقف وجود دارد كه هر كـدام مـوارد خـاص اسـتفاده     

  . خود را دارند 

از لحاظ مصالح ساختماني ، در گذشته در وهله اول از مصالحي استفاده مي شد كه - 3

و ثانياً با محيط سـازگاري  . در دسترس باشند و بتوان آن را از محيط اطراف تهيه كرد 

امروزه تنوع مصالح و ميزان دسترسي به آنها به نحوي است كـه  . را داشته باشد  كامل

  .تمام محدوديت هاي گذشته را ناديده مي گيرد 

پي در ساختمانهاي گذشته بصـورت شـفته ريـزي بـوده اسـت امـا امـروزه ضـريب         - 4

  . باال رفته است ) بتن آرماتوردار(اطمينان در حد بتن مسلح 

اختمان كه نيروها را منتقل مي كـرد ديوارهـا و در برخـي مـوارد     تنها عنصري از س- 5

ستونها بودند و تنها انتقال نيروهاي عمودي امكان پذير بود و نيروهاي افقي در صورت 

اما امروزه وجـود شـنارژهاي افقـي و    . وارد شدن منجر به تخريب ساختمان مي شوند 

افقي يـا  (كه هر نوع نيرويي  عمودي ساختمان را يكپارچه و يكدست كرده و به نحوي

كه به ساختمان وارد شود تمام اجزا سازه اي آن به يـك انـدازه تحـت تـاثير     ) عمودي



                                                                                                   
 

  . نيرو قرار خواهند گرفت 

  

  نسبت اندازه دهانه و خيز طاق - 4

ارتفاع نسبت به دهنه طاق بستگي دارد يعني هرچه عرض فضا زيـاد باشـد ارتفـاع آن    

معموالً خيز طاق در طبقه زيرين كمتر و در طبقـه فوقـاني بيشـتر    . بلندتر خواهد بود 

  . باشد تا خطر رانش قوس و ديوار بوجود نيايد  مي

  

  تفاوت ضخامت ديوار در ساختمانهاي جديد و بناهاي تاريخي - 5

ا توجه به اينكه سيستم انتقال نيرو در بناهاي تاريخي بر اساس ديوارهاي بـاربر بـوده   ب

است و انتقال نيروهاي وارد بر ساختمان از طريق ديوارهـا صـورت مـي گرفتـه اسـت      

 cm50و  cm40بطوريكه ديوارهايي به ضـخامت  . معموالً ضخامت ديوارها باال مي رفت 

  . ديده مي شوند ... و 

باال رفتن ضخامت ديوارها در خانه هاي قديمي نه تنها مضر نبـود بلكـه عامـل اصـلي     

خنك نگه داشتن خانه در تابستان و گرم ماندن آن در زمستان بوده است بنحوي كـه  

تبادل حرارتي داخل و خارج به حداقل مي رسيد و اغلب با توجه بـه اقلـيم منطقـه از    

  . استفاده مي شد كه اين عمل را تشديد كند مصالحي 



                                                                                                   
 

اما امروزه ساختمانها را بر اساس اسكلت هـاي فلـزي يـا بتنـي طراحـي مـي كننـد و        

هاي تهويه و گرمايش دماي محيط را تنظيم مـي كنـد و نقـش ديـوار بعنـوان       سيستم

  . عايق حرارتي و يا عامل انتقال نيرو به كمترين مقدار خود رسيده است 

  

  ت پي در ساختمانهاي تاريخي و امروزي تفاو- 6

اسـت امـا در   ) بـتن و ميلگـرد  (پي ريزي ساختمانهاي امروزه با استفاده از بتن مسـلح  

بي ترديد بتن مسلح مقاومت كششي و . گذشته در محل پي شفته ريزي مي كرده اند 

 فشاري بيشتري را تحمل خواهد كرد اما در عمل شفته ريزي مقاومت پي زياد نخواهد

  . و فقط مقاومت فشاري براي آن پيش بيني مي شود . بود 

  

  ) در بناهاي امروزي(و پل ) در بناهاي تاريخي(تفاوت و شباهت تويزه - 7

  :تفاوت تويزه و پل 

پل ها لنگرخمشي دارند و مصالحي كه در آنها استفاده مي شود از نوع مصالح كششـي  

اما تويزه لنگر برشي دارد و مصالحي .  هستند يا بعبارتي در برابر كشش مقاومت دارند

  . كه در آنها استفاده مي شده است از نوع مصالح فشاري هستند 

  



                                                                                                   
 

  :شباهت تويزه و پل 

در هر دو حالت هدف انتقال نيرو بصورتي است كه هيچ گونه تحميـل بـاري بـه گونـه     

  .اضافي در كار نباشد و نيروها تقسيم شوند 

  آشنايي و فهم معماري چه نقشي دارد ؟ تامل و شناخت بناي تاريخي در

يكي اهميت كار برداشـت  . در مقوله برداشت از بناهاي تاريخي با دو مسئله مواجه ايم 

  . و ديگري تاثير برداشت در آشنايي و فهم معماري است 

از آنجايي كه معماري آميخته با زندگي است و درك درست آن الزمه شناخت صـحيح  

شـايد دليـل   . است كه قرار است يك انسان در آن زندگي كند زندگي جاري در بنايي 

آنكه معماري گذشته دلنشين بود شناخت درست معمار از محيطي اسـت كـه بناسـت    

  . يك انسان در آن زندگي كند 

برداشت از بناهاي تاريخي نگاهي . گويي معمار ، خود ، سالها در آن زندگي كرده است 

در برداشـت  . معمـاري آن هنـوز جـاي تامـل دارد     موشكافانه به گذشته اي است كـه  

اينجا بايد همه چـز را بـا دقـت ديـد ، نگريسـت و      . هرگونه نگاه گذرايي ممنوع است 

  . بايدها را از آن دريافت كرد 

نمادهاي معماري گذشته ايران همواره زيباترين و بهترين نشـانه هـايي بـوده انـد كـه      

معماري اين مرز و بوم طي سالهاي متمـادي  . براي هميشه در ذهن ها باقي مانده اند 



                                                                                                   
 

هيچ وقـت اصـول معمـاري    . مانند دانه هاي زنجيري بوده كه بهم پيوند داده شده اند 

. ديگر بطور كامل نفي شده است بلكه نقد شـده اسـت   ايراني دوره اي بعد از دوره اي 

  . اند چون همواره بر پايه و اصولي بنا شده

شناخت درست معيارهاي معماري گذشته عالوه بر آنكه ما را بسوي بينشي درسـت از  

معماري مي برد ايده ها و انديشـه هـاي بـديعي مـي آفرينـد كـه معمـاري امـروزه را         

  . كند دلنشين و جذاب مي

. آمـده اسـت   در...  وزه معماري بصورت هنري فراتر از طراحي يك خانه ، آب انبار و امر

اما گاه اين هنر با قيد و بندهاي زندگي صنعتي امروز گره مي خورد و دچار سردرگمي 

  . مي شويم 

خانه هايي كه امروزه طراحي مي شوند هرگز جايگاه گذشته خود را حفـظ نكـرده انـد    

ايم و تنها نام خانه است كه بصورت مشـترك   ن معماري دور شدهشايد از هر حيث از آ

جستجو در معماري گذشـته بينشـي درسـت و راه كـاري ارزنـده در      . باقي مانده است

  . اختيار ما مي گذارد تا به آنچه مي خواهيم برسيم 

  

  

 


