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 چکیده

برخی از عنارص معامری بومی ممکن است به دالیل مختلف، ازجمله 

مکان، در معامری تداوم  عملکرد، آسایش و القای حس تعلق به

یافته و از یک عنرص معامری بومی )مثل حیاط توسعه داشته و گاه

مرکزی یا ایوان( به یک مؤلفه معامری سنتی تبدیل گردد. در ایران 

، اندرونی که قسمتطورمعمول به دو های مسکونی سنتی بهسازه

بخش خصوصی بوده و بخش بیرونی که محل پذیرایی از میهامن یا 

 ،هدف از این پژوهش .است شدهافراد بیگانه بوده تقسیم می

شناسایی سیر تحول دو عنرص اتاق مرکزی و داالن پیرامون آن در 

معامری بومی خراسان و نقش و تأثیر این عنارص در پیدایش اندرونی 

تحلیلی و داده-و بیرونی در خانه ایرانی است. روش پژوهش توصیفی

ل قرار آوری و مورد تطبیق و تحلیای جمعها از طریق منابع کتابخانه

بناهای  اند. برای دستیابی به هدف پژوهش تالش گردید نقشهگرفته

پیش از اسالم با توجه به تقدم و تأخر زمانی موردمطالعه قرار گیرند. 

دهد که دو عنرص داالن و اتاق مرکزی از نتایج این پژوهش نشان می

 ومیالد بوده  از های معامری بومی خراسان از هزاره دوم پیشمؤلفه

های معامری بومی دار از مؤلفهپس از دوره هخامنشی با ایوان ستون

و تشکیل پالن آیادانا را  شدهیبمناطق غرب و شامل غربی ایران ترک

گرایی بناهای ایرانی دهند. عنرص داالن نقش مهمی در درونمی

خصوص ناحیه خراسان داشته و عاملی مهم در پیدایش اندرونی در به

وده است. داالن با ورود اسالم در معامری ایرانی حذف خانه ایرانی ب

مثابه یک نوستالژی در نظام حرکتی خانه پس از اسالم به اماگردد، می

 ماند.( برجای مییا َمردگرد گردشایرانی )هامنند غالم

: اتاق مرکزی، داالن، معامری بومی خراسان، اندرونی، واژگان کلیدی

 بیرونی

 

Abstract 

Some elements of architecture may to be persistent in 
vernacular architecture in couse of function, comfort 
and sense of belonging to the place. These elements 
sometimes evolved and altered from an vernacular 
architectural element (such as a central courtyard or 
porch) to an index traditional architectural. In Iran, 
traditional residential structures are usually divided into 
two parts, the inner part which is the private sector so 
called interior or Andarouni and exterior part which is 
the place of reception of guests or public which is named 
Birouni. The purpose of this study is to identify the 
evolution of the two elements of the central room and 
the surrounding corridor in the vernacular architecture 
of Khorasan and the role and influence of these elements 
in emerge Interior and Exterior in the Iranian house. The 
research method is descriptive-analytical and the data 
have been collected and analyzed through library 
resources. In order to achieve the purpose of the 
research, an attempt was made to study the maps of pre-
Islamic monuments according to respectively 
chronology. The results of this study show that the two 
elements of the corridor and the central room are 
components of the vernacular architecture of Khorasan 
from the second millennium BC and in post-
Achaemenid period corridor and central room 
combined with columnar porch as a  components of 
vernacular architecture of western and northwestern 
Iran and it forms plan of Ayadana (Tarma-house).The 
corridor element has showed an important role in the 
emerge approach introversion in Iranian buildings, 
especially in the Khorasan region and has been an 
important factor in the interior emergence of the Iranian 
house. The corridor is eliminated with the arrival of 
Islam in Iranian architecture, but after that corridor 
remains as nostalgia in the movement system of the 
Iranian house (in stance: Gholam Gardesh or 
Mardgard). 

Keyword: The central room, Corridor, Vernacular 
Archiecture of Khorasan, Interior ,Exterior. 
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 مقدمه

بندی فضاهای خانه در ایران نشانگر اهمیت اقلیم، حوزه

سنت و مفاهیمی چون آسایش در ساخت خانه از پیش از 

طورمعمول به های مسکونی بهاسالم تاکنون بوده است. سازه

خانه بوده و بخش بیرونی که بخش حرمدو بخش، اندرونی که 

-شدهمحل پذیرایی از میهامن یا افراد بیگانه بوده تقسیم می

های بزرگان تا بندی فضاهای خانه، از خانهاند. این حوزه

 گردد.های مختلفی مشاهده میدرآمد در گونهاقشار کم

بخش بیرونی معموالً، قسمتی از خانه بوده که محل پذیرایی 

و یا مالقات رسمی مالک ساختامن با افراد بیگانه میهامن 

بوده است. گاهی مواقع این بخش دارای منا و عنارص ویژه و 

صورت که دارای ایوانی در جلو ای بوده است، بدینبرجسته

و تعدادی بازشو در این بخش است. طرح این قسمت از 

سادگی تشخیص وارد بهای است که فرد تازهگونهخانه، به

خانه قرار داده است که باید در کجا منتظر حضور صاحبمی

ها معموالً دارای یک ورودی بوده که که اندرونیگیرد. درحالی

گرفته وارد شده قرار منیطور مستقیم در معرض دید فرد تازهبه

های دیگر یا داالنی وسیله اتاقاست و اتاق مرکزی آن به

رامون یک اتاق شده است. پیدایش داالن در پیمحصور می

موجب َحرَم شدن اتاق مرکزی شده و به عبارتی تبدیل فضا 

 گردد.به اندرونی می

دانیم، های مسکونی میآنچه ما درباره اندرونی و بیرونی سازه 

هایی است که میراثی از شیوه اصفهانی بیشرت متعلق به خانه

های بوده است. شیوه اصفهانی تداوم فرهنگی شیوه

 باشدمیتر هامنند خراسانی، رازی و آذری یمعامری قدیم

گرا بوده و ها درونسازه (. این۴۱-۲۸۰: 1389)پیرنیا، 

طورمعمول رسدری باشکوه یا مزین داشته و حاوی عنارص به

تزیینی و حتی کارکردی چون پیرنشین و غیره هستند. در شیوه 

گرا بودن سازه، رسدر ورودی تأکیدی اصفهانی باوجود درون

ورود دارد. این ورود با توجه به اهمیت و عظمت رسدر  برهیژ و

دارای ترشیفات خاص خود بوده است. درب ورودی دو لته 

: 1366؛ رایس،60-63: 1372زاده، و دو کوبه دارد )سلطان

(. کوبه ویژه زنان یا مردان یا محرم 146: 1387؛ مرتضی، 129

ابتدا  وسیله ورود افراد از هامنو نامحرم بوده و بدین

شده و سپس در فضای هشتی، سیرکوالسیون تقسیم

)فضای دسرتسی( به اندرونی و بیرونی جداشده یا این 

تفکیک با توجه به بزرگی یا کوچکی بنا، یا با تأکید بر نوع 

مراتب اجتامعی رعایت شده در سازه، در هشتی یا سلسله

 گردید.میانرسا میرس می

نگاه حاکم بر آن در  و تحلیلی-با روش توصیفی پژوهشاین 

ها، تحلیل محور است و از ابزار توصیف و تطبیق متام بخش

ها بهره برده است. در تحلیل و تبیین مسئله فضاهای داده

های مسکونی تالش شده با روش اندرونی و بیرونی سازه

خصوص داالن توصیف، تطبیق و تحلیل عنارص معامری )به

ظهور اندرونی و بیرونی در  پیرامون اتاق مرکزی(، به چگونگی

آوری بناهای مسکونی بپردازد. همچنین کوشش شده در جمع

 ای استفاده گردد.اول کتابخانهاطالعات از منابع دست

داالن پیرامون اتاق . ۱اند از: های این پژوهش عبارتپرسش

مرکزی چگونه موجب حرم شدن اتاق شده و موجب پیدایش 

 .۲ شود؟ران پیش از اسالم میفضای اندرونی در معامری ای

نخستین بناهای دارای داالن و اتاق مرکزی در کجا 

 تحول آن چگونه بوده است؟ یرو س شدهییشناسا

 پژوهشپیشینه 

پیشیییییییییییینه پیییییییییییژوهش در میییییییییییورد فضیییییییییییاهای انیییییییییییدرونی و بیرونیییییییییییی  

ای گونییییییییهبناهییییییییای ایرانییییییییی بسیییییییییار نییییییییاچیز و پراکنییییییییده اسییییییییت، به

صیییییییییییییییف فضییییییییییییییاهای کییییییییییییییه برخییییییییییییییی پژوهشییییییییییییییگران رصفییییییییییییییاً بییییییییییییییه تو 

انییییییییییییدرونی و بیرونییییییییییییی یییییییییییییک سییییییییییییازه شییییییییییییاخص دوران اسییییییییییییالمی 

انیییییییید و یییییییییا برخییییییییی دیگییییییییر خصییییییییوص دوران متییییییییأخر( پرداختییییییییه)بییییییییه

 کیییییییییییییییییییییییییییییییییالج و دیویییییییییییییییییییییییییییییییییید اسیییییییییییییییییییییییییییییییییرتونا هامننییییییییییییییییییییییییییییییییید میییییییییییییییییییییییییییییییییالکوم

(Colledge,1977:63; Stronach,1985:612،) 

صیییییییییییییورت َجسیییییییییییییتاه و گریختیییییییییییییه بناهیییییییییییییای پییییییییییییییش از اسیییییییییییییالم را به

توصییییییییییییییییف کیییییییییییییییرده و بیییییییییییییییه نقیییییییییییییییش داالن در َحیییییییییییییییرَم شیییییییییییییییدن بنیییییییییییییییا 

از پژوهشیییییییییییییییگران نییییییییییییییییز بیییییییییییییییه تحلییییییییییییییییل  گروهیییییییییییییییی انییییییییییییییید.پرداختیییییییییییییییه

فضییییییییییییییییییاهای معییییییییییییییییییامری در ابنیییییییییییییییییییه سیییییییییییییییییینتی پرداختییییییییییییییییییه و بییییییییییییییییییه 

ای گونیییییییییییییه، بهاندنداشیییییییییییییتهتوجهی اشیییییییییییییاره موضیییییییییییییوعات قابیییییییییییییل

ن بییییییییاب تییییییییدوین کییییییییرد. تییییییییوان کتابشناسییییییییی بزرگییییییییی در آ کییییییییه مییییییییی

شیییییییییییده هیییییییییییای اعاملدر اینجیییییییییییا تنهیییییییییییا بیییییییییییه میییییییییییواردی از پیییییییییییژوهش

پژوهشیییییییییییی تحییییییییییییت محبییییییییییییی  کنیییییییییییییم، بیییییییییییرای مثیییییییییییالاشیییییییییییاره میییییییییییی

مراتب ورود بیییییییییییییییه خانیییییییییییییییه ایرانیییییییییییییییی  ورتیییییییییییییییی سلسیییییییییییییییلهعنیییییییییییییییوان 

را انجییییییییییام  امییییییییییروز جهییییییییییت طراحییییییییییی ورودی بناهییییییییییای مسییییییییییکونی

فضیییییییییییاهای خیییییییییییاص ای در زمینیییییییییییه البتیییییییییییه مقالیییییییییییهداده اسیییییییییییت. 

رویکییییییییییردی نییییییییییو بییییییییییه  عنییییییییییوانای بییییییییییه قالییییییییییهیییییییییییا م معییییییییییامری بییییییییییومی
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 سیییییییاختاری آن بیییییییا معیییییییامری پاییییییییدار ۀمعیییییییامری بیییییییومی در رابطییییییی

کییییییییییییه ارتبییییییییییییاط  اسییییییییییییت ش شییییییییییییدهر نگییییییییییییا اکرمییییییییییییی و دامیییییییییییییاراثییییییییییییر 

ندارنییییییییییییید. همچنیییییییییییییین  ایییییییییییییین پیییییییییییییژوهشچنیییییییییییییدانی بیییییییییییییا موضیییییییییییییوع 

اثیییییییر  گرای روسیییییییتای کنییییییی معیییییییامری بیییییییوممطالعیییییییاتی در زمینیییییییه 

یی واکییییییییییییییاوی نظییییییییییییییام فضییییییییییییییاو  همکییییییییییییییارانجغتایی و ابویسییییییییییییییانی

پنهیییییییان معیییییییامری بیییییییومی مسیییییییکونی مشیییییییهد بیییییییر اسیییییییا  تئیییییییوری 

، امییییییییا رکنییییییییی و احمییییییییدی انجییییییییام شییییییییده اسییییییییتاثییییییییر  نحییییییییو فضییییییییا

، پرداختییییییییییییه شییییییییییییده اسییییییییییییتبییییییییییییه آن  پییییییییییییژوهش حییییییییییییا آنچییییییییییییه در 

اتییییییییاق  شییییییییدنیلیییییییییابی و چگییییییییونگی پیییییییییدایش داالن و تبدریشییییییییه

 ؛بیییییا داالنییییییی پیرامییییییون آن بییییییه فضییییییای انییییییدرونی و یییییییا َحییییییرَم اسییییییت

 شییییییییده اسییییییییت. ن کمییییییییرت پرداختییییییییهموضییییییییوعی کییییییییه تییییییییاکنون بییییییییه آ 

وجیییییییییود اصیییییییییطالحاتی پرسیییییییییش اصیییییییییلی بیییییییییر ایییییییییین قیییییییییرار دارد کیییییییییه 

خانیییییییه، دیییییییییوان خییییییییاص در ایییییییییران ، دیییییییییوانطارمییییییییهچیییییییون آیادانییییییییا، 

باسییییییییتان و حتییییییییی ایییییییییران پییییییییس از اسییییییییالم بییییییییه چییییییییه معنییییییییا بییییییییوده و 

چییییییییه بییییییییوده اسییییییییت؟ بیشییییییییرت پژوهشییییییییگران تییییییییاکنون  ناکارکردشیییییییی

رونی و بییییییه اییییییین بحییییییو بنیییییییادی کییییییه سیییییییر تحییییییول فضییییییاهای انیییییید

شیییییییییده و پییییییییییدایش چیییییییییه بیرونیییییییییی چگونیییییییییه بیییییییییوده و از کجیییییییییا  وع

هیییییییایی از عنیییییییارصی معیییییییامری موجیییییییب انیییییییدرونی شیییییییدن بخیییییییش

انییییییید. تییییییالش بیییییییر ایییییییین اسیییییییت تیییییییا بیییییییا شیییییییود، نپرداختیییییییهسییییییازه میییییییی

ای گسییییییییییییرتده بییییییییییییه زوایییییییییییییای اسییییییییییییتفاده از مطالعییییییییییییات کتابخانییییییییییییه

هییییییییییییییای ایییییییییییییین تحیییییییییییییول در معییییییییییییییامری پیییییییییییییی بیییییییییییییرده و بییییییییییییییه پرسیییییییییییییش

 د.ذکرشده پاسخ داده شو 

 مبانی نظری: تعریف اندرونی و بیرونی

آمده عملتاکنون تعاریف بسیاری از اندرونی و بیرونی به

گرایی و بیرونی با است، گاهی تعاریف اندرونی با درون

-برونگرایی در تعارض قرارگرفته و یا حدود آن مشخص منی

-پژوهش نخست حدود تعاریف مشخص می شود. در این

گرایی از شود. درونتحول آن پرداخته میگردد و سپس به سیر 

های معامری ایرانی پیش از اسالم و دوران اسالمی ویژگی

است؛ در معامری اسالمی منای ساختامن با دیواری ساده 

و امکان منایش فضای درونی بنا  گرددپیرایه محصور میو بی

که در معامری درحالی. را محدود و یا ناممکن می منایاند

ان که مناینده آن یونان است، برونگرایی در متامی غرب باست

منای ساختامن با  ،گرددخصوص منا مشخص میاجزاء بنا به

ساده و فاقد  ری بزرگ و ردیفی ستون دور یک سالیک سنتو 

پیدایش و متایل به برونگرایی در  آرایه تصویر شده است.

یکم  پهلوی معامری ایران در اواخر دوره قاجاریه و اوایل دوره

به های مرشفعنارصی مثل بالکن و پنجره»آید، پدید می

 «گرددکوچه و خیابان موجب برونگرایی خانه ایرانی می

 (.95: 1386)مجتهدزاده، 

ترین بخش خانه ایرانی طور که گفته شد حیاط مهمهامن

گردد. است که پیرامون آن فضاهای متعددی چیدمان می

یوان از عنارص مهم حیاط وجود سه عنرص آب، فضای سبز و ا

های ها و نگرانیکاسنت از خستگی»که عالوه بر  هستند

روزانه، تلطیف روحیه و روان را بالفاصله در بدو ورود به آن 

در اینجا به نقش و  (.145: 1393)باقری، « شودموجب می

اهمیت عنارص حیاط و ایوان در رویکرد خانه ایرانی به 

. نوع چیدمان عنارص معامری شودپرداخته میگرایی درون

ایرانی، هامنند اندام انسانی است؛ تقارن، تناسب در متام 

اجزاء انسان مشهود است. انسان دارای دو چشم، دو گوش، 

تنه )بخش وحدت دهنده آن( است، دو دست، دو پا و یک

چنین تقارن و تناسبی در هرن معامری سنتی ایران به شکل دو 

هامنند دو چشم  هایی در دو سوپنجرهردیف پلکان گاه قرینه، 

-نشین و تابستانهایی قرینه، دو بخش زمستان، ستونانسان

توان پیرامون حیاط ایرانی به نشین که متامی این عنارص را می

شکل قرینه و با تناسب انسانی مالحظه منود. از سویی ایوان 

مثابه سو به حیاط باز است، بهکه از سه طرف بسته و از یک

غوش مادرانه و جایی برای آسودگی و لذت از منظر حیاط و آ 

  کند.گونه عمل میمحیطی بهشت

گرایی و و اظهارنظر درباره دالیل درون درمجموع سه دیدگاه

عوامل . 1های اسالمی وجود دارد: عنرص حیاط در رسزمین

دفاعی، امنیتی: برخی عامل دفاعی و امنیتی را ازجمله دالیل 

های ترین خانهاز قدیمی»اند. ها دانستهانهگرایی خدرون

گرایی را های سنتی، دروندر سومر )اور( تا خانه شدهیحفار 

. 2 (.53: 1386)پاکزاد،  «دانندنشان از عدم امنیت می

گرایی بر این باورند که درون برخیعوامل اقلیمی، فرهنگی: 

رصفاً در معامری مناطق گرم و خشک کویری کشور مشاهده 

گرایی که در مناطق شامل کشور درونگردد. درصورتیمی

وجود نداشته است، در این مناطق حریم خانواده با پرچین از 

گرایی را توان درونشود. پس منیامالک همسایه جدا می

ئل دینی دانست؛ یا در مورد نتیجه توجه رصف به مسا

شکستگی ورودی، معامر عالقه داشته علت شکستگی را 
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که دلیل اصلی شکست حفظ محرمیت بیان کند، درصورتی

در ورودی این است که معامر خواسته با شکستگی از ورود 

مستقیم هوای گرم به داخل خانه جلوگیری کند )معامریان، 

گرایی لی درون(. در اقلیم مرطوب شام112-109: 1386

اقلیم گرم و خشک جای خود را به معامری برونگرای اقلیم 

(. پیرنیا معتقد 496: 1382دهد )فکوهی، سبز و مالیم می

های مختلف در عامل فرهنگی باعو ایجاد حریم»است 

شود چرخه که عامل اقلیمی باعو میشود. درحالیخانه می

مشخص  حرکتی روزانه در فصول مختلف شکل گیرد و با

شدن فضای تابستانی و زمستانی در نقشه، دسرتسی به آن 

گردد. یک خانه کهن در ایران حداقل دارای دو تعیین می

نشین نشین شامل اندرونی و بیرونی و زمستانبخش تابستان

 .3 (.159-164: 1371)پیرنیا،  «اندرونی و بیرونی است

کولوژیکی های اسالمی از دیدگاه اگرایی شهرها و خانهدرون

بر اسا  این دیدگاه حیاط در نواحی گرم و »محوری: یا بوم

ای در گردش هوا دارد. الگوی خانه خشک نقش عمده

: 1393)باقری،  «دار رسارس آرامش و آسایش استحیاط

گرایی در بناها که رعایت اصل درون»(. ولی درمجموع 153

امنیت  تحت تأثیر عوامل متعددی، ازجمله اقلیم و جغرافیا و

شد، به سبب انطباق با اصل حرمت خانواده در رعایت می

 (.156)هامن:  «اسالم مورد تائید و تشویق قرار گرفت

گرایی و برونگرایی در بناهای ایرانی آنچه گفته شد درباره درون

گرایی با است، اما تفاوتی ساختاری بین مفاهیم درون

گرایی و برونگرایی اندرونی و برونگرایی با بیرونی دارد. درون

واژگانی عام هستند که عواملی مثل، اقلیم، فرهن ، امنیتی 

و اکولوژیکی در آن تأثیر داشته و معنای آن به منای سازه اشاره 

دارد که متایل به منایش از بیرون )برونگرا( یا متایل به منایش 

گرایی( یک بنا است. ولی اندرونی و بیرونی از درون )درون

ص و مختص معامری ایرانی هستند و هر دو برای واژگانی خا

گرای ایرانی به کار بندی فضای درون یک خانه درونحوزه

های بزرگ رود. اندرونی بخش داخلی و خصوصی خانهمی

ایرانی بوده که مخصوص زنان و فرزندان و خدمتگزاران بوده، 

این بخش از خانه گاهی دارای حیاط اختصاصی بوده ولی 

های کوچکی محصور ق اصلی یا مرکزی آن با اتاقعموماً اتا

                                                           

1. Cella 

امروزه »شده است و در دید نامحرم قرار نداشته است. می

ها وجود ندارد. الگوی مسکن دیگر اندرونی و بیرونی در خانه

: 1393)باقری،  «کارکرد جنسیتی خود را از دست داده است

145.) 

 چگونگی پیدایش اندرونی و بیرونی

در مطالعه پیشینه تحوالت معامری عنارصی وجود دارد که 

گردند. بعدها منشأ پیدایش فضاهای اندرونی و بیرونی می

ال دار ستون ، داالن و ایوان1این عنارص و فضاها شامل سا

دار در غرب و شامل غربی ایران از دوره ستون است. ایوان

)در نوشیجان، حسنلو، تل قبه، گودین تپه( رواج مادها 

احتامل معامری و به( Huff, 2005: 371-395) داشته

بومی آن مناطق بوده است. ولی سال یا نهانخانه در حقیقت 

یک اتاق تک و منفرد بوده که معموالً درون آن مذبح، یا پیکره 

گذاردند؛ این فضای معامری اغلب کارکردی ای را میالهه

طور دقیق مشخص هبی داشته است. منشاء آن بهمذ

نیست، ولی برخی محققان هامنند مالکوم کالج معتقدند 

نوع ابتدایی و ساده سال در هزاره سوم پیش از میالد در »

. (Colledge,1977: 37) «میانرودان وجود داشته است

ال با بعدها به خصوص در اواسط هزاره اول پیش از میالد سا

که برخی پژوهشگران به ترکیب  شدهیبدار ترکستون ایوان

اند که گرچه گفتهخانه -طارمهدار، ستون سال و ایوان

تواند برای این پالن انتخاب شود، اصطالحی است که می

ولی به علت عدم استقبال پژوهشگران از آن، این اصطالح به 

اصطالح  خانه-طارمه یجابه ینجافراموشی سپرده شد. در ا

با شواهدی که ، دلیل آن این است که استکاررفته آیادانا به

با  هانخستین بنایکی از آیادانای شوش آمده، دستتاکنون به

 آن و نام شدهییاین پالن بوده که توسط کاوشگران شناسا

ساخت در اواخر یا پس از سقوط هخامنشیان، ایرانی است. 

تغییراتی بد و در طی زمان یاآن در رسارس فالت ایران رواج می

 دریابد. سال از سوی غرب می پدیددر نقشه آن ساختاری 

مشاهده پریپرتال به شکل پالن رسزمین یونان و سواحل اژه 

دانند. مگارون می یافته. سبک پریپرتال را نوع تکاملشودمی

کند، از در این سبک پیرامون سال را ردیفی ستون محاط می

ال در  ق به اما ،شودگرا میبنا برون ،رواین خصوص ایران، سا
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جای ردیفی آید و بهبدون ردیفی ستون پیرامون آن به وجود می

مناید و بنا یا داالنی آن را محصور می ستون، تعدادی اتاق

گردد. در این مرحله داالن عامل َحرَم شدن گرا میکامالً درون

)منودار  گرددمذهبی شدن کارکرد سازه می ،بنا و یا موجب

1.)

 : نگارنده(مأخذ) گرایی در معامری مذهبی ایران پیش از اسالمسیر تحول معابد در ایران و روند درون: 1منودار 

 

ترین و در ترشیح تأثیر داالن پیرامون یک اتاق، مناسب

جمشید ، مجموعه تختشدهییترین اثر شناساشاخص

است که به دلیل تاریخ مشخص و وجود اسناد و مدارک 

گردد. میتلقی مستند متقن، مبداء  وع این پژوهش 

دهد، هرچند شواهدی از عرص آهن وجود دارد که نشان می

هایی دور اتاق مرکزی پیش از دوره هخامنشی داالن

(، گرفته است )سطور پسین به آن اشاره خواهیم کردشکل

توان آثار زیادی ولی از دوره هخامنشی به بعد بدون انقطاع می

ها مشاهده معرفی منود که سیر تحول اندرونی و بیرونی در آن

 گردد.می

 (1خانه)دیوان یرونیبخش ب

توان نخستین مجموعه بنای دوران تاریخی در ایران را که می

اهای اندرونی و بیرونی را در آن وضوح، سیر تحول فضبه

جمشید است. بنای شاخص جستجو منود، مجموعه تخت

آن آپادانا است، این سازه از چهار طرف ورودی و خروجی 

دارد. آپادانا دارای سه ایوان رو به بیرون است که برونگرایی را 

وضوح نشان داده و ازآنجاکه محل مالقات رسمی یا پذیرایی به

شده ملل بوده، بیرونی مجموعه محسوب میدگان ناز منای

جمشید برونگرا هستند. ولی در این است. اکرث بناهای تخت

میان دو بنای کا  تاَچر و کا  َهدیش که به ترتیب توسط 

های اند، دارای ویژگیشدهداریوش و خشایارشاه ساخته

(. ورودی این دو بنا نسبت 1هستند )جدول  یفردمنحرصبه

ها تر بوده و دور اتاق مرکزی این سازهر کوچکبه بناهای دیگ

ای گونه. ساختار بنا بهاندکردههای کوچکی محصور را اتاق

های است که دسرتسی به فضای بیرون خانه محدود و اتاق

اند. این ویژگی متایل کوچکی، اتاق مرکزی را در آغوش گرفته

-شان میگرایی و حفظ حریم خانه را از منظر بیرونی نبه درون

دهد.

  

                                                           

آباد به بحو این دو خانه اربابی حاجیمسعود آذرنوش در کتاب. 1

که واژه دیوان خانَب  است ولی توضیحی نداده ،واژه پرداخته

Khānab خانه اند هامن دیوانخارجی تحریر کرده ینکه مؤلف

اند، خارجی تحریر کرده ینگونه که مؤلفاست، وی این واژه را هامن

 (.Azarnoush,1994:71) کاربرده استبه
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های پیرامون اتاق مرکزی/ رن  زرد=اتاق گرایی در نقشه بناهای پیش از اسالم )راهنام: رن  قرمز=داالن یا اتاقسیر تحول اندرونی و درون :1جدول 

 : نگارنده(مأخذ) دار(مرکزی یا سال/ رن  کرم=ایوان ستون

 
کا  تچر و هدیش را حرم یا کا  »بسیاری از پژوهشگران 

دانند که ویژه خود پادشاه یا محارمش خصوصی پادشاه می

 :Colledge, 1977: 63; Stronach, 1985) «بوده است

-این دو بنا )کا  تچر و هدیش( نخستین ساختامن (.612

هایی هستند که متایل به ساخت بناهای اندرونی در کنار 

ه در ذهن معامر ایرانی به بناهای بیرونی را در یک مجموع

 وجود آورده است.

خصوص پس از سقوط دولت هخامنشی، معامران بعدها به

ال، سبک ایرانی با ترکیب ایوان ستون دار با اتاق مرکزی یا سا

گرایی آورند که ویژگی درونجدیدی به نام آیادانا پدید می

                                                           

ها همیشه مرکز بحو بناهای مذهبی کاربری چهارتاق».  1

دهد که حداقل برخی از ساسانی بوده است. مطالعات نشان می

-Boucharlat,1985:461) «اندها آتشکده بودهاین چهارتاقی

ها از دوره فراهخامنشی تا دوره قاجار در داشته و ساخت آن

یابد. در دوره فراهخامنشی و اشکانی رسارس ایران رواج می

است که  یپالن آیادانا دارای یک داالن پیرامون اتاق مرکز 

کیدی بر کارکرد مذهبی و یا خصوصی بودن آن مکان دارد. أت

در این دوره، دیگر مانند دوره هخامنشی یک ردیف اتاق 

که یک کند، بلکوچک پیرامون اتاق مرکزی را محصور منی

مناید. در دوره داالن از سه طرف اتاق مرکزی را محاط می

خصوص پس از اصالحات مذهبی آذرپات ساسانی به

با  1هاساخت چهارتاقی یالدی،م مهراسپندان در سده چهارم

برای معابد  یابد. ساخت پالن آیاداناکارکرد آتشگاه رواج می

478; Boucharlat et al,1987:68-70) « اردمن در یک بحو

گیرد که یک فرآیند ها در ایران، نتیجه میطوالنی درباره آتشکده

عنوان یک به یتطوالنی تکامل وجود داشته است. چهارتاق درنها
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اردی استثنایی افتد و فقط در مو ها از رواج میآتش یا آتشکده

( ندسده یکم هجری رواج داشت )هامنند معابد سغدی که تا

عنوان رود. هرچند سبک آیادانا تا امروز بهاین پالن به کار می

رود، ولی پس از ورود اسالم یک معامری سنتی به کار می

دهد؛ به این صورت که داالن پیرامون تغییراتی در آن روی می

ن گاه بدون داالن پیرامون اتاق گردد. این پال سال حذف می

-شود که در این صورت رویکردی برونگرا میمرکزی ظاهر می

هایی جای داالن، پیرامون اتاق مرکزی را اتاقیابد و گاه به

گرا یافته و د که در این صورت رویکردی دروننکناحاطه می

 گردد.تبدیل به اندرونی می

 اندرونی )بخش خصوصی یا دیوان خاص(

های دوران اشکانی و ساسانی دارای دو معموالً ساختامن 

طور که گفته شد اند. هامنبخش اندرونی و بیرونی بوده

توان از دوره هخامنشی منشاء پیدایش بخش اندرونی را می

جمشید( مشاهده کرد. در این در کا  هدیش و تچر )تخت

ه های کوچک مرتبط ببناها به دور اتاق مرکزی یک ردیف اتاق

شده که فضای ها باعو می. این اتاقاندکردههم محصور می

دسرتسی به و  اتاق مرکزی خصوصی و دیدمستقیم نداشته

های پیرامونی آن نیز معموالً از طریق تنها یک ورودی یا اتاق

های کوچک پیرامون . پس از دوره هخامنشی، اتاقشودمیرس 

ه سه ضلع اتاق مرکزی تبدیل به یک داالن رستارسی شده ک

کند. در این حالت بنا دارای کاربری مذهبی بنا را محصور می

سال )اتاق مقد  یا حرم معنا و مفهوم و اتاق مرکزی،  گردیده

. از تغییرات صورت گرفته پالن آیادانا صورتی یابدمی (معبد

دار در جلوی اتاق یابد، این پالن ترکیب ایوان ستونغالب می

قبالً یادآور حرم  1بدون تقارن»مزبور )سال( است. پالن  یمرکز 

های اسالمی دوران متأخر است. حرم در عربی به در خانه

معنای جایی است که ورود به آن ممنوع است. در ایران خانه 

خانه یا دارای دو بخش اندرونی و بیرونی است. حرم و دیوان

اندرونی و بیرونی دو بخش درون یک خانه بودند که در یکی 

]وسایل[ شخصی بوده و در قسمت دیگر زندگی  زندگی و

عمومی ]تاالر بار عام[ جاری بوده است. اندرونی که اتاق 

                                                           

بر روی آتشدان در زیر آسامن  Baldachin]چهارتاقی[  یقآالچ

 (.Erdmann,1941:64-65) «گیردشکل می

1. non-axial. 

 2)ایوان یا تاالر( خصوصی است ممکن است با دیوان خاص

در » .(Azarnoush, 1994: 79) «مقایسه استقابل

آباد دیده که در حاجیچنانخرسو در قرصشیرین و آنعامرت

روزی )عمومی(، های مسکونی شبانهشود، ساختامنمی

-ها و خانهها از داالناند. آنآشکارا از بقیه مجموعه جداشده

شده روی دو سطح )زیر و روی سکو یا پلتفرم( های ساخته

احتامل اند. اسکار روتر پیشنهاد داده است که بهشدهتشکیل

-های روی ترا  در پهلوی ساختامن اصلی ]عامرتخانه

. (Ibid: 81; Reuther, 1939: 543) «ستندحرم ه خرسو[

چنین ساختارهای معامری را حتی تا دوره قاجار در بسیاری 

توان مشاهده منود. برای مثال درمجموعه بناهای معظم می

باغ اکربیه بیرجند، ساختامن  قی که به ساختامن اصلی 

ه  امللکمتصل است، متعلق به حرم خاندان شوکت ُخَزیما

 بوده است.

نرص داالن و اهمیت آن در تقد  یک مکان و یا خصوصی ع

 شدن آن

توان گفت، برخی مدارک جدید نشان در بحو داالن می

دهد که منشاء پیدایش داالن در عرص آهن و در منطقه می

در  3فرارود )ماورالنهر( بوده است. در معبد آتش َزرکوتَن

 پیرامون اتاق(، داالن یالدباکرتیا )اواخر هزاره دوم پیش از م

شود، ولی توالی و سیر تحول دقیق آن هنوز به مشاهده می

. برخی (Alison et al, 2007: 447) دست نیامده است

از پژوهشگران توالی آن را در ایران یافته و معتقدند که منشاء 

-جمشید است و میاصلی داالن، از کا  تچر و هدیش تخت

هایی پیرامون تاالر گویند این فضاهای بسته که شبیه اتاق

، موجب اختصاصی شدن و یا َحرم هستنداصلی ساختامن 

 ,Colledge, 1977: 63; Stronach) اندشدن بناشده

-های بعد )دوران هلنیستی( این اتاقدر سده .(612 :1985

های رستارسی، در بناهای اختصاصی یا مذهبی، تبدیل به 

 ینجادر ا وند.شیا مکان مقد  مرکزی می داالنی پیرامون سال

نظر بر این است که داالن دور یک اتاق مرکزی، بیانگر 

خصوصی یا حرم بودن اتاق دارد. در بناهای دوران تاریخی 

2. Kāss. 

3 .Djerkotan 
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بر حراست از اندرونی مقد  یا  یدیوجود داالن تأک

 خصوصی، از بیرونی متعلق به عام بوده است.

ظهور کرتیر )با اجرا برخی تغییرات معتقد است که با  نگارنده

در دوره  مهراسپندان مذهبی( و متعاقب آن ظهور آذرپات

شاپوردوم، برخی تغییرات اساسی در بناهای مذهبی ایران 

دهد. از دوره شاپوردوم به بعد ساخت چهارتاقی با روی می

یابد. عنرص داالن که در پیش از کاربری آتشگاه رواج کامل می

ی از عنارص مهم و اساسی بناهای مذهبی بوده شاپوردوم یک

چهارتاقی )به جزء ناحیه سغد که داالن با  نو فقط برای پال 

 ن. در پال رفته استگردد( به کار میپالن آیادانا استفاده می

ها، چهار طرف اتاق آتشگاه یا چهارتاقی چهارتاقی آتشگاه

شده، بلکه همچنان مستقیامً به فضای باز منتهی منی

)که  یها و یا فضاهای کوچک جانبیرامون اتاق آتش را اتاقپ

-توانسته شباهتی با داالن داشته باشد( پر میگاهی نیز می

توانید به پالن (. برای مثال می2منوده است )جدول 

 (، بندیان179: 1388گه )مرادی،ملههای میلآتشکده

(Rahbar, 1998: 240،) حرممیل (Kaim, 2004: 325) 

اند توجه شدهساخته یالدیمچهارم ه که پس از سده و غیر 

کنید.

 ه(: نگارندمأخذمنایش داالن در معابد آب و آتش )راهنام: رن  قرمز= داالن( ): 2جدول 

 
 دار و سال(ستون سبک آیادانا )ترکیب ایوان

-طارمه واژهنامد. او می 1طارمهاسکار روتار، دو ستون ایوان را  

)دو ستون ایوان در جلو(  طارمهرا به پالنی که از ترکیب  2خانه

 و یک اتاق در پشت آن تشکیل شده، اطالق می کند.

(Reuther, 1910: 2-3) در ادبیات معامری دو اصطالح .

ایوان فاقد ستون به  ؛دار وجود داردستون ایوان و ایوان

یی روباز چون به فضا طرفیکفضایی که از سه طرف بسته و 

دار است دار یا تیزهشود و دارای تاقی مازهمیانرسا باز می

ایوان ، اما نامندمی 3ایوان گویند، در انگلیسی نیز آن را ایوان

میانرسا و  یسو باز به طرفیکدار، از سه طرف بسته و ستون

هایی در جلو است، این فضا را دارای سقفی تخت و ستون

گویند و معادل انگلیسی آن پورتیکو یا  ارمهطدار یا ستون ایوان

دار با ستون ترکیب ایوان خانه-طارمه ،رواست. از این 4پورچ

توان در مرکزی است و منونه شاخص آن را می سال یا اتاق

 (.1)جدول  نقشه آیادانای شوش مشاهده منود

                                                           

1. Tarma 

2. Tarmahaus 

3. Eyvan. 

در حوزه  طارمهدهد که مطالعات پژوهشگران نشان می

. (۱۳۸۶:۹۶)معامریان،اج داشته استوسیعی از ایران رو 

امروزه در معامری نوین عراق این عبارت رواج دارد. بسیاری »

 های روستایی و شهری میانرودانی، یک اتاق پشتا طارمهاز 

 و ایوان یهالل یوان. ]پیش از این[ ترکیب اطارمه وجود دارد

آباد خانه اربابی ساسانی حاجی Aدار در جلوی بخش ستون

فار  دیده شده است. نکته جالب آن است که ترکیب ایوان 

از بناهای دوره  یکیچتاکنون در هطارمه ]با تاق هاللی[ و 

 «رودان مشاهده نشده استپارتی میان

(Azarnoush,1994:71.) 

 گونهینتوان پالن آن را امی یادانادر توصیف سبک پالن آ

]گاه دو چهارستون  با شكل مربع اتاق يك»توصیف منود: 

 هاييراهرو يا اتاق توسط كه ستون یا حتی بدون ستون[

 «جلو آن قرار دارد درايوان  و یک است شده محاط

(Shkoda,1998:126) در اینجا سه عنرص بارز در پالن .

4. portico یا   porch 
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 یاتاق مرکز  .1اند از: شود که عبارتدیده می خانه-طارمه

چهارستون است و گاه بدون  )سال(، این اتاق گاه دارای دو یا

داالن پیرامون اتاق مرکزی که حداقل از سه . 2 .ستون هستند

ایوانی در جلوی اتاق . 3کند. طرف اتاق مرکزی را محصور می

نامیده شده و دارای دو ستون در ایوان و گاه  طارمهمرکزی که 

 بدون ستون است.

-)طارمهکه دلیل پیدایش پالن آیادانا در پاسخ به این پرسش

در دوره هلنیستی چه بوده است و منشاء این پالن از  خانه(

 یادانا،بایست پاسخ داد که در پالن آکجا بوده است؟ می

شود. عنرص می     عنارص معامری ایرانی و میانرودانی دیده

خانه یا اتاق مرکزی( است. مالکوم کالج میانرودانی سال )نهان

ال را عنرص بابلی فرض م گوید از هزاره سوم و می کندیسا

میالد تا دوره اشکانی نیز در معابد استفاده شده  از پیش

مرکزی در بنای معبد آنوآنتوم  اتاق»گوید: است. وی می

پ.م( و معبد گارئو  در اوروک ]که هر دو در ۱7۰)

مشاهده  (Colledge,1977:37) «میانرودان قرار دارند[

شود. این نوع پالن بسیار ساده بوده و شامل یک اتاق می

-مرکزی که به دو بخش قدامی و بخش انتهایی تقسیم می

شده، در بخش انتهایی معموالً نیمکتی وجود داشته که محل 

این (. »۱ یرنصب پیکره الهه و یا میز هدایا بوده است )تصو

 یابد ریشه قدیمی درنو شهرت میپالن ساده که به بابلی

فرهن  معامری میانرودان ]و ایالم[ داشته و از هزاره سوم 

پیش از میالد در رسارس میانرودان ]و ایالم[ رواج داشته 

توان در النهرین میها در بیناست. در دوره تسلط پارت

 «2م( در اوروک مشاهده کرد۱۱۰) 1آنوآنتوم و معبد گارئو 

(Ibid: 37)به نام  معامریدر ادبیات  . امروزه پالن بابلی نو

ا  پیور شهرت یافته است. 3اَپرْتا

 
 (Downey,1988:139,fig.59) نقشه معبد گارئو  دوره اشکانی در اوروک، جنوب میانرودان: ۱ یرتصو

ال )نهان -خانه( یک پالن ساده بوده که در بسیاری از متدنسا

 توان آنگردد و منیخصوص ایالم( مشاهده میدیگر )بههای 

را رصفاً بومی میانرودان دانست. در معبد گارئو  که در دوره 

در ایران  یاداناشده، یعنی زمانی که پالن آاشکانی ساخته

شده و رواج داشته، بدون داالن پیرامون سال کامالً شناخته

 به شکل شود؛ فقط ردیفی ستون در جلوی سالساخته می

ا  ساده ای ایجاد شده است. پالن معبد گارئو  از گونه اَپرْتا

 از ترکهنپالنی )دارای ستون در جلو( است که  یلپرواستا

. سال در اواخر دوره هخامنشی با ایوانی در جلو استپریپرتال 

و پالن آیادانا را پدید آورده و در دوره  شدهیبترک

                                                           

1. Gareus 

و معبد  Aتوان در معبد نو را میهمچنین پالن نوع بابلی». 2

آشور و در متامی معابد دورااروپو  که در  Peripteros یپرتو پر

این  طورین، مشاهده منود ]هماندشدهیسده اول پ.م بازساز 

پالن بنا در بناهای ذیل استفاده شده است[. در معابد هاترا با 

رون اش در بیرون، در پالنحوزه )محوطه( اصلی  Heroonهای ها

رسارس رسزمین ایران بزرگ  فراهخامنشی و اشکانی تقریباً در

خصوص در قلمرو دولت های  قی به)حتی در رسزمین

در دوره ساسانی  یادانایابد. نقشه آکوشانی تا سند( رواج می

رواج کامل داشته است. از سده  میالدی تا سده چهارم

 نها، از پال به بعد در ساخت آتشکده یالدیم چهارم

دانا اغلب برای ساخت شود، پالن آیاچهارتاقی استفاده می

ندرت در رود و بهبه کار میآباد( حاجیل بناهای مسکونی )مث

از  هفتم و هشتم میالدیهای مناطقی هامنند سغد تا سده

(.۳گردد )جدول با کاربری معابد استفاده می یاداناپالن آ

پ.م است، در معبد هراکلس در 140سلوکیه که متعلق به 

گفت این پالن در معبد  توانی، همچنین با تردید میامنمسجدسل

 ییاش )تاالموهای جانبیو اتاق بعل در پاملیرا با آن سالی عریض

Thalamoi توان مشاهده ساخته شده است، می م32( که در

 (.Colledge, 1977: 37) «منود

3. áptero puro 
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 نگارنده(: مأخذگرایی و برونگرایی در بناهای پیش از اسالم )تطبیق درون: ۳جدول 

 

  یاداناقلمرو پراکنش پالن آ

: ازجمله بناهایی که پراکنش پالن آیادانا در داخل ایران امروزی

توان ، میاندشدهییبا پالن آیادانا در داخل ایران شناسا

آیادانای »را نام برد.  آبادیآیادانای شوش، کوه خواجه و حاج

پالَتُفرم( با دو بلوک در اندازه و ارتفاع شوش بر روی سکو )

 :Schippmann, 1971) «شده استمختلف ساخته

272-4; Stronach, 1985: 621)« . زمینه پالن کوه خواجه

مقایسه با آیادانای شوش است. در کوه خواجه نیز یک قابل

که به یک ایوان در پشت اتاق اصلی وجود دارد حیاط بزرگ 

نظر وجود رباره قدمت این اثر اتفاقاست. د شدهمنتهی می

ترین ندارد، ولی درمجموع محققان معتقدند که قدیمی

آباد فازهای این بنا متعلق به دوره اشکانی است. در حاجی

-دیده می ۱ دار و تاالر پذیرایی در بخشترکیب ایوان ستون

 «شود که شبیه آیادانای شوش و کوه خواجه است

(Azarnoush, 1994: 74). 

آیادانای شوش و معبد کوه خواجه اشکانی، تنها دارای دو »

شوند. های مذهبی فوق را شامل میبخش از سه بخش بنا

این دو بخش شامل یک ایوانی رو به حیاط و اتاق اصلی یا 

. قسمت جلوی شودیسال است که با یک راهرو محصور م

و  131دار ستون و ایوان 149 یوانآباد، احاجی 1بخش الف

و داالن پیرامون آن، دارای پالن مشابهی با موارد  178 یاطح

الذکر فوقهای است. تفاوت اندکی بین بنا با منونه ذکر شده

آباد تنها یک ایوان دارای تاق هاللی وجود دارد. در حاجی

ها تخت است. های ذکرشده تاق ایواناست، ولی در منونه

ییرات مالحظه البته این تنها یک تداوم فرهنگی بوده و تغ

 .(Ibid: 77) «شده نتیجه یک سیر تحولی در معامری است

                                                           

1. Section A 

بناهایی که با پالن آیادانا  پراکنش پالن آیادانا در خارج از ایران:

های  ق ایران در خارج از مرزهای ایران و بیشرت در رسزمین

 خانوماند از: آی، عبارتاندشدهیییا قلمرو کوشانیان شناسا

(Ibid:75)سنگین، تخت (Shkoda, 1998: 129-130) ،

، تاکسیال، َسْخ (Kruglikova, 1986: 409-421) دلربزن

پس از سده چهارم  .(Shkoda,1998:128-133) َسنْوخور

های چهارتاقی در داخل ایران، میالدی با رواج ساخت آتشگاه

مورد استفاده پالن آیادانا دیگر برای ساخت بناهای مذهبی 

ای که همچنان برای ساخت معابد منطقه. تنها قرار نگرفت

یا اماکن مذهبی از پالن آیادانا استفاده شد، منطقه سغد در 

)همزمان  یشامل  قی ایران بود که تا اوایل سده دوم هجر 

در »ورود اسالم به این ناحیه( ساخت آن تداوم داشته است. 

ديوار از يك  توسط ، كهقرار گرفتههم سغد دو معبد پهلوي 

باشند ميميالدي پنجم سدة  بهبودند و مربوط جدا شده هم 

 هشتم سده اولسال  25تا  (. معابد سغدي1)جدول 

 ساختشانطوالين  دورانپابرجا بودند و در طي ميالدي 

با ( را گرفتند. در هر بازسازي شانییاخري )نهافرم  یجتدربه

را به کار مي مشخيص، معامري ااصالت بنحفظ  بهتوجه 

 «را اجرا كنندگرفتند تا مقاصدشان ]مراسمشان[ 

(Ibid:122). 

پس از سده چهارم میالدی، سنت بیرونی:  یادانایآپالن 

های چهارتاقی در رسارس کشور رونق یافته و ساخت آتشگاه

استثناء برای ساخت بناهای مذهبی )به دیگر از پالن آیادانا

شود. از این تاریخ به بعد، پالن ناحیه سغد( استفاده منی

های مسکونی و در دو بخش اندرونی آیادانا بیشرت برای خانه

با کاربری  نقشهرود. در این نوع و یا بیرونی بنا به کار می
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شده مقد ( حذف یبیرونی، داالن پیرامون سال )اتاق مرکز 

 یرپذورودی بنا متعدد و دسرتسی از اضالع مختلف امکانو 

بنا از حالت خصوصی و محرمیت بیرون  ،رواز این گردد.می

-خاناه میآید. تا دوره قاجاریه، بیرونی ساختامن را دیوانمی

در »گوید: خاناه میگفتند. مسعود آذرنوش در توصیف دیوان

د، به شکل شونایران بناهایی که بخش بیرونی محسوب می

رود. دار )پورتیکو( به کار میستون گنبد در پشت یک ایوان

این ترکیب هم در بناهای مذهبی و هم غیرمذهبی و همچنین 

اند های جالب عبارتشود. برخی منونهها دیده میدر کا 

بهشت در اصفهان، ایوان )پاویلیون( هشت یفرنگاز: کاله

ه حرضت معصومه در مرمر در کا  گلستان تهران، بقعتخت

مرمر قم، گنبد سلطانیه. مطابق گزارش کُْست، ایوان تخت

شد. این نامیده می 1خاناه شاهکا  قاجاری تهران، دیوان

قسمت، بخش اداری یا رسمی بوده و در آنجا پادشاه مهامنان 

-پذیرفته و به اجرای قوانین و دستورات حکومتی میرا می

های شهری جلوی خانه پرداخته است. امروزه بخش بزرگ

نامند. در کا  سلطنتی تهران جایی که بغداد را دیوانخانَه می

گویند، بخش اداری یا رسمی و بخش بیرونی خانه میدیوان

در آثار » (.Azarnoush,1994:71) «ساختامن بوده است

تقسیم  دیوان خاصو  دیوان عامسلطنتی، دیوان به دو شکل، 

به امور  دیوان خاصعمومی و  به امور دیوان عامشود. می

برای  دیوان عامپردازد. پس در بناها دسرتسی به خصوصی می

در  ،روتر باشد. از اینبایستی آسانمی کنندگانمالقات

بناهای دوران ساسانی و فراساسانی این عنرص وجود داشته 

-ها، دارای حیاطاست. در متامی دوران مذکور، ساختامن

هایی( در اطراف ]حیاط[ تاالرهایی )هالهای بزرگی بوده و 

در  Aقسمت جلویی بخش  رواینآن قرار دارد. از  موازاتبهو 

 ,Azarnoush) «است دیوان عامخاناه یا دیوان آبادحاجی

های برونگرا، مجموعه آیادانابارزترین منونه از (. 71 :1994

آباد فار  است. این مجموعه به دو بخش اندرونی حاجی

بنای »شود. ( تقسیم می2 )بخش یرونی( و بخش ب1 )بخش

آباد، دارای یک ساختار اقامتی )مسکونی( ساسانی حاجی

در مقیا  بزرگ است. چنین ساختامنی آشکارا به دو بخش 

شود. زندگی )روزمره( و بخش ترشیفاتی )رسمی( تقسیم می

رسد که آباد به نظر میهای ساختامن حاجیبا توجه به ویژگی

ساختارهای  درمجموعکردش خانوادگی است. کار 

وسیله شده بخش خصوصی از بقیه ساختارها بهشناخته

-ها و بقیه بخششود که ارتباط بین این قسمتداالن جدا می

(.Azarnoush, 1994: 79-80) «کندها را حفظ می

 
 (Azarnoush, 1994: 77) آباد در استان فار نقشه حاجی :2 یرتصو

 نقشه پریپرتال

الی منفرد(، یکی از سبک یغیر از سبک بابلبه  های )سا

ها در دوره هلنیستی با آن آشنا معامری یونانی که ایرانی

                                                           

1. Khānebi Shah 

است. سبک پریپرتال انشعابی از  2شدند، سبک پریپرتال

ا  است. در سبک پریپرتال دور اتاق  پیورسبک بابلی یا اَپرْتا

ال را ردیفی ستون احاطه می کرده است، این مرکزی یا سا

مگارون است.  یافتهپرتال نوع تکاملپری :Peripteralپرتال پری .2

. اتاق مستطیل یا ۱ :شدهیلکالً این نوع بنا از چهار قسمت تشک
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تی در نزد ایرانیان یسبک متامیل به برونگرایی داشته و مطلوب

گوید: مالکوم کالج درباره پالن پریپرتال مینداشته است. 

گونه معابد که دارای پالن یونانی ]پریپرتال[ هستند، تنها این»

 آنجاشده و رواج چندانی در نقاط معدودی از  ق ساختهدر 

توان در بنای نداشته است. بارزترین منونه این معابد را می

خانوم، در پرستشگاه جندیال و دیگری آ  در آیگورمانند کینه

توان در فیلکه بنایی در آشور و یک منونه ساده آن را می

-Colledge, 1977: 45; Patitucci) «مشاهده منود

Uggeri, 1977: 39). « در معبد جندیال، باوجود داشنت

-طور آشکاری در نسبتها و برج بهسالی مربع ایرانی، داالن

های ایونیک و همچنین ورودی، های کلی در ایوان با ستون

این  .(Colledge, 1977: 46) «شودتأثیر یونانی دیده می

، هر سه شدهییسه بنایی که به سبک پریپرتال تاکنون شناسا

در خارج ایران کنونی قرار دارد و متعلق به جامعت اقلیت 

یونانی ساکن در باکرتیا، شامل میانرودان بوده است. هر سه 

 (دوره کالسیک یونان) بنا بدون توجه به قواعد پالن پریپرتال

خانوم آ ا آیاند. گرچه دو معبد پریپرتال کینهشدهساخته

آشور  پریپرتال در فرارود( و یالدمیش از پدوم  )متعلق به سده

، اما شده( برونگرا هستند)که در اواخر دوره اشکانی ساخته

به سبک پریپرتال  ینکهمعبد جندیال )سده یکم میالدی( باا

در آن گرایی ایرانی درونرویکرد ولی  ،شده استساخته

موجب شده که در این بنا یک داالن از سه طرف اتاق مرکزی 

کند، به عبارتی سال )اتاق مرکزی( آن یا سال را محصور 

گرا شده ولی همچنان منای ساختامن به سبک یونانی درون

(.۴جدول است )

 : نگارنده(مأخذدار( )یا سال/ رن  کرم=ایوان ستون)راهنام: رن  قرمز=داالن/ رن  زرد=اتاق مرکزی پراکنش پالن پریپرتال در خاورمیانه : ۴جدول 

 
 گیرینتیجه

این پژوهش دو عنرص داالن، اتاق مرکزی در معامری پیش از  

اسالم ایران را موردمطالعه قرار داد و تأثیر این عنارص در 

بندی های مسکونی و حوزهگیری پالن معابد و خانهشکل

برای  کرد وفضاهای یک سازه به اندرونی و بیرونی را تحلیل 

ابتدا به توصیف  مامنعت از تعارض معانی واژگان تخصصی

 از در مطالعه سیر تحول معامری ایران پیشها پرداخت. آن

                                                           

گویند، نائو  جایی ]سال[ می Naosسال که یونانیان به آن نائو  

 گذاشتند و مکان مقد  اصلی معبد است.که پیکره خدا را می

نام دارد  Anteaآ : جرزهای این ایوان به نام آنتاهAntea. جرز ایوان ۲

ن یا . جلوخا۳گویند. می Antisو فضای بین این دو جرز را اَنتیس 

است که راهب اجازه  ی، محلAdyton یتون. اَدPronaos۴ایوان 

دارد وارد آن شود. در برخی معابد ادیتون ایوان کاذب است که 

. ۱: پرتالانواع پری سازی ساخته شده است.جهت قرینه

 ستونی در انتیس. ششTetrastyle ۲ یسدر انت یچهارستون

Hexastyle۳یسستونی در انت. هشت Octastyle  مانند پارتنون(

های ایرانی اسالم، دو روند تحول در اندرونی و بیرونی سازه

های مسکونی سازهروند نخست بیشرت در  .گرددمشاهده می

شود و حداقل از دوره هخامنشی تا دوره معارص مشاهده می

دارای  گردیده و جمشید  وعاز مجموعه تختیب تقربهکه 

. اندرونی )کا  تچر و کا  استبندی اندرونی و بیرونی حوزه

دار با تعدادی ستونی هدیش( که متشکل از یک اتاق مرکز 

دروازه و صدستون( که ادانا، سهبیرونی )آپ و اتاق پیرامون آن

)معبد آرمتیس در  Dekastyle یسستونی در انت. ده۴آتن(

 ۹. نوع نامتعارف که فقط یک منونه از آن را داریم،5افسو ( 

است. در دوره کالسیک برای معبد سازی  Enneastyle یستون

های تعداد ستون /n = 2d + 1نوع پریپرتال فرمولی وجود دارد:

قانون معبد سازی  /d = عرض بنا یهاتعداد ستون /nطول بنا= 

پرتال به این صورت بوده، این ابداعات از دوره کالسیک یونان پری

 است.
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هایی در چهار جهت و دار و ایوانستون متشکل از یک تاالر

های مختلف برای ورود و خروج در بخش هایی کهپلکان

-منایندگان ملل تعبیه شده است. روند دوم بیشرت در سازه

شوند که دارای هایی با کاربری مذهبی مشاهده می

از سقوط هخامنشیان، پالن گرا هستند. پس ساختاری درون

)اتاق با یک ایوان خانه -طارمهجدیدی به نام آیادانا یا 

یابد. دار( برای ساخت معابد در رسارس ایران رواج میستون

اتاق مرکزی )سال( با  ی از( ترکیبخانه-طارمهپالن آیادانا )

داالنی  رادار( بوده و پیرامون اتاق مرکزی ستون )ایوانطارمه

با اصالحات  یالدیچهارم م است. در سده کردهمیاحاطه 

چهارتاقی برای ساخت  مهراسپندان، پالن مذهبی آذرپات

ها در رسارس ایران رواج یافته و ساخت پالن آیادانا آتشگاه

 استثناء ناحیه سغد که تا سده هشتمبرای معابد آتش )به

شود. پس از سده نیز تداوم داشت( منسو  می میالدی

دی، پالن آیادانا رصفاً با کاربری مسکونی تا عرص چهارم میال 

شود و در نقشه آن تغییرات اندکی روی حا  استفاده می

جای داالن پیرامون اتاق مرکزی، صورت که بهبدین دهد.می

د که نکنمی کوچکی اطراف اتاق مرکزی را احاطه هایاتاق

فاقد  زیاتاق مرک گاه کند. البتهمیتبدیل به اندرونی فضا را 

است که در این صورت  شهای کوچک پیرامونداالن یا اتاق

 دهد.حوزه بیرونی خانه را تشکیل می

اند که پالن پژوهشگران هامنند مالکوم کالج گامن کرده یبرخ

( تکاملی از پالن ساده معابد بابلی )که خانه-طارمه) یاداناآ

ریشه  کهخانه و یک ورودی( بوده تنها دارای یک سال یا نهان

دهد که پالن مطالعه حا  نشان می، اما در میانرودان دارد

معابد بابلی بسیار ساده و در ایالم باستان و حتی در مناطق 

شود. درمجموع سه عنرص اصلی می دیگر نیز مشاهده

- پالن آیادانا )اتاق مرکزی، داالن و ایوان دهندهیلتشک

گاهی یک اند. دهدار( از عنارص معامری بومی ایرانی بو ستون

مرکزی( مقبولیت یافته و تبدیل  )حیاط یعنرص معامری بوم

شود و یا حتی فراتر می یسنت یهای معامر به یکی از مؤلفه

دار ستون هامنند تاالر ،گرددرفته تبدیل به عنرصی جهانی می

)آپادانا( که از عنارص معامری بومی منطقه شامل غرب و 

در دوره هخامنشی  .وده استدر دوره مادها ب یرانغرب ا

مرور یابد و بهدار از هند تا آناتولی رواج میساخت تاالر ستون

ها و در عنوان یک نوع پالن ترشیفاتی برای بیشرت اقلیمایام به

بوده های اخیر مورد استفاده بسیاری مناطق جهان تا سده

 ترین شواهد از ظهور داالن پیرامون یک اتاق،قدیمیاست. 

 منطقه فرارود )ماوراءالنهر( متعلق به اواخر هزاره دوم پیشدر 

مرکزی جزء  اتاقرسد عنرص داالن و میالد است. به نظر می از

معامری بومی و ماندگار خراسان و شامل  ق ایران بوده 

چهارتاقی با  نقشه ینکهباا یالدیم است. در سده چهارم

 امایابد، مل میها رواج کاداالنی پیرامونش در ساخت آتشگاه

در ناحیه  یمرکز  یاطبا داالن و ح یاداناآ پالن همچنان ساخت

اوایل سده دوم هجری قمری ماندگار  وسغد تا ورود اسالم 

های کوچک ماند. پس از اسالم عنرص داالن تبدیل به اتاقمی

و  شودمیمرتبط باهم در پیرامون اتاق مرکزی 

ورد. نظام گردشی در آ را به وجود می)َمردگرد( گردشغالم

 پیرامون اتاق مرکزی های ایرانی یادگاری از حذف داالنخانه

 است.

 فهرست منابع

نقش ایوان در (. »۱۳۹۲) جغتایی، ناجیه.ابویسانی .1

«. خراسان(-روستای کن ) ییروستاگرای معامری بوم

 .۹-۲7(، ۱۱ . )شامرهپژوهشنامه خراسان بزرگ

یکردی نو رو» (.1396)اکرمی، غالمرضا؛ و سجاد دامیار.  .2

«. ی ساختاری آن با معامری پایداربه معامری بومی در رابطه

 .29-40(، 1شامره . )معامری و شهرسازی-هرنهای زیبا

(. تحلیل و بررسی 1393) باقری، ا ف السادات. .3

. تحقیقات جغرافیاییگرایی در شهرهای اسالمی. درون

 .145-158(، 2)شامره 

ها در شهرسازی؛ سیر اندیشه(. 1386پاکزاد، جهانشاه. ) .4
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