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 چکیده
اسالمی است که تأتیر بسزایی در  –اصل اساسی و بنیادي در معماري ایرانی  دو "محرمیت"و  "درون گرایی"

گیري سازمان فضایی شهرها و عناصر کالبدي بناهاي سنتی ایران داشته است. هرچند عامل اقلیم در شکل
ر انتخاب و گزینش اصل درون گرایی در شهرسازي ایران قبل از اسالم مؤثر بوده است لیکن در دوره اسالمی ب

بینی اسالمی عالوه بر الگوي درون گرایی، اصل محرمیت نیز از دو هاي اعتقادي و جهانپایه مبانی و ارزش
منظر کالبدي و معنایی به عنوان یکی از معیارهاي اصلی طراحی شهرها و بناها مورد توجه معماران قرار گرفت. 

ها اهاي کالبدي آن قابل مشاهده است خانهالذکر به روشنی در فضاز جمله فضاهایی که بازتاب دو اصل فوق
هستند. نداشتن ارتباط بصري مستقیم داخل خانه با فضاهاي شهري و تقدس بخشیدن و حفظ حریم خانواده و 

هاي دوران اسالمی ایران هاي خانهها و شاخصهفراهم کردن فضا و قلمرو محرم در عناصر فضایی از ویژگی
گرایی و محرمیت در عناصر هدف بازشناسی و بازنمایی دو اصل درون است. نگارنده در پژوهش حاضر با

تحلیلی و ابزار گردآوري  -هاي تاریخی بیرجند سعی در تببین آن با روش توصیفیفضایی خانه -کالبدي 
اطالعات مشاهده و بررسی میدانی خواهد داشت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در طراحی و ساخت خانه 

بیرجند معماران از دو اصل درون گرایی و محرمیت در ساماندهی فضایی عناصر کالبدي بهره هاي تاریخی 
هاي محرمیت سه گانه گرایی و تأمین الیهتوان درساخت بنا با نقشه و الگوي درونرا میاند؛ که بازتاب آنگرفته

 خصوصی و نیمه خصوصی مشاهده کرد. –عمومی
 :کلید واژه ها

 هاي معماري، بیرجند، خانه، اندامگراییمحرمیت، درون
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 مقدمه -1

معماري سنتی ایران را ایران را می توان سرشار از مفاهیمی 
اسالمی  -دانست که بر اساس فرهنگ، عقاید و اندیشه ایرانی 

فاهیمی که با ریشه گرفتن از فرهنگ یابد. یکی از ممعنا می
اسالمی و باورهاي دینی به عرصه معماري سنتی ایران راه یافته 

است (مهدوي نژاد،  "درون گرایی"و  "محرمیت"موضوع 
). معماري ایران از دیرباز و حتی در 1: 1392منصورپور و قیدرلو، 

ظ دوران قبل از اسالم و در بناهاي تخت جمشید یا آپادانا به حف
اي داشته است که این رویکرد در بناهاي ها توجه ویژهحریم

سنتی سبب شده است که بسیاري از محققان رویکردهاي 
اعتقادي و مسائل اقلیمی را در مهمترین عوامل در  -فرهنگی

شکل گیري چنین الگوي کالبدي تلقی نمایند با ورود اسالم با 
قرآنی بر مسائل ها و سفارش ها و همچنین آیات توجه به توصیه

). حفظ 2درونگرایی و حفظ حریم خانواده تأکید گردید (همان: 
حریم و شأنیت موجب گردید تا معماران ایرانی خانه ها را بر 

بندي مبناي این باور دینی طراحی و احداث نمایند و تقسیم
فضاها که در معماري سنتی ایران سلسله مراتب فضایی نام 

گرایی، هت رعایت الگوي درونگرفت راهکاري مناسب در ج
اصل محرمیت و متضمن حریمی قدسی گردید (کریمیان، 

ها سبب گردید که در معماري ). این ویژگی61: 1390عطارزاده، 
سنتی ایران به نحوي معنادار پیوند تنگاتنگی بین اصل محرمیت 

گیري خانه هاي سنتی ظهور یابد؛ و درون گرایی در شکل
 -در طراحی و ساماندهی عناصر فضایی نحوي که  معماران به

هاي محرمیت را به طور گرایی و الیهها، درونکالبدي خانه
خاص مد نظر قرار دهند. پژوهش حاضر با هدف بازشناسی 

هاي تاریخی شهر گیري خانهالذکر در شکلجایگاه دو اصل فوق
بدنبال پاسخگویی به پرسش اصلی ذیل  -عصر قاجار -بیرجند 

اصل "و  "گراییالگوي درون"مصادیق عینی و تجلی می باشد. 
کالبدي خانه  -در طراحی و ساماندهی عناصر فضایی  "محرمیت

 هاي تاریخی بیرجند کدامند؟
 

 روش شناسی پژوهش  -2
تحلیلی و از  -پژوهش حاضر از منظر ماهیت از  نوع توصیفی

نظر هدف بنیادي است. نگارنده به منظور بازشناسی متغیرهاي 
هاي کالبدي خانه -گرایی و محرمیت در عناصر فضایی درون

تاریخی بیرجند از ابزار گردآوري اطالعات بررسی و مشاهده 

-میدانی بهره برده تا مصادیق عینی و کاربردي دو اصل درون
گرایی و محرمیت را در عناصر کالبدي بناهاي مورد مطالعه 

(قرآن و  مشخص نماید؛ همچنین به منظور آگاهی از منابع فقهی
احادیث) در مبحث محرمیت  و تدوین مبانی نظري و پیشینه 

اي نیز استفاده کرده است. تحقیق از روش مطالعه کتابخانه
هاي انتخاب شده از جامعه آماري مورد مطالعه متمرکز به نمونه

پنج خانه اعتمادي، پردلی، آراسته، فروتنی و الله از محالت 
باشند که از می -به دوره قاجار متعلق  -بافت تاریخی بیرجند 

هاي مطالعاتی اسالمی نمونه -هاي معماري ایرانی منظر شاخصه
گرایی و اصل محرمیت می مناسبی جهت بازنمایی الگوي درون

 باشند.
 

 زمینه هاي تاریخی و پیشینه تحقیق -3

بیرجند تا دوران صفویه رشد زیادي نداشت لیکن از این زمان به 
تن مذهب شیعه و خاتمه دادن به ناامنی بعد با رسمیت شناخ

پیشرفت کرد. در دوران حکومت قاجار با تسلط خاندان خزیمه بر 
این شهر بر اعتبار و اشتهار آن افزوده گشت و بیرجند مرکز 

). که این امر نقش 138: 1381حاکم نشین قاینات گردید (بهنیا، 
گیري لبسزایی در آبادانی و توسعه شهر در این دوره داشت. شک
المنفعه، محالت مختلف و ساخت بناهاي درون شهري و عام

ها در این دوره از ها و خانههاي دیوانی و حکومتی، باغعمارت
رشد چشمگیري برخوردار گردید و ساختار شهري دگرگون 
گردید. شهر بیرجند در دوران قاجار شهري کوچک بود که از نظر 

گرا ي کامالً سنتی و درونکالبدي و فرهنگی برخوردار از ساختار
گرایی و محرمیت مطالعات مناسبی بود. در خصوص مبحث درون

گرایی و بررسی جایگاه با دو رویکرد بررسی مفهومی درون
محرمیت در معماري سنتی ایران انجام گرفته که به طور عمده 

-هاي علمی و فصلنامهها و کنفرانسدر همایش در قالب مقاله
اند که از آن معماري ارائه و منتشر گردیده هاي تخصصی هنر و

گرایی به عنوان بررسی درون" -1توان به مقاالت جمله می
الیه هاي " -2، "عنصري پایدار در معماري خانه هاي ایرانی

هاي سنتی ایران، نماد الگوي دینی در زندگی محرمیت در خانه
بررسی حضور نور طبیعی و محرمیت فضاهاي  -3، "خانواده

حریم و حجاب در " -4، "هاي درونگراي شهر یزد اخلی خانهد
محرمیت در الگوي مسکن  -5 "معماري مسکونی سنتی ایران

بررسی " -6بومی و به کارگیري آن در معماري معاصر تهران 
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مفهوم محرمیت فضایی در کالبد و محتواي معماري ایرانی و 
نکته  اشاره کرد. "نقش آن در معماري مسکونی معاصر همدان

تأمل این که عمده مطالعات انجام گرفته در این زمینه متمرکز 
به شهرهاي اصفهان، یزد، کاشان، تهران و ... بوده است و 
تاکنون پژوهش جامع و حتی مطالعه موردي در خصوص بررسی 
نقش و جایگاه محرمیت و بازشناسی مصادیق عینی دو اصل 

هاي یژه خانهپیش گفته در معماري سنتی خراسان جنوبی بو
تواند تاریخی شهر بیرجند انجام نشده است. لذا مقاله حاضر می

زمینه و بستر مناسبی جهت تکمیل خالء مطالعاتی معماري 
اسالمی به طور عام در این حوزه جغرافیایی را فراهم  -ایرانی

کرده و از سوي دیگر به طور خاص می تواند این فرضیه را مورد 
ول اساسی و بنیادي پذیرفته شده در اثبات قرار دهد که اص

معماري سنتی ایران در هر دوره تاریخی نه تنها در شهرهاي 
بزرگ و شاخص بلکه در یک ارتباط بهم تنیده مورد استفاده 
معماران سایر شهرها و روستاهاي ایران نیز بوده است و بافت 
تاریخی و بناهاي درون آنها نیز شایسته مطالعه و پژوهش 

 هستند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقشه هوایی شهر بیرجند با موقعیت محالت تاریخی (مأخذ )  1تصویر
 پایگاه میراث فرهنگی بیرجند)

بازخوانی مفهوم محرمیت در خانه از منظر منابع فقه  -4
 (قرآن و احادیث) 

از منظر اسالم خانه به عنوان پناهگاهی امن و سرپناهی 
، نیل به آرامش خصوصی بوده که بهترین محل براي لذت بردن

و آسودگی از جهان خارج است. مفهوم حریم خصوصی از زوایاي 
مختلف محرمیت بصري، شنیداري، بویایی و دسترسی قابل 

ها به زیبایی در اسالم مورد ارزیابی است هر کدام از این جنبه
(نیري فالح، خلیلی و تاج الدین بن محمد  توجه قرار گرفته است

ن مسکن را محل آرامش می خواند: قرآ ).3-2: 1392رسدي، 
(نقی زاده،  80واهللا جعل لکم من بیوتکم سکنا ... سوره نحل آیه 

1379 :35.(  
هنر، معماري و "الگ گرابار در مقاله ارزشمند خود با عنوان  

اي بیت واژه"در دو فصلنامه اسالم پژوهشی می نویسد  "قرآن
ی رود (آل عام براي خانه است که حریمی خصوصی به شمار م

) و کلیه معماران از گذشته 27-29، نور: 100، نساء:49عمران: 
اند. این واژه ساختهها را مطابق این سنت اسالمی میتا حال خانه

) 33-34در اشاره به منازل همسران پیامبر به کار رفته (احزاب 
که حفظ حرمتشان الزم است و در اشاره به اقامتگاه باشکوه 

(گرابار،  ") نیز بکار رفته است23ار (یوسف: زلیخا همسر پودف
1384 :59.( 

به معناي اقامتگاه (سوره  "مساکن"همچنین واژه هاي 
در عبارت بلداالمین به معناي  "بلد") و واژه 38عنکبوت/ آیه 

که براي خانه استفاده  "بیت") و واژه 3مکان امن (سوره التین/
) 49عمران/ رود ( آلشود و حریمی خصوصی به شمار میمی

). قرآن کریم در سوره نور آیات 14: 1392(خزایی و دیگران، 
که ایمان آوردید در خارج از خانه اي کسانی«می فرماید:  28-27

خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل خانه سالم کنید و این 
براي شما بهتر است و اگر گفتند باز گردید، باز گردید که براي 

» تر است و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه استشما پاکیزه
 .)161: 1392(اسماعیلی مقدم، 

فرمایند: خانه محل عبادت است؛ نماز و رسول اکرم (ص) می
قرآن را بلند مخوانید اال در خانه (نیري فالح، خلیلی و تاج الدین 

فرماید: خانه را ). امام علی (ع) می3: 1392بن محمد رسدي، 
شرافت خانه به وسعت حیاط (قسمت جلوي خانه)  شرافتی است.

و همنشینان خوب است. و خانه را برکتی است، برکت خانه 
جایگاه خوب آن، وسعت محوطه آن و همسایگان خوب آن است 

فرماید: هرگاه یکی از شما به خانه ) امام باقر (ع) می164(همان: 
زیرا جا بنشیند برادرش وارد شد هر جا صاحبخانه گفت، همان

صابخانه به وضع اتاق خود از میهمان آشناتر است (اسماعیلی 
 ).3: 1392مقدم، 

هاي قرآنی و احادیث مفهوم محرمیت و بنابراین بر مبناي آموزه
حریم در اسالم به معناي جداسازي زندگی خصوصی از تعامالت 
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بیرونی و نیز جداسازي زنان و مردان نامحرم است که با هدف 
 ,Mortadaگیرد و بر انواده صورت میتأمین امنیت خ
این اساس معماري خانه باید به گونه اي  ) (152 :2003

باشد که اساس طراحی پالن، فضا، حجم و موقعیت قرارگیري 
آن باید در برگیرنده نیازهاي محرمیتی خانواده باشد (اسماعیلی 

  ).3: 1392مقدم، 
اد و دیگران، ) محرمیت در آیات قرانی (مأخذ: مهدوي نژ1جدول 

1392  :14( 
سوره 
 مبارکه

 برداشت اصل طراحی آیه

 حفظ حریم ومحرمیت 27و 37 نور
توجه به قلمر 
 خصوصی خانه

 حفظ حریم ومحرمیت 23 نساء
توجه به قلمر 
 خصوصی خانه

 حفظ حریم ومحرمیت 80 نحل
توجه به قلمر 
 خصوصی خانه

 23و 24 اسراء
آداب گفتاري و 

رفتاري افراد منزل 
 حفظ حریمو

ارائه رهنمودیهایی 
براي طراحی فضاهاي 

 درونی خانه

 61 نور
چگونگی ورود به 

 حریم دیگران
شناخت قواعد و اصول 

 فضا
 

کالبدي  -مصادیق عینی محرمیت در عناصر فضایی  -5
 خانه هاي مورد مطالعه

 چارچوب مفهومی -5-1
گرایی مفهومی است که بصورت یک اصل در معماري درون 

هاي متنوع ود داشته است و با حضوري آشکار به صورتایران وج
قابل درك و مشاهده است. در واقع اگر بخواهیم یک ویژگی 
مشترك بین تمام رویکردهایی که در معماري اسالمی وجود دارد 

هاست. این مسلماً از اولین گزینه "درون گرایی"ذکر کنیم 
ه محیط عنوان اجماالً به صورت عدم توجه فضاي درون بنا ب

خارج تعریف و عمدتاً مرادف با سازماندهی حول حیاط خارج و 
هاي جدایی فضاهاي زنانه و مردانه دانسته شده است. دیدگاه

گرایی معماري در عالم اسالم تحلیلی موجود در مورد درون
نقش اقلیم در  -متمرکز به پنج عامل نقش الگوهاي تاریخی

نقش دفاعی و  -انی تحلیل عرف -ایجاد الگوي حیاط مرکزي 
تفکیک کل فضاي انسان ساخت بر مبناي جنسیت در اسالم 

) خصوصیت درون گرایی واحدهاي 70: 1389است (ناري قمی، 
مسکونی در جوامع اسالمی که خانواده در آن از حرمت و 
درونگرایی خاص برخوردار است با فرهنگ جامعه کامالً سازگار 

ر جدید تداوم یافته است بوده و تحت تأثیر آن کمابیش تا عص
) از سوي دیگر محرمیت در 1002: 1392(هاشمی و میرغالمی، 

شهرهاي اسالمی و بویژه در معماري خانه از اولین اصولی است 
). 75: 1389که مورد قبول تمام محققین می باشد (ناري قمی، 

منظور از محرمیت در فضاي معماري و شهرسازي کالبد دادن به 
است که داراي حریم از دو جنبه کالبدي و  ايفضا به گونه

معنایی باشد. حریم داشتن در حوزه کالبد فضایی بیشتر متمرکز 
بر اصولی است که امنیت فضا را شکل خواهد داد و در حیطه 

هایی است که حرمت و ارزش را براي فضاي معنایی ویژگی
د. اي که فرد در آن به آرامش برسمعماي به ارمغان آورد به گونه

محرمیت در معماري با جدا کردن فضاهاي درونی از بیرونی 
افتد. این تفکیک و تملک یافتن بر فضا و یا به نوعی اتفاق می

گردد. آرامش ایجاد شده از آن بواسطه محرمیت ایجاد می
هاي گرایی در ساماندهی خانهمحرمیتی که با الگوي درون

توان در نی آن را میتاریخی ایران نقش بنیادي داشته و نمونه عی
 هاي بافت تاریخی بیرجند مشاهده کرد.خانه

 چارچوب تحلیلی  -5-2
کالبدي  -در بررسی مصادیق عینی محرمیت در عناصر فضایی 

هاي تاریخی بیرجند تعداد پنج خانه قاجاریه اعتمادي، خانه
پردلی، آراسته، فروتنی و الله محله سر ده انتخاب گردیدند که 

 تحلیل قرار خواهند گرفت. در ذیل مورد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي مورد مطالعه در بافت تاریخی بیرجند ) موقعیت خانه2تصویر
 (مأخذ پایگاه میراث فرهنگی بیرجند)
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 خانه اعتمادي                                              خانه پردلی          خانه آراسته                                                 

           
 خانه الله                              خانه فروتنی                                                  

      

 

 نقشه بنا -5-2-1
در معماري کهن ایرانی معماري خانه بر پایه اصول و الگوهایی 
ویژه طرح و ساخته می شده است. الگوي چهار صفه، الگوي 

گرا از گرایی (میانسرادار)، الگوي کوشکی و الگوي برونروند
 -هاي ایرانی هاي خانهجمله الگوهاي رایج در طراحی نقشه

). شرایط اقلیمی 147-154: 1388اسالمی بوده است (معماریان، 
خاص کویري شهر بیرجند سبب گردید که بافت کهن آن داراي 

ر محالت تاریخی این گرا و بسته و خانه ها نیز دترکیبی درون
گرا باشند. لذا معماران از نقشه درونگرا شهر داراي الگوي درون

به عنوان پالنی مناسب و کارآمد در طراحی و ساخت خانه بهره 
هاي مورد مطالعه در محله تاریخی گرفتند. نگاهی به نقشه خانه

گرایی حیاط ها از نقشه دروندهد معمار این خانهسر ده نشان می
با ویژگی عدم ارتباط بصري مستقیم فضاهاي داخل  -زي مرک

به منظور رعایت اصل محرمیت  -با فضاهاي شهري بیرون
استفاده کرده است. این نوع طرح ریزي نقشه (درون گرا) به 
منظور ساماندهی فضایی نه تنها از لحاظ طبیعی بلکه از لحاظ 

ایت مسائل روحی و اعتقادي نیز داراي اهمیت بوده و معمار با رع
جغرافیایی حریمی امن و مناسب براي خانواده به وجود آورده 

 است. 

 هاي مورد مطالعه با نقشه و الگوي درونگرایی (ترسیم نگارندگان)) تصاویر سه بعدي پالن خانه3تصویر 
 سلسله مراتب حرکتی  -5-2-2

کاربرد اصل سلسله مراتب در معماري سنتی ما، در حوزه هاي 
معماري و شهرسازي همانند سلسله مراتب فضایی و مختلف در 

سلسله مراتب عملکردي عبوري محله اي و منطقه اي همواره 
). اصل سلسله 102: 1393نورزیان،  دیده شده است (امینی، و

مراتب یعنی ساماندهی و ترکیب فضاها و عناصر بر اساس برخی 
 از خصوصیات کالبدي یا کارکردي آنها که موجب پدید آمدن
سلسله مراتبی در نحوه قرارگیري استفاده یا مشاهده عناصر شود 

هاي مختلف بنا رعایت شده که نقطه شروع آن و در قسمت
فضاي ورودي است که از کارکردهاي فضاي ورودي اتصال 

ها از فضاهاي درونی مجموعه با فضاي بیرون است. کلیه فعالیت
و تعیین جهت  جمله تغییر مسیر، توقف، انتظار، ورود، تقسیم

مسیر، حرکت ورود به فضاي داخلی نیز هر کدام از اجزاء 
متناسب با خصوصیات خود بر اساس اصل سلسله مراتب در 
جهت حفظ محرمیت باعث شده است که بین اجزاء یا جزء 
فضاها نیز این اصول رعایت شود تا کارکرد فضاهاي ورودي به 

و بهترین شکل ممکن صورت پذیرد (مهدوي نژاد، 
). در نمونه هاي مورد مطالعه نحوه ورود 61:52: 1390ناگهانی،
با رعایت سلسله مراتب حرکتی  -از جمله خانه پردلی -به خانه 

پس از گذر از بافت فشرده و باریک  -از بافت (بیرون بنا) 
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گردد. در واقع به مجموعه درآیگاه (ورودي) منتهی می -ها کوچه
فضاهاي نیمه خصوصی وارد ترین فضاها به حرکت از عمومی

گردد. این بخش در واقع حریم فضاهاي هشتی و داالن می
نخستین الیه محرمیت در خانه است که می توان از آن بعنوان 
محرمیت عمومی یاد کرد که در برگیرنده فضاهاي منتهی به 

 ورودي، مجموعه ورودي، و متعلقات به آن می باشد.
 

   
 

 ورودي -5-2-3
ها ترین خانهها در همه حال و حتی در ساده) خانهورودي (سردر

کند. ارتفاع سر در یا با ارتفاع دیوار کاه گلی دعوت به ورود می
کند. سطح سر برابر است و یا بخشی از ارتفاع دیوار را اشغال می

در معموالً با آجرهاي نقش دار تزیین شده است (معماریان، 
ن ورودي صرفاً یک عنصر هاي سنتی ایرا). در خانه284: 1387

اي چند عنصري با عملکردهاي متنوع را شامل نبوده و مجموعه
هاي متنوعی هاي سنتی ایران وروديشود. بسیاري از خانهمی

دارند تا بتوانند ورود افراد مختلف به داخل خانه را مدیریت 
-ها براي مهمانان با درجه بندينمایند. البته عموماً این ورودي

یکی به محارم خانواده تعریف می شوند (نیري فالح، هاي نزد
). هنگام ورود به 4: 1392خلیلی و تاج الدین بن محمد رسدي، 

خانه در و جلوخان هم مانع و حریمی براي ورود به خانه بشمار 
آید و هم فضایی براي خوش آمدگویی به میهمانان می

ه ناآشناست. تلفیق هوشمندانه این دو اصل مهم یعنی عرص
بندي محارم و حرمت نگاه داشتن مهمان از مواردي است که در 

 اسالمی به نیکویی به آن پرداخته شده است. از -معماري ایرانی
جمله اصولی که معماران در طراحی ورودي خانه هاي سنتی 

اجازه -مورد توجه قرار دادند عبارتند از: حریم خانه باید حفظ شود
 فرآیند ورود بیانگر تواضع  -گیردورود طی فرآیند تدریجی انجام 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نماي خانه در محله متمایز  -کنترل ورود غیرمستقیم باشد -باشد
هاي مورد مطالعه نیز از ). ورودي خانه165: 1391باشد (کاتب، 

اصول باال پیروي کرده است. نماي ورودي با آجرهاي مهري 
باشند. نشیمن) میتزیین شده و برخی داراي پیرنشین (سکوي 

هاي نصب تفکیک جنسیتی و رعایت اصل محرمیت در نوع کوبه
شده زنانه و مردانه بر درب ورودي قابل مشاهده است نکته 

که درب ورودي خانه جالب اینکه در خانه پردلی عالوه بر این
هاي تفکیک جنسیتی است بلکه هشتی نیز داراي داراي کوبه

هاي زنانه و مردانه که این مسأله به منزله دري است با کوبه
تأکید بیشتر بر رعایت اصل محرمیت و تأمین امنیت مضاعف 

 باشد.براي ساکنین خانه می
 
 
 

 
 

 )1393) محرمیت عمومی و فضاهاي منتهی مجموعه ورودي خانه (نگارندگان 5و  4تصویر 
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 )1393ایران(نگارندگان  سنتی هاي خانه ورودي هاي در هاي کوبه نوع در جنسیتی تفکیک -6تصویر 

 

                                     
 

 )1393ورودي و جلوخان خانه اراسته ( نگارندگان  -8تصویر                  )           1393ورودي و جلوخان خانه پردلی (نگارندگان  -7تصویر      

 
 )1393ورودي خانه الله ( نگارندگان  -9تصویر 
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 هشتی -5-2-3
ي ورودي هشتی یا کریاس فضایی است که در بسیاري از فضاها

طراحی و ساخته می شده و بالفاصله بعد از در ورودي قرار 
گرفته و یکی از کار کردهاي آن تقسیم مسیر ورودي به دو یا 
چند جهت بوده است. هشتی فضاي میانجی درون و بیرون یک 

شده است و خانه است چرا که درون خانه داراي حریم شمرده می
ه اندرون خانه وارد گشت. شده بهرگز از بیرون به یکباره نمی

هشتی گاه بصورت هشت ضلعی بوده ولی به اشکال هندسی، 
هشت و نیم هشت، کشکولی و نگینی نیز اجرا می شده است 

). در طراحی این فضا، بعنوان فضاي پیش 143: 1387(معماریان،
توان بعد دینی ورودي تمهیداتی اندیشیده شده است از جمله می

شدن در منزل دید مستقیم به داخل (اصل محرمیت) با باز 
) در 59: 1389فضاي خصوصی وجود ندارد (بمانیان و دیگران، 

ها تمامی نمونه هاي مورد مطالعه در بافت تاریخی بیرجند خانه
ها کوچک و بعنوان دومین فضاي داراي هشتی هستند. هشتی

بعد از  -کننده حریم خصوصی ورود غیرمستقیم به اندورنی تأمین
طور سازند. در هشتی خانه پردلی همانرا مهیا می -کوبه  در و

هاي که ذکر شده دري تعبیه شده که بمنزله تشدید الیه
آید. هشتی داراي سکوي محرمیت به فضاي اندرونی بشمار می

نشیمن بوده و از یک سمت آن با یک دستگاه پلکان به اتاق 
ردلی دو داالن باالي هشتی یعنی فروار راه دارد. در هشتی خانه پ

کوچک مسیر دسترسی به اندرونی و بیرونی خانه را فراهم کرده 
ها بر مبناي دو اصل است. به طور کلی هشتی در این خانه

محرمیت (دید غیر مستقیم به اندرونی) و مردم وار بودن (ارتفاع 
 اند.نسبتاً کم با گنبد عرقچین) شکل گرفته

 
 )1393ارندگان هشتی خانه آراسته ( نگ - 10تصویر 

 

 

       
 )1393هشتی خانه پردلی ( نگارندگان  -11تصویر 

 داالن -5-2-4
داالن یا دهلیز راهرویی است که هشتی را به میانسرا متصل  

می سازد و این الگو پیشنیه کهنی در معماري ایرانی دارد که در 
هاي مساجد و دوره اسالمی بویژه در طراحی مجموعه ورودي

). 288: 1387ورد توجه معماران قرار گرفت (معماریان، خانه ها م
این فضاي ساده ترین جزء فضاي ورودي است که تأمین ارتباط 
و دسترسی بین دو مکان مهمترین کارکرد اصلی آن بشمار می 
رفته است. تغییر امتداد و جهت مسیر عبوري در داالن صورت 

االنی که گرفته است به این ترتیب مسأله محرمیت توسط دمی
-در امتدادي غیرمستقیم به حیاط منتهی می شده است حل می

هاي ). داالن6: 1392اند (مهدوي نژاد، منصورپور و قیدرلو، کرده
هاي مورد مطالعه از جمله خانه اعتمادي و طراحی شده در نمونه

پردلی هر چند از لحاظ کالبدي، باریک، کم عرض، کوتاه و فاقد 
ار با اندیشه محرمیت و ایجاد دید پیچش هستند لیکن معم

غیرمستقیم به فضاي درون خانه آن را در سلسله مراتب 
مجموعه ورودي قرار داده است تا وارد شونده بعد از قرار گرفتن 
در هشتی و گذر از داالن بطور غیرمستقیم وارد میانسرا گردد. 

 اصلی که در تمامی خانه هاي مورد مطالعه قابل مشاهده است.
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 )1393دیاگرام  نحوه و ورود غیرمستقیم خانه هاي مورد مطالعه از هشتی به اندرونی ( نگارندگان  -15الی  12تصویر 
 

 خانه الله

 خانه اعتمادي نیا

 خانه آراسته

 خانه پردلی
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الله  ) داالن دسترسی از هشتی به میانسرا در خانه17و  16تصویر

 )1393(نگارندگان: 
 میانسرا -5-2-5

که با اصول هاي حیاط دار به دلیل اینعنصر حیاط و خانه
توانست میزان اسالمی هیچ تضادي نداشت و طرحی بود که می

را که در روش زندگی مسلمانان مطرح است  باالیی از محرمیت

هاي اسالمی پذیرفته تأمین نماید به عنوان الگو و مدلی در خانه
). برخی از محققین علت 153: 1393شد و باقی ماند (باقري، 

کنند تا عامل هاي حیاط دار را عامل فرهنگی ذکر میوجود خانه
لیمی عوامل معتقد است که عوامل اق ۱اقلیمی از جمله راپاپورت

اولیه نیستند و شکل خانه متمایز از درك انسان ها از جهان، 
هاي ارتباط هاي حیات، فرهنگ، باورهاي مذهبی و شیوه

). سازماندهی فضاهاي مختلف 155اجتماعی آنان است (همان: 
ترین عملکردهاي با توجه به عوامل مؤثر در آن یکی از با اهمیت

عامل مؤثر دیگر در سازماندهی  حیاط در طراحی خانه بوده است.
ایجاد حریمی امن و آرام براي آسایش خانواده بوده است که 

اي از یک حیاط و هاي حیاط دار با ایجاد فضایی در گوشهخانه
خارج از محیط خصوصی خانواده و با ساختن حیاطی دیگر به نام 

). ترکیب 16: 1387بیرونی به این هدف دست یافتند (معماریان، 
-هاي سنتی اساساً همگون با تنوع ضرورتي حیاط در خانهبند

هاي ها ارتباط بین بخشهاي فیزیکی و معنوي بود. این ضرورت
دهد و بر اساس همین خصوصی و عمومی را نیز توضیح می

حیاط بیرونی  -هاي متنوعی چون نارنجستانی ها حیاطضرورت
و به  رفته(حیاط مردانه) که محلی نیمه خصوصی بشمار می

و حیاط اندرونی که  -میهمانان و غیروابستگان اختصاص داشت 
را نداشت این نوع منحصر به خانواده بود و کسی حق ورود به آن

رود (مهدوي هاي سنتی به شمار میترین حیاطحیاط از خصوصی
هاي مورد مطالعه ). در نمونه5: 1392نژاد، منصورپور و قیدرلو، 

گرایی است در این بخش از خانه ل درونها نمونه کامحیاط خانه
ها پیرامون حیاط مرکزي ساماندهی فضایی و قرارگیري اتاق

ها کوچک و متوسط بوده و بر مبناي استقرار یافته است. حیاط
کرده. وسعت کلی خانه و فضاهاي مورد نیاز ابعاد حیاط تغییر می

اتب هاي مورد مطالعه در راستاي اصل سلسله مرهاي خانهحیاط
حرکتی و دید غیرمستقیم طراحی و وارد شونده پس از عبور از 

-که خانهرسیده است. از آنجاییهشتی و گذر از داالن به آن می
ها داراي اند لذا خانههاي بیرجند با پیمون کوچک ساخته شده

یک حیاط مرکزي بوده و این حیاط در میان فضاي اندرونی قرار 
به جانب حیاط مرکزي و نه خیابان و ها هاي اتاقداشته و پنجره

شده است و در واقع حیاط داراي عملکرد گذر عمومی گشوده می
-نیمه خصوصی داشته است. در مجموع حیاط مرکزي در خانه

هاي محرمیتی و عملکردي هاي مورد مطالعه داراي ویژگی

1- Rappaport 
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هاي چون توان به ویژگیمتنوعی هستند که از آن جمله می
امن و آرام براي ساکنین، وحدت دهنده  حریم تملک، حریمی

عناصر فضایی، ایجاد محیطی سرسبز و به عنوان هواکش 
 هاي بادهاي مناسب اشاره کرد.مصنوعی براي گذر جریان

 هااتاق -5-2-6
هاي سنتی ایران به طور کلی از دو بخش اندرونی و بیرونی خانه

 تشکیل می شده است. بخش اندرونی بزرگتر و مختص زندگی
خصوصی خانواده بود و میانسراي بزرگی داشته که در پیرامون 

هاي فراوانی داشته است. بخش بیرونی داراي یک آن اتاق
میانسراي کوچک یک اتاق پذیرایی و اتاق هاي دیگر براي 

). بر مبناي 155: 1387آسایش میهمانان بوده است (معماریان، 
نشین و بستانسازماندهی کل فضاها و تقسیم آن به فضاهاي تا

هاي مختلف در خانه شکل گرفته است. این نشین اتاقزمستان
ها با ابعاد کوچک ها عملکردهاي خاص داشته و بعضی از آناتاق

ها معموالً اند. شکل اتاقو بزرگ عملکردي متفاوت داشته
چهارگوش بوده و نقشه آن از بخشی از یک مستطیل ایرانی به 

هاي با نظمی خاص در جبهه هادست می آمده است. اتاق
اند و به وسیله راهرو با حیاط ارتباط مختلف حیاط جاي گرفته

هاي حاشیه حیاط به وسیله در و گردشی دارند. نور گیرهاي اتاق
گرفته که این عناصر در نوع اصیل آن پنجره و گلجام انجام می

در میان تابش بندهاي عمودي و افقی و خرك پوش و در نهایت 
). 292: 1387خل یک قاب قرار می گرفته است (معماریان، در دا

ها به هاي که از آنهاي سنتی نام هر اتاق از شمار درگاهدر خانه
آمده است. یک خانه سنتی از شده به دست میمیانسرا باز می

هاي خاص چون سه دري (اتاق هاي متنوع با عملکرداتاق
اتاق پذیرایی) خواب) پنج دري (اتاق نشیمن) و هفت دري (

ها از اتاق پنج دري براي تشکیل شده است. در برخی از خانه
شده است. معموالً مالقات کاري مرد خانواده نیز استفاده می

هاي این اتاق از طریق آبدارخانه که در نزدیکی قرار دارد، مهمان
شدند. منظر این اتاق به حیاط بیرونی کوچک که پذیرایی می

رم نبوده جلوه اي نیکو به حرمت مهمان نزد محل آمد و شد محا
). 5: 1392صاحب خانه می داده است (نیري فالح و دیگران، 

محققین مختلف در جهت رعایت اصول محرمیت و حریم 
گونه شخصی افراد مختلف الگوي تقسیم فضایی مسکن را به

یک الگوي کلی در قالب چهار عرصه عمومی، نیمه عمومی، 
). در 8اند (همان: ی مطرح و تأیید کردهنیمه خصوصی و خصوص

ها پیرامون حیاط مرکزي قرار هاي مورد مطالعه اتاقنمونه
اند و معمار با رعایت مسائل اقلیمی و با اندیشه محرمیت گرفته
هایی خاص با عملکرد متنوع بصورت سه دري، پنج دري، اتاق

ز هاي محرمیت را اشاه نشین و مطبخ طراحی و در واقع الیه
خصوصی و عمومی ایجاد کرده منظر فضاهاي خصوصی، نیمه

بندي مذکور بعنوان پایه سیستم هاي این دستهاست. عرصه
فضایی خانه براي تأمین اصول محرمیت و حریم شخصی در 

ها نیز مؤثر بوده است. طراحی نحوه ورود گیري اتاقشکل
ر تأمین ها از دیگر راهکارهاي معمار به منظوغیرمستقیم به اتاق

-امنیت حریم شخصی بوده است. در خانه اعتمادي مشاهده می
ها نمی توان مستقیم از میانسرا به کنیم که براي ورود به اتاق

داخل اتاق وارد شد بلکه براي رسیدن به هر اتاق از میانسرا 
کردند. در جانمایی راهروهاي کنار آن ورود به اتاق را فراهم می

ین امنیت زن مورد توجه بوده است مطبخ نیز محرمیت و تأم
هاي هاي مورد مطالعه دور از اتاقبنحوي که مطبخ در خانه

هاي سه دري و بخش اندورنی خانه قرار پذیرایی و نزدیک اتاق
ها نیز عامل مؤثري دیگري در رعایت اصل گرفته است. پنجره

هاي مشبک روند که با ساخت در و پنجرهمحرمیت بشمار می
توانست از تأمین روشنایی، فضاي داخل اتاق نیز میعالوه بر 

 چشم نامحرم در امان بماند.
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 گیري نتیجه -6
رایی نگرش به درون، نوعی سازماندهی کالبدي در گدرون

اسالمی است که عبارت از بسته بودن فضاي  -معماري ایرانی
خصوصی نسبت به فضاي شهري و باز شدن آن به سوي فضاي 
خصوصی است. پیدایش این الگو هرچند به دالیل اقلیمی و 

گردد؛ لیکن در محیطی به معماري قبل از اسالم ایران باز می
ه اسالمی افزون بر دالیل محیطی و جغرافیایی، باورهاي دور

مذهبی و اندیشه محرمیت در گزینش این الگو در ساختار فضایی 
گیري عناصر شهرها و بناهاي درون آن به خصوص در شکل

هاي ها نقش بسزایی داشته است. خانهکالبدي خانه -فضایی
که فرم درون گرا بر یک نکته اساسی تأکید داشتند و آن این

خانه هیچ تظاهري به بیرون نداشته و اجزاي آن در درون 
تر شود. به عبارت روشندیوارهاي بلند خود از بیرون دیده نمی

هاي متین طور که مردان و زنان به طرق مختلف با لباسهمان
کنند، خانه نیز همان حجاب و حجاب اسالمی را رعایت می

ست. در بررسی مفهوم محرمیت را به طریق درونگرا داشته ا
هاي مورد مطالعه در شهر گرایی در نمونهمحرمیت و درون

توان مصادیق عینی محرمیت و نقش بیرجند به روشنی می
ها کالبدي خانه -گیري عناصر فضاییبنیادي آن را در شکل

هاي حاصل از تحلیل اطالعات گردآوري شده مشاهده کرد. یافته
که -ط اقلیم کویري شهر بیرجند دهد که در کنار شراینشان می

باورهاي مذهبی  -ها را سبب گردید گرایی در خانهالگوي درون
و معیارهاي فرهنگی، سبک زندگی و الگوي روابط اجتماعی از 

هاي گیري محرمیت در خانهجمله اصول مهم و مؤثر در شکل
گرایی سنتی مورد مطالعه بوده است. به تعبیر دیگر الگوي درون

 –ابزارهاي نیرومندي بود که محرمیت در عناصر فضایی  یکی از
هاي تحقیق نشان ها را به وجود آورده است. یافتهکالبدي خانه

می دهد که رعایت اصول جداسازي زنان و مردان و رعایت 
حریم دیداري افراد در کنار محرمیت دسترسی فضایی از اصول 

ي کلی نتایج بندهاي مورد مطالعه است. در یک جمعثابت خانه
هاي پژوهش بیانگر آن است که در طراحی و ساخت خانه

گرایی و تاریخی بیرجند در عصر قاجار معماران از دو اصل درون
اند؛ که محرمیت در ساماندهی فضایی عناصر کالبدي بهره گرفته

-ها با نقشه و الگوي درونتوان درساخت خانهبازتاب آن را می
خصوصی  –حرمیت سه گانه عمومی هاي مگرایی و تأمین الیه

و نیمه خصوصی و رعایت اصل محرمیت بر مبناي اصل سلسله 

مراتب حرکتی، تفکیک جنسیتی نحوه ورود به داخل خانه با 
هاي زنانه و مردانه، ایجاد فضاهاي هشتی و راهرو به نصب کوبه

منظور عدم دسترسی مستقیم به اندرونی، ایجاد میانسرا به عنوان 
ها با رعایت قلمرو محرم بودن ن و آرام و ساخت اتاقحریمی ام

 مشاهده کرد. 
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