


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  هاای للماد  ر یمی اه معمااری اقلایم گارم و خشاک و        انتشاار نتاایپ واشوه     "معماری اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .های معماری س تد، مرمت، ه رهای وابسته به معماری، شهرسایی، طراحد شهری و انرژی استموضولات مرتبط با آن  ر حویه
 ای  ر  اخل یا خارج ار گرفتن موضوع مقاله  ر یمی ه تخصصد نشریه، مقاالت یا بخشد ای آن نباید  ر هیچ مجلهلالوه بر قر

ها، ها، سمپوییومیمان  ر جریال  اوری و یا چاپ باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله  رک گرهای کشور به طور هم 
 تواند  ر قالب مقاله کامل ارائه شوند.شده باشد، مدسمی ارهای  اخلد و خارجد که چاپ و م تشر 

 های  ریافتد آیا  است.نشریه  ر ر  یا قبول، ویرای ، تلخیص یا اصالح مقاله 
 شو  و مسؤلیت صحت محتوای مقاالت به لهده نویس دگان است. اصالح و خالصه کر ن مطالب با نظر نویس دگان انجام مد 
 شو   ا ه ارجاع مذکور م بع کامل اطاللات و شماره با گران، م بع مور  نظر  ر صورت استفا ه ای مطالب  ی. 
 .مقاالت م درج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبو ه و مسئولیت مقاالت به لهده نویس دگان است 
 ر نوشاتارها  رس د. نشریه ای وذیرش ساای وشوهشد وس ای  اوری و تصویب  ر هیات تحریریه به چاپ مد -نوشتارهای للمد

 نظیر ترجمه، گر آوری، مروری و...( معذور است.
  نوشتارهای ارسالد نباید قبال  ر نشریه  یگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمی ارها برای بررسد

 و چاپ ارائه شده باشد.
 تارهای انگلیسد یباان را نیاز  ر صاورت تاییاد باه      نوشتارها ترجیحا به یبان فارسد باشد. با وجو  این نشریه قا ر است نوش

 چاپ برساند.
  است: های ییر به ترتیب ضروری ر ت ظیم فایل اصل مقاله، رلایت بخ 

 چکیده فارسد )باید به ت هاید بیان ک  ده صفحه اول: بدون نام و مشخصات نویس ده )نویس دگان( و فقط شامل ل وان مقاله ،

 و( باشد کلمه  033 حداکثر و گیرینتیجه و هایافته ترینمهم وشوه ، روش وشوه ، اهداف یا ألهمس بیان شامل تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شو  6تا  0وان مقاله بالفاصله بعد ای چکیده و بین ل  و متن به مربوط کلیدی هایواژه. باشد کلیدی هایواژه

  مور ( 0های وشوه  )حداکثر ورس 

 بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق ) ر معرفد روش تحقیق صرفاً به نام روش بس ده نشو  و لالوه مقدمه: شامل بیان مسئله ،

لات، مراحل انجام و فرآی د وشوه  ذکر گر  (، و ساختار مقاله اطال گر آوری روش انجام، مراحل همچون موار ی ل وان، بر 

 باشد.مد

 ویشی ه تحقیق 

  ها(و بیان یافتهبدنه اصلد وشوه  )چارچوب نظری، بحث 

 گیرینتیجه 

 اند ) ر صورت نیای(تشکر و قدر اند: سپاسگزاری ای همکاری و راه ماید کساند که  ر تدوین مقاله نق   اشته 
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 سکونت امروزیبا  در نسبتهای سنتی یزد خانهفضایی برنامه 
 

 *1آزاده خاکی قصر

  دانشگاه شهید بهشتی ،ری و شهرسازیدانشکده معما ،معماری گروهاستادیار  -1

  
 (07/10/1930 ، تاریخ پذیرش نهائی:70/70/1930: )تاریخ دریافت مقاله: 

 
 چکیده

 ،رویه شهههیر یزد برای تا وا واادهای  نههه ونی بیپراکنش افقی  و یزدقدیم بافت در های خالی وجود تعداد زیادی از خانه

ا هدف شناخت ب لذا کند. پرسش های سنتی یزد در ننبت با س ونت ا روزیخانه برنا ه فضایی از ااضر نوشتارسهب  شهدا است   

مر در پوشههونه  وضههوم و  شههاهدات  نههت  تحلولی-توصههو یتاریخی و  ای با روش غال ِ طالعات کتابخانه ،زندگی دیروز و ا روز

ضایی برنا ه ف دهدشان  ین طالعات  .استانجام شدا های سهنتی و ا روزی  خانهبه صهورت کو ی در اوطه  تا اشهبام نرری   ودانی 

هایی اسههت که شهها ب فعالوتدر ارتباطات عمودی از زیرز وا تا بام  باز و بنههتهانوام فضههاهای باز، نوم شههتمب بر  های سههنتیخانه

داری و ارتباط با همنههایه ویمانداری،  همچونهای اجتماعی فعالوت و خانگی یا فراخانگی ، کارِزندگی در جوار خانوادا همچون

 بازِومن به ندرت دارای فضایِبنهته  تختِ یک بقچه  ،اغل  آپارتمانی های ا روزیِبرنا ه فضهایی خانه  از سهوی دیگر، اسهت.   حله 

وی رآشههخزخانه باز، اتاقیای خوا ، فضههاهای بیداشههتی، پارکونب و انباری هارخوری، اننشههوما، پذیرایی، در  کهاسههت   ناسهه 

ات پذیری  ناسههبتحققلزو ا سههب   شههام  بازِ فضههایِو  تقریبا فرا وش شههدا اسههت خانگی نوم از سهه ونتک کارِدر ایا دهد.  ی

 موت وها اهکه از  یمتریا آن دجود داروفضههایی برنا ه دو نوم  برایی نقاط رجحان .شههودمینخانوادا و طراوت زندگی  اجتماعی

ا نوت و ی، ایمناز وجه دیگرک  وهای سههنتی خانهدر های زندگی و کو وتهای  تنوم خانوادا فعالوتدر  بازاولویت فضههای باز و نوم

 با دیدگاا اصالتِ .را توا ان پاسخ دهد نائب  ادی و  عنوی  الزم اسهت خانه ا ا  .سهت هاآپارتماندر ا روز   حدودِ زندگیِرااتی 

 با لحاظ های سنتیخانه ظرفوت پاسهخدا اولویت با انتخا  آننهت که   جمع بندیک گی یک خانوادا ایرانی خاصهه یزدی زند برنا ه

اد ، الجرم فراهم نمودنِ  ازپس از ایا انتخا است.  ا روززندگی برای  و بافت اطرافشان هاآن برنا ه فضایی سازی ناسه   نمودنِ

 ی طالعات کاربردی دقوق های سنتیکخانه نمودنبه روز تحقق های جدید شیر قابب بررسی خواهد بود. نواز در بخش های  ورددانه

که  کندل   یط با زندگی ا روزها پذیری آنپذیری و تطبوقانعطاف درباز و بنههته  بندی فضههاهای باز، نومدر ارتباط با ا ظ بقچه

  است. یزد  ردم  ها در نزدخانه )روزآ د نمودن( کردنِفرهنب ااالیی  ند ااواینواز

 

 کردنااالیی ،س ونتِ ا روزی فضایی،برنا ه ، واادهای  ن ونی ا روزی، یزد های سنتیخانه :هاواژه کلید
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 های پژوهشپرسش

ی یزد های سنتخانهننبت  ،به لحاظ برنا ه فضایی -

 چونت؟قابلوت پذیرش زندگی ا روزی  و

ی فضای چه الگوهایی برای  ناس  سازی برنا ه -

های سنتی یزد برای زندگی ا روز قابب ااصا خانه

 است؟ 
 

 مقدمه -۱

یزد بهه عنوان یک شهههیر تاریخی  بهافهت قهدیم    

دارای  ،و ننهههبتهها وسهههوع ( ۱)تصهههویر  هننهههجم  

 درصد ۶۶با   ن ونی های  ختلف از جملهکاربری

 است ۱۷۳۱ها طبق آ ار سال از کب کاربریفراوانی 

معوههت زیههادی از بههافههت  یههاجرت  ج ،و بههه  رور

از  .(۳۱-۳۱: ۱۷۳۱)کالنتری و پوراامد،  اندنمودا

های  نههه ونی تعداد قابب توجیی از دانهآنجها کهه   

 ،رد و از سههوی دیگانبه ثبت آثار رسههودابافت یزد 

فت های باا ظ دانه بنی بر های باالدست سهواسهت  

درصههد در طول  ۶۶واقع عدد قدیم بودا اسههت، در 

ظ شهههدا ا  ،ثابتبه عنوان یک قابلوت تقریبا  ز ان

 . انداست اگر چه ساکنان بافت به  رور کم شدا

 

  
 (.Google map بخشی از بافت یزد، ) اخذ: -۱تصویر

گانه شیر یزد، ) اخذ: پورنوا و کلوت  ناطق سه-۲تصویر

 (.۱۱: ۱۷۳۷اامدی، 

        

 گانه یزدسهدر تحقوقی که ارزیابی  ناطق 

( را به لحاظ چیب شاخصه پایداری ۲)تصویر 

دهد اینچنوا به ایا اجتماعی  ورد بررسی قرار  ی

که در سالیای  ۷ نطقه »  طل  اشارا شدا است:

اخور در پی گنترش شیر یزد ش ب گرفته است 

دارای بوشتریا پایداری و  نطقه دو که هنته اصلی 

یک آن قرار شیر است و بافت تاریخی در نااوه 

داردک ناپایدارتریا  نطقه است.  نطقه یک که بافت 

 وانه قدیم و جدید شیر است در سطح نومه پایدار 

 .(۱: ۱۷۳۷)پورنوا و اامدی،  «شودارزیابی  ی
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ه ب بافت یزدپایداری اجتماعی در  حالت  ختلف 

  حله» :تر،  ورد بررسی واقع شدا استطور دقوق

ایداری اجتماعی و  حله گازرگاا دارای بوشتریا پ

ردار اجتماعی برخوشش بادگور از کمتریا پایداری 

)زنگی آبادی و  ویدفر و  «شناخته شدا است

در  حالتی همچون فیادان  .(۱۷۱: ۱۷۳۱غ ورزادا، 

های غور ن ونی  انندِ تجاری و نوز با رواج کاربری

هتب، بحث س ونت دائم در بافت تاریخی یزد 

بیتریا االت، جای خود  کمرنب شدا است و در

 را به اقا ت  وقتِ گردشگران دادا است.

ی هاتعداد بنوار زیاد خانه از سوی دیگر وجود

تصریح شدا  ۱۷۳۳خالی در شیر یزد طبق آ ار سال 

کولو تر  ربع  ناات و  ۱۲۱شیر یزد با »است: 

  ۱۱هزار ن ر و تراکم جمعوت زیر  ۱۳۱جمعوت تقریبا

ا خالی دارد که  تاس انه هزار  ن  ۱۱ن ر، ادود 

پاسخگوی س ونت باشوم و همچنان با  نتواننتوم

 وضوم بد ن نی روبرو هنتوم چرا که 

 ک حلی است که عالوا بر نوازهای  ادی یس ونتگاه

نقصان ) «ها نوز باشدپاسخگوی نوازهای  عنوی اننان

با توجه به این ه ایا آ ارک  توجه  .(۱۷۳۳  حمدی،

های جدید شیر یزد به  جموعه بافت قدیم و بخش

های جدیدی هم که در صورت توا ان است لذا دانه

گنترش شیر یزد ساخته شدا است لزو ا با اقبال 

  خاطبان  واجه نشدا است. 

رو داد تعو  ناپایداری اجتماعی بافت توجه بهبا 

روند  و افزایش آن در خالیهای خانهبه افزایش 

وق  ناله تحقن، آهای  ن ونی دانهتغوور کاربری 

های سنتی شود خانهچگونه  یااضر آن است که 

فضایی روزی به لحاظ برنا هرا برای زندگی ا 

  ناله آن است که دیگر سوی سازی نمود؟ ناس 

های  ن ونی اقشار  ختلف نواز به تا وا خانه

واادهای اجتماعی سب  شدا است تعداد زیادی از 

 ،قابب استطاعتهای  ن ونی در قال  آپارتمان

ای و ااشوههای نوساز  توسط یا  جلب در بخش

ورت نشونی به صو ااشوه شیر در اال افزایش باشند

قات که در تحقوطوریبه یابد.ای گنترش فزایندا

شیر یزد دچار  های اخور،در سال» بوان شدا است:

ویه در تا وا واادهای  ن ونی رپراکنش افقی بی

ایا  .(۱۷۳۱)زنگنه و  جودی و کاویانی، « است

بافت تاریخی شیر یزد نونت و   توجه ناله، تنیا 

ند: نمایرران ایا واقعه را چنوا توصوف  یصاابن

شود، نقاط پوسد و تیی  یشیر از درون  ی»

ا ونی یابد... نقاط پورتر توسعه  یآن بوشپورا ونی 

ها،  قصد توسعه آتی شیر شیر در دوردست

ای وسوع شوند و ایا دراالی است که  حدودا ی

های قدیم رها بافت "در درون شیر تحت عنوان 

ز ان بوش از هر ز ان دیگر  انند و همباقی  ی "شدا

ایا دغدغه در  .(۲۷۷: ۱۷۳۱، )ابوبی« ریزندفرو  ی

 ورد نرر  ۱ادبوات  وضوم با عنوان بازآفرینی شیری

  گورندگان است. حققان و تصموم

اقدا ات  ،تقر  به پاسخ پژوهش ااضربرای 

در  انجام شدا است:حلولی ت-به روش توصو یزیر 

وزی های سنتی و ا رشناخت برنا ه فضایی خانهابتدا 

و  طالعات   شاهدات  ودانییزد از طریق 

دا است. سخس تحلوب و  قاینه روی دا ایکتابخانه

های دو نوم برنا ه فضایی زینتا ها و کاستی زیت

بوان  بوان شدا است. در ادا ه،در گذشته و ا روز 

ها و تیدیدهای هر یک فرصت نقاط قوت، ضعف،

ذیری با پبرنا ه فضایی در ارتباط با تطبوقاز دو نوم 

انجام  گوریها و نتوجهدر یافته بحثو زندگی ا روز 
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د و  نعالقه ااضر،  ردمِ حقوقِت  خاطبانِشدا است. 

بافت یزد و از  ۲دارای دغدغه ننبت به ارزشیای

ت در طال  س وننواز ند تا وا  ن ا و سوی دیگر 

رانی گذاها، سر ایهنبافت قدیم هنتند و در  عوت آ

اندیشند ی یزد  یهای سنتکاربری خانهرکه به تغوو

و  خصوصیگورندگان همچنوا تصمومقرار دارند. 

الزم  .از دیگر  خاطبان هنتند تدارک  ن ا دولتیِ

 د:کلمات کلودی بوان شواز تبوونی  ختصر است 

ت باف های نرور خانههای سننی ی د: : خانه

دارای سهازا خشتی یا آجری یا ترکوبی   وقدیم یزد 

سههال به باال  ۱۱از آن دو هنههتند و قد تی در ادود 

 دارند. 

 نرور از سههه ونههت  سننکتننم امرو ی: 

تغوور ههها در اثر سهههبههک زنههدگی خههانواداا روزی، 

 ها و رفتارهای  تناسههه  با ز ان االفعهالوت برخی 

   است.

در  عماری،  فضههایی برنا ه :3فضننادی برنامه

فوزی ی، طراای و سهههاخت  قبب از برنا های راله 

 ها،وتنوم فعالها، عرصهاشارا به چگونگی  واسهت  

ا هآن ازا  ورد نوازها و ادود اندکو وهت پوونهد آن  

  (Hershberger, 2000)  .دارد

 

 تحقیقپیشییه  -۲

 وضهوم تحقوق ااضههر به پاسخ  عمو ی پوشهونه  

گردد کههه بهها وجود بشهههر بههه ایا سهههوال بههاز  ی 

ک آیا صههحوح اسههت که  دارای قد تسههاختمانیای 

هها را رهها کنوم و از نو بنهههازیم؟ پاسهههخ به ایا    آن

 ۱«عصرهادیالوگ  وان »پرسهش عمو یک در کتا   

ن ه اول آ» دلوب اساسی چنوا بوان شدا است: با سهه 

م سههتطاعت نونههتند یا گرانتر تما بناهای جدید قابب ا

 عماری قد ت  اندازا ا رِ)ایا دلوهب به   شهههونهد  ی

 دارد(، دوم آن ه وقتی بنایی سههاخته شههدا اسههت به 

توان آن را یک نشههان تبدیب شههدا اسههتک لذا نمی  

توان بههه آن توسهههعههه  تخریهه  نمود در عوم  ی

  م ا استجدیدی بخشهود. دلوب سهوم آننت که   

ه با سههازا و جدیدِ   ان در  قاینهه اربریِسههازا و ک

«   .تداومِ الزم را نداشته باشد کاربری با قد ت قبلی،

(Jager, 2010: 6)  طبق  خالف ایا دیههدگههاا،بر

به طور  ،در دوران  درن در جیان شههواهد و قرائا،

به خصهههو   و  (Allison, 2005) آ ری ا  ثال

 بههه دالیههب  ختل ی، ههدرنهوهتههه در ایههران،   دوران 

سازی و نو های سنتیبافتروی ردها به سمت ترک 

ایا ا ر سب  . ا استبودهای جدید در ز واافراطی 

ی قدیم هااز بافت ۱«جهایی جمعوهت  جهابهه  »پهدیهدا   

شههدا اسههت که از عوا ب  شههیرها به  حالت نوسههاز

د گردپایداری اجتماعی  حالت  حنو   ی تزلزل

جایی جمعوت جابهروی دادن و ناخوشههایند اسههت.  

 است: اهای سهنتی ایران چنوا توصوف شد در بافت

یرهای های شکه بوشتر در بافت جایی جمعوتجابه»

که  دهد به ایا صورت است رکزی ایران روی  ی

 حب سههه ونت خود را به افراد با  کابتدا افراد  تمول

و خود در  حله جدیدی  کنندواگذار  یدرآ د کم 

جایی جمعوت ادا ه رونهد جابه  .نهد گزینسههه نی  ی

 تمول  هایخانوادا  رور،که به به ایا صورت دارد 

ارد دهای بنوار کیا و زیراستانخانه و  توسط دیگر،

ها را نمایند و آنبه لحاظ سهههاخت را خریداری  ی

 Shaker) «نمایند.های دیگر تجیوز  یبرای است ادا

& akhgar & zabhi, 2014) بافتْ ،ایا ترتو  به 
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 اقبال شود وخالی  ی لی از سه ونتِ  ردم طی  راا

در بهافهت به تدریر رنب   ی سههه ونهت  عمو ی برا

طور خا  آ دا است  در  ورد شیر یزد به بازد. ی

 ۱۷۱۱ه از سهههال جایی جمعوت ککهه دالیهب جهابهه    

دا در ابت» چنوا بودا است: شمنی شروم شدا است،

خصههو  شههرایط اقلومی از جمله   عوا ب طبوعی به

یر توسههعه شههگذارتریا عوا ب بر نحوا رشههد و تاثور

 ههای بعدی عوا ب اجتماعی، دورایزد بودا، ا ها در  

های ااکم اقتصهادی، سهواسی و به خصو  جریان  

 ختههار بنهههزایی در تغوورات سهههها  روه تههاثه  فه هری  

 ) نترری و« اندفضهههایی ایا شهههیر داشهههته-کالبدی

 عالوادر ایران،  .(۲۳: ۱۷۳۶جیانشههاهلو و  اجدی، 

ف و  ههوافههق دربههارا دوبههارا بههر نههرههرات  ههخههالهه

نو  ی ننبت به ازقدیم کردن از ساختمانیایاسهت ادا 

به طور ها  وانعی بر سهههر راا ااوهای خانه  سهههاختا،

ود یعنی  نههه ونی در در کاربری اصهههلی خخا  

ها آن ی ی از آنشهههیرها وجود دارد که  هایبافت

وانند تیکه   ونتنساکنان  هنوز در باور» :است که

ا روز درآنیهها،  یزنهدگ  یبها ایجهاد ا  هانهات رفهاه     

ود، زینت خ یفضاها یسهطح کو   یعالوا بر ارتقا

ی، )ا ا  «شیر خود سیوم باشند یدر سال ت و زیبای

بهها توجههه بههه پوشهههونههه وجود فرهنههب   .(۲۱: ۱۷۳۳

برداری ههها برای بیرابنههاههها و تعمور آن ۶بهازسهههازی 

وخواهی ن ا روزا،رسههد  به نرر  ی دوبارا در ایران،

باینهههت برای آن رواج یهافته اسهههت که  ی  افراطی

ایا در اههالونههههت کههه  .نمود فرهنگیاقههدا ههات 

صهاابنرران همچون گو ورد نشههان   تحقوقات برخی

تمایب اغل   ردم  در  قوها  جیهانی،  دههد کهه    ی

ههایی سههه ونهت گزینند که  طابق   دارنهد در خهانهه   

زیرا در ایا صهههورت  فرهنب گذشهههته آنان باشهههد

تواننهد ا  هان ت موهب الگوهای    هها  ی سههه ونتگهاا 

 ,Gifford) ی  ردم را نوز در پی داشهته باشهند  رفتار

دلوب دیگر به ایا  نهههاله باز ی گردد  .(85 :1998

به اندازا بافت های خد ات شههیری زیرسههاختکه 

های جدید شههیر نونههت لذا تمایب  ردم برای  بخش

 :ها کاهش یافته اسهههتایا نوم بافت سههه ونهت در 

اوات عمل ردی بنا یا بافت شههیری برای تضههموا »

باینهههتی فضهههاهای تدارکاتی از قبوب خد ات الزم  

ها در درون بنا یی از آنها ونهههر گردنهد کهه بخش  

گردنههد تهها کمبودهههای عمل ردی بنهها را فراهم  ی

ههایی در خارج از بنا و در دل  جبران کننهد و بخش 

، ) ح  علی و هم اران «گردندبافت باینتی فراهم 

بر دالیب عمو ی عدم تمایب به  اعالو .(۱۶۱: ۱۷۳۱

ه توان بسههه ونت در بافت، از دالیب  توجه یزد  ی

فرسهههودگی شهههدید بناها و  » : واردی اشهههارا کرد

م پاسههخ ساختار ، عدهاقدیمی شها ب خانه  فضهاهای 

ههای قهدیمی بهه نوازهای    فضهههایی خهانهه  -کهالبهدی  

خانوادا ا روزی، ضههعف شههدید فعالوتیای شههیری   

تجیوزات و خد ات و تنیوالت، ضعف  شهتمب بر  

..« .تریا  شهه ب و ه عمدادسههترسههی سههوارا به  ثاب 

بحث دلوهب دیگر  ربوط به   (۲۱: ۱۷۳۶)توسهههلی، 

ه اسههت های خشههتی دربرابر زلزل قاوم سههازی سههازا

لوب دهمچنوا  طلبد.که  جال دیگری برای طرح  ی

پس از جیانی شهههدن شهههیر  ی وجود دارد کهدیگر

هههای برخی نگههاارواجِ رخ داد و آن  (۲۱۱۳)یزد 

 گردشگرانه به بافت است.صرفا اقتصادیِ 

های  ن ونی در اهموت ااوای دانهبر  عالوا

بافت یزد، نوم کاربری جدید نوز  حب سوال است. 

ریخی، از ز ان خلق تا به طور کلی یک بنای تا

های های  ت اوتی را بر اسا  ارزشزوال، فرصت
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)کوششگران،  ۳دهدبه دست  ی ۳آن جیت ااوا

 ر ت، شرط کافی برای ااوا نونت بل ه  و (۱۷۳۱

های برای تضموا زندگی دوبارا بنا، توجه به ارزش

برد و رای کار نتتر در آن است که سب  تصموم ب

گردد. عوا ب دیگری نوز زندگی دوبارا آن  ی

ریزی صحوح جیت ااوای همچون نگرش و برنا ه

اصر نای با عت  ن رد و چه  جموعهوربه ص چهابنوه، 

هایی  وان تنش( ۲۱: ۱۷۳۳، )ا ا ی پورا ون  وثرند.

ایا دو سب   ر ت و ااوا وجود دارد که گاا 

  حب تا ب است. گردند کهنمی افزاییهم

(Tiesdell, 1995) های  ر تی ناظر بعضی از دیدگاا

برخی  و برنا ه فضایی بناهاکاربرد و به عدم تغوور در 

 دیگر طال  سازگاری  وان کالبد کیا و زندگی نو

در ها  ی از پاسخهای  ختلهنتند. در ایا  وانه طوف

باالدست  ر ت و  داخله های سندهایی در پژوهش

، )شاا توموری و  راهریان اندبوان شدا ۳در بافت

۱۷۳۱).  

گوری در ایا ا ر، بههاینهههتی بههه  برای تصهههموم

 رجومها برنا ه فضههایی خانههای سهه ونت و شههووا

ه به در ادا هنههتند.    تاثر از عوا ب  ختل یکرد که 

ر صهورت خالصه برخی روی ردهای  طرح شدا د 

 .(۷تصویر) تبووا خواهند شدایا ا ر 

 

 
 (.۱۳: ۱۷۳۱ضرابی،  اخذ: یزدان ر و )روی ردهای  طرح شدا در رابطه با شووا زندگی و س ونت،  -۷تصویر

 

جیان  وفاکتور ارزیابی فرهنب رسههد به نرر  ی

در ( ۷)تصهههویر  کندبونی کهه راپاپورت  طرح  ی 

ا بر اسهها  شههوو یزدسههنتی های برنا ه فضههایی خانه

در اندیشهههه و  ،زنهدگی و تهاثور آن بر شههه ب خانه  

ال به طور  ث باشهههد. ترپررنب بردارانبیرا نگرش 

  ردم تههاثر از جیههان بونی « بورونی»یهها « انههدرونی»

ز ا است. ننبت به رعایت اریم اهب خانه و دیگران

که  نطبق با اسههت  ۱۱«رون قبله»  یوم سههوی دیگر 

بر  وهنهت  در شهیر یزد نوز   ۱۱ ناسه   اقلومیجیت 

ونه گوری نرام فضایی اینگبونی در ش بنقش جیان

   کند. یتاکود ها خانه

ر د سههنتی یزدهای زندگی خانوادا موسههنت تدا 

و قرائا وجود  ، بر اسههها  شهههواهدهای سهههنتیخانه

های های نوپای یزدی، در خانهخانوادا داشهته است: 

کردند و به پدری خود زندگی  شترک را آغاز  ی

ای ای اولوه به خانوادا رور ز هان، خهانوادا هنهههتهه   

با شد. ا ی اقتضائات زندگی تبدیب  یگنتردا با تم

ی در تغوورات تاسههونههاتیکورود ا  انات زیرسههاختی 
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گهذرههای بهافت و همچنوا در  جموعه فضهههاهای    

و خد اتی  ها به خصههو  فضههاهای بیداشههتی هخان

شهههدنههد. چنوا  ی روزبهههو خههانههه ههها  داد یروی 

ابرجا بود و ساکنان سال پوش پ ۱۱فرهنگی تا ادود 

کردند با تغوور نوازها و روح ز انه، بافت، سهههعی  ی

های خود تغووراتی ایجاد کنند که در درکهالبهد خانه  

ی بههه  عنهها« اههاالیی کردن»تعبورفرهنههب یزدی بهها 

از آن  کردنکردن و روزآ ههد، کنونیفعلی کردن

 صهههادیقی  تعدد از آن  )دهخهدا( و شهههود یهاد  ی 

 .(۱)تصویر  ندوجود دار

 

 
ند و رسد به دوران زبه نرر  ی بخش سمت راست تصویر که تغوور یافته به دوران پیلوی در خانه استوار است و -۱تصویر

 (. اخذ: نگارندا، )گرددقاجار باز

 

سب  شدند چنوا فرهنگی گری  داخله عوا ب

 ،یزد رخت بربندد. ی ی از آن عوا باز  وان  ردم 

و ی برای بغورهای تعداد زیادی از خانوادا ورود

که  حمود توسلی س ونت  وقت در بافت بود 

عوم شدن ساختار » کند:اشارا  ی اینچنوا به آن

شدن  ساکا جمعوتی و فرهنگی ساکنوا،-اجتماعی

جنب تحمولی و  فغانی وا ،عراقی  یاجریابرخی 

)توسلی،  «بزه ارییای اجتماعیآ دن وجودبه

همچنوا توسلی به دیگر عوا ب ( ۲۱: ۱۷۳۶

» اید:نمچنوا اشارا  یفرهنگی -اقتصادی-اجتماعی

تمرکز فقر شیری، تخلوه تدریجی بافت از ساکنانی 

 حالت دیگر شیر را دارند،  درکه توانایی س ونت 

دریجی تقومت ز وا و ساختمان، تعطولیِ  آ دنپایوا

 راکز تولود سنتی، پایوا آ دن کو وت  حوط زینت 

های شیرسازی و جا ع و شیری، ناتوانی طرح

ت صولی در پاسخ  شخص به  نایب، بالت لو ی 

های پوش از انقال  و دم از سالطوالنی  ر

ت واعتمادی به هرگونه اقدام در جیت بیبود کو بی

از  (۲۱: ۱۷۳۶)توسلی،  «بخش قدیمی حوط زینت 

و  استدیگر عوا ب،  عابرِ کم عرم در بافت 

 عا ب. هاستاتو بوب نا ناس  بودن از با  تردد

ز ا  تعددیهایی است که به افراد وجود خانهدیگر 

ت اواگذشته  رسد. دریک خانوادا به ارث  ی

قفک یا سنت و به واسطه  راقبت ورثهها اینگونه خانه

و ی بالت ل هایی درپابرجا بود ا ا ا روزا چنوا خانه

جه با تو گورند.قرار  یهای طوالنی انحصار وراثت

ل کالبدیِ در تعا ب و تعاده  عوارهای کالبدی و غورب

 ،بندی پوشونه  وضوم، در جمعدر ااوا دانه و بافت
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رسد با  نطق پایداری اجتماعی، بازآفرینی  یبه نرر

جایی جمعوت و اتی از جابه شیری و جلوگوری

 رداندن جمعوت به  حالت قدیمی خود،بازگ

اولویت با بازگرداندن کاربری اصلی یعنی  حب 

دربارا ااوای  کهآنچنان است،س ونت در  حله 

ر تاکود ب» ن شدا است:خانه در  قام خانه چنوا بوا

ور رهای سنتی یزد در قال  خانه، به  نااوای خانه

 دی زآ، تقویت و رو ونتی از آنیااست ادا  جدد س

 .(۱۱: ۱۷۳۱) در ،  «باشدها  ینقش دیروز خانه

ا ا باینتی برای ا  ان تحقق ایا ا ر، برنا ه فضایی 

های سنتی و جدید یزد را شناخت که در بخش خانه

 بعد به آن پرداخته خواهد شد.

 

 روش تحقیق -3

بها هدف شهههناخت زندگی  در تحقوق اهاضهههر  

هههای تههاریخی و یههافتهههدیروز و ا روزک بر  بنههای 

هدات و  شهها تحلولی از پوشههونه  وضههوم-توصههو ی

به  ،های سنتی و ا روزی ه فضهایی خانه ، برنا ودانی

صهورت کو ی  ورد بررسی و تحلوب قرار دادا شدا  

 هایدر راسهتای شهناخت برنا ه فضهایی خانه   . اسهت 

ای انجام بتدا  طالعات کتابخانهدار سنتی یزدک ااواط

گردد و سههخس از هر یک،  صههداقی شههدا ارائه  ی

ربارا د گردد.برای بوان برنا ه فضههایی آن  عرفی  ی

ز بر  بنای  طالعات  ودانی، ههای جدید یزد نو خهانهه  

گردد. در ادا ههه سهههعی هها ارائهه  ی  بنهدی آن گونهه 

 شههود  قاینههه تطبوقی  وان دو نوم برنا ه فضههایی ی

 .(۱)تصویر  ارائه گردد

 

 
 (. اخذ: نگارندا)دیاگرام روش تحقوق،  -۱تصویر 

 

 ، الزم اسههتهاقبب از  طالعه برنا ه فضههایی خانه

های بهه ت هاوت  وهان دو دیهدگاا برای برپایی بافت    

های بافت»شیرها توجه شود: و  حالت جدید سنتی 

تاریخی بر اسهها  اصههول طراای سههازگار با  حوط 

هها، ارتباطات و اننهههان  زینهههت، ترکوه  کهاربری  

و فضهههاهههای عمو ی شههه ههب   حوری و خهد ههات  

االو ه  حالت جدید تنیا بر  بنای نواز اند درگرفته

ن کردخوابگهاهی سهههاکنوا و بهها لحههاظ -سههه ونتی
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ب و دسههترسههی بخشههی از اصههول تراکم، امب و نق

: ۱۷۳۱)تلخابی و هم اران،  «طراای شهههدا اسهههت.

 بشود عوا (  توجه به ایا  نهاله کلی، سب   ی ۳۱

 تعددی در  قاینه دو نوم برنا ه فضایی گر  داخله

  ۱۲های تحقوق ااضر  وثر باشند.خانه

 

ی ی های سبرنامه فضنادی خانه مطالعه  -۱-3

 د: 

های  نهه ونی بافت یزد  شههناسههی خانه  گونهدر

 باغ-دار و خانهدار، صهه هبه سههه دسههته اواط هاخانه

 .(۱۶-۱۳: ۱۷۳۱)نواندیشهههان،  شهههوندتقنهههوم  ی

اسهها   طالعات  ودانی و نقشههه هوایی شههیر یزدک بر

ار دها و ص هباغ-دار، ننهبت به خانه های اواطخانه

ب دلوهه از فراوانی بوشهههتری برخوردارنههد و بههه هموا

 گورند.دسهههتهه هدف برای تحقوق ااضهههر قرار  ی  

 (۶)تصویر

 

 
 

دار بافت های اواط صادیقی از خانه -۶تصویر 

 یزد، ) اخذ: نگارندا(

های یک اواطه و چند اواطه، ) اخذ: سرایی، گونه بندی خانه -۳تصویر 

۱۷۳۱ :۲۳) 
      

 بندیهای یک یا چند اواطه، گونهخانه دربهارا  

ر که در قال  تصههوی وجود دارد با جزیوات بوشههتری

ای دار، ااوهههههای اوههاطدر خههانهههآ ههدا اسهههت.  ۳

 بااث همخوشهههان با بناهای  وان   خروبه هایخهانه 

( که باینهههتی با در نرر ۱۷۳۶قهادریهان،    ) افزا دارد

گرفتا آدا  و ایجهابهات طراای بنهاهای  وان افزا،    

 همچنوا .ها در تحقوقات بعدی اقدام نموددربارا آن

افزای  نههه ونی با تیوه  نههه ا قابب  بنهاههای  وهان   

اسههتطاعت فصههول  شههترکی دارد که در تحقوقات   

 ,Steinacker).دیگر بهه آن پرداخته شهههدا اسهههت  

دارِ های اواطک خانههاتحهدیهد نمونه  لهذا در   (2003

  هنتند. د نرر سالم یا نومه سالم 

زی ریفضهههای باز در برنا ه بهه تبعوهت از اهموت  

 ها در  عماری سههنتی ایرانگوری دانهفضههایی شهه ب

های اواط در خانه (۳۱: ۱۷۳۷د و  دیری، )فرخ زا

ت ستریا عناصر نرم بندی فضااساسی یزد ازسهنتی  

تعداد  ت اوتی داشته  صهادیق،  که  م ا اسهت در  

دسهههتگاا در  .(۳: ۱۷۳۷ااجی قاسهههمی، ) بهاشهههد 

ها خانه، ۱۷ها در نرام پومونهای  ختلف اواطاندازا

شههوند و های بزرگ و کوچک شههناخته  یا اواطب

تنروم ههها نوز بر همههان اسهههها  اتی تعههدد اوههاط

باینههتی برای ورود و هاک در ایا نوم خانهشههوند.  ی

خروج به فضهای بنته از فضاهای باز یا نوم باز عبور  

ته ریمِ  یمههان ی ی از   از سهههوی دیهگهر،  کهرد.  
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زد های سههنتی یهای اصهلی برنا ه فضههایی خانه  ول ه

های آن تعریف اندرونی، بورونی، اسههت و از نشههانه 

 یمانخانه و هشتی برای گنتردن ورودی به صورتی 

 بال از  یمان و بدرقه اوسهههتشهههاینهههته برای اسهههتق

زنههدگههی در  .(۱۱۱: ۱۷۳۱)ولههوههزادا و ولههوههزادا، 

های سنتی بر  بنای ایجابات اقلومی، به صورت خانه

 های ز نههتانه و تابنههتانه، در اتاق گردشههی فصههلی 

ن و تیویه طبوعی در ایا نوم کوراتنروم شدا است. 

ایشههی کم ی ها  ونههر اسههت و از وسههایب گر خانه

 پن ه سهههق ی وکرسهههی  د بخهاری،   هانو ی  هاننه   

ز ها امان در ایا نوم خانهشدا است.  بلاسهت ادا  ی 

ب ... است که قاب را وسه  نوم فرش، پشهتی، تشهک،  

ههها را بههه لحههاظ تنههد و اتههاقکردن هنهههجمع و پیا

ا . در ای ی نمهایند ری پهذی ، دارای انعطهاف فعهالوتی 

هها عالوا بر قهائب بودن به اریم اندرونی   نوم خهانهه  

اعضههههای خههانوادا و همچنوا بورونی برای   بهرای 

خانگی یا اتی تجارت  ها، ا  ان تولود و کارِ یمان

اعضههای خانوادا  ونههر بودا اسههت.  ثال برخی برای 

تعدد ههای  نتیی به آنیا،  هها و اوهاط  تعهدد ورودی 

 عدد،های  تهای نوم باز با قابلوتوجود فضاها و اتاق

 را فراهمز هوهنههه بهرای تهولوههد و کههار در خههانههه      

هها دارای قهابلوت   انهد. بهه طور  ثهال  طبخ   نمودا ی

ها بودند و ذخورا  واد غذایی در آن غذا پخت نان و

بزرگ و کوچک  ۱۱هایها و خمراها، طاقچهبا رَف

ان )درخت تولود غذا ا  انِها باغچه  ونر بودا است.

ها قابلوت برگزاری  ثمر و سهههبزیجات و...( و اواط

را ... جشههها، بههازی کودکههان و،  راسهههم عزاداری

در  ، رکهه  ا  ههان نگیههداریهمچنوا داشهههتنههد. 

توان ها، لبد خانهوجود داشههت. اسههاسهها کا  اصههطبب

 ت اوت  هها، رفتارهای  تعدد و جهای دادن فعهالوهت   

 ۱۱.داشههتندهای  تعدد  شههغلهاعضههای خانوادا را با 

ه عمو ی همنههایگی در ایا نوم همچنوا عرصهه نوم 

بود. در  قوها  بزرگتر، ارتبههاط و   ونقهها پرر خهانههه 

  اتصههال هر وااد همنههایگی با  رکز  حله در قال 

وار ساز اندهی )واشدگاهیا( به صورت خوشه دهارْلَ

ز ارتباط با  رک کالن، زنجورا ا بود. در  قوا ِشهههد

به ایا ترتو ، سهه عرصه   شهیر قدیم نوز وصهب بود.  

 هایبهاز، نوم بهاز و بنهههتهه در برنها ه فضهههایی خانه     

 دار یزد قابب تشخوص است.  اواط

برنا ه فضهههایی خانه یک اواطه  بهه طور  ثهال،  

کازرونی،  شهههتمب بر فضهههای بنهههته در دو سهههوی 

اواط)ضههلع شههرقی و جنوبی( و فضههای نوم باز در   

ر دضهلع شمالی و فضای باز  ننجم در قال  اواط  

   .(۳)تصویر است رکز 

های کوچک در ضلع شرقی و جنوبی به اتاق

ضای اند و فصورت تودرتو با ی دیگر پووند خوردا

ی ایا اند. برنا ه فضایی که برابنته را ی خارچه نمودا

شود  ربوط به برنا ه فعلی خانه است خانه بوان  ی

که ادود چیب سالونت به  رور برای زندگی جدید 

کردا است ا ا کلوت نرام برنا ه فضایی خانه تغوور 

های دست نخوردا  شابه، تقریبا ننبت به نمونه

توان به خانه برای  صداق دیگر  ی ۱۶ی نان است.

های سه اواطه است ای برای خانه رتام که نمونه

( سه اواط آن عبارتند از ۳توجه کرد. )تصویر

 اندرونی، بورونی و خد ه. 
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(. اخذ : نگارندا) ،ای از خانه یک اواطه: خانه کازرونی در  حله گلچوناننمونه  - ۳ تصویر

 
 (.۱۳۳-۱۳۶: ۱۷۳۷ اخذ: ااجی قاسمی، )اواطه: خانه  رتام در  حله گلچونان یزد، چند های نمونه ای از خانه -۳تصویر

 

اواط اندرونی  ربوط به اهالی خانه با ورودی 

انه اتصال با تجارتخ داگانه و دارای سلنله  رات  وج

صاابخانه است که در  جاورت خانه با نام 

سرپوشودا قرار دارد. ورودی اصلی به اواط خد ه 

و اصطبب نوز اتصال دارد. اواط بورونی نوز دارای 

 رتبط با اواط   جزا و در عوا اال دسترسی

است. به ایا ترتو  برنا ه فضایی خانه  اندرونی

ارتباط  نتقوم با  حبِ   رتام برای اهالی خانه، در

 ه و خد نتقوم با ارِ  ردِ خانه و در ارتباطات غورک

یمانان در سه عرضه باز، نوم باز و بنته تعریف شدا  و

ها در سطح زیرز وا، هم ف، طبقه است. فعالوت

های اند. خانه دارای اتاقاول و پشت بام تعریف شدا

 ایی،فض های تقنوم تعدد، تاالر، بادگور، هشتی

و فضاهای خد اتی است. ایا  راهروها، امام،  طبخ

 دتی برای  خانه پس از س ونت خانوادا  رتام،

ز است ادا و پس ااست ادا  یاجریا جنب تحمولی 

آن وقف دانش دا هنر و  عماری دانشگاا یزد شد و 

 لذا  دتونت که کاربری آ وزشی دارد.
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های برنامه فضادی خانهمطالعه  -۲-3

 امرو ی د: 

ر دوران گذار،  ردم های سنتی، دپس از خانه

 ااشوه  حالت بافت ساختنددر هایی شیر یزد خانه

درصد اواط  ۱۱صد ساخت و در ۶۱که از الگوی 

ور و به  ر کردتبعوت  ی انند سایر شیرهای ایران 

س از پ بتا بزرگی برای بافت یزد رقم زد.ااشوه نن

ای هخانه ،سال اخور ۲۱در ادود ، آن دوران

 های زی یزد که اغل  در قال  آپارتمانا رو

پنر طبقه در  حالت جدید شیر قرار دارند، -چیار

 شدند که تجمعی عمودی از واادهای ااداث

ا هها و خواباندر  جاورت کوچه  ن ونی هنتند و

گاا به ایا تغوور نالبته سوارا قرار دارند. با دسترسی 

گذشت با »وجود دارد: در ایران صورت عمو ی 

 بخشی از کارکردهای ،زندگی ز ان با تغوور شووا

م )اواط( انجا مدتا در فضای بازاجتماعی خانه که ع

ای ت، به فضای بنته خانه و بخش عمداشدا اس ی

هموت فضای باز به به خارج خانه انتقال یافته و ا

ته ب یافهای سنتی به شدت تقلوعنوان رکا خانه

بر اسا  ( ۱۱: ۱۷۳۱)یزدان ر و ضرابی،  «است.

های ا روزی یزد تقریبا به خانه ک طالعات  ودانی

، ۱۱-۶۱های بندی هنتند: خانهچیارگونه قابب دسته

های روی و خانه ی  ن ونیهابرج ،هاآپارتمان

 .(۱)جدول ای غازا

سازی در دو دهه اخور بر اسا  رواج آپارتمان

 اسایریها بوش از گونه آپارتمانفراوانیِ در یزد، 

. ها خواهد بود، تمرکز نوشتار ااضر بر آناست. لذا

 ها به ایا صورت استبرنا ه فضایی اغل ِ آپارتمان

که دارای فضای باز کوچک تا بزرگِ  شترک برای 

ها در واادهای  ن ونی خود هنتند. لذا خانوادا

اند ها از داشتا فضای باز اختصاصی  حرومآپارتمان

ب ای فضای باز اختصاصی کمرنهو بنابرایا فعالوت

ها به  رور اذف شوند و تعداد زیادی از آن ی

گردند. برنا ه فضایی بخش بنته هر وااد از ایا  ی

نوم از س ونت به صورت ی خارچه شا ب آشخزخانه، 

نشوما یا سالا پذیرایی، تعدادی اتاق خوا  و 

های بیداشتی در طبقه س ونت و پارکونب سرویس

طبقه خد اتی  شام ) عموال هم ف یا و انباری در 

زیرز وا( تا وا شدا است. در واادهای  ن ونی 

تر  عموال سالا پذیرایی و ناهارخوری فراهم بزرگ

است و در اتاقیای خوا ،  م ا است سرویس 

بیداشتی و امام نوز وجود داشته باشد. در برخی از 

واادهای  ن ونی بزرگتر، ا  ان اتاق  یمان نوز 

 هااست و به تبع آن  م ا است تعدد سرویسفراهم 

روی دهد. بر اسا  اندازا آپارتمان و  و خد ات

هایی از همچنوا شغب  ال وا  م ا است گوشه

های کتابخانه و جای دادن رایانه ها صرف ق نهخانه

یا  وز کار برای برخی اعضای خانوادا باشد یا اتی 

های اتاقی برای کار اختصا  دادا شود. در وااد

ام ها در ی دیگر ادغکوچ تر، بنواری از فعالوت

گونه های باز، ایاشوند و با وجود آشخزخانه ی

واادها به دو بخش اصلی نشوما )در  عوت 

آشخزخانه( و خوا  )در  جاورت سرویس و امام( 

شوند که در  جموم زیربنای اداقلی تقنوم  ی

 دارند. 
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 (نگارندا:  اخذ) زد،ی یا روز یهاخانه یبندگونه -۱ جدول

 

 هاتوصوف  ختصرگونه نام گونه تصاویر نمونه هاگونه

 هایخانه

۶۱-۱۱ 

 

۱۱% 

اواط و 

۶۱٪ 

 ساختمان

های شمالی یا جنوبی ، یک یا دو طبقه خانه کوچک

دارای اتاق)ها(، آشخزخانه،  یمانخانه، هال، 

اواط،  اتاق)ها( در زیرز وا هنتند. گاا 

 م ا است در بخشی از اواط یا پارکونب 

ها یک کار خانگی یا ایا نوم خانه

) انند آرایشگاا، ا الک، سوپر و  غورخانگی

 شود....( انجام  ی

  توسط

 بزرگ

 

 

 

 

 هاآپارتمان

 

 

 

 

 

 ۷ادود 

 ۱تا 

 طبقه

 

 

 در

های پالک

  جزا

دارای تعدادی واادهای  ن ونی  نتقب در 

طبقات هنتند و  عموال  از آساننور است ادا 

کنند.  عموال فضای باز  شاعی برای  ی

واادها وجود دارد. هر وااد دارای 

اتاق)ها( خوا ، نشوما و گاا پذیرایی، 

آشخزخانه، سرویس)ها(، امام، ترا ، 

 انباری و پارکونب هنتند.

 

در قال  

 جتمع  

  ن ونی

ا هها هنتند ا ا تعدادی از آن انند آپارتمان

اند و گرد آ داتحت  ال وت جمعی دورهم 

دارای اصار هنتند و برای ادارا  جموعه، 

هوات  دیرا و خد اتی همچون نگیبان و 

خد ات نگیداری فضای سبز و فروشگاهی 

 ... دارند.و یا ورزشی

 

های برج

  ن ونی

 

 

ادود 

 طبقه ۱۱

 در

های پالک

  جزا

تعداد ایا نوم برج ها در یزد کم است ا ا در 

 گنترش است. ناطقی از شیر، رو به 

های  جموعه

  ن ونی

ها در یزد کم است و تعداد ایا نوم  جموعه

با وجود هوات  دیرا که از ساکنان هنتند 

 شوند.ادارا  ی

 واادهای

 ن ونی 

روی 

 ای غازا
 

 

 

 یک یا دو طبقه

ها، یک یا دو طبقه  عموال در باالی  غازا

وااد  ن ونی بدون اواط ایجاد  ی شود و 

فضاهایی  انند واادهای  ن ونی دارای 

آپارتمانی هنتند. ایا نوم واادها  عموال 

دارای پارکونب نونتند و دارای راا پله 

 جزایی برای دسترسی به طبقات باالی 

 ها هنتند. غازا
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سازی در دو دهه اخور رواج آپارتمانبر اسا  

 بوش از سایریاها گونه آپارتمانفراوانیِ  ،در یزد

 .ها خواهد بودتمرکز نوشتار ااضر بر آن ،است. لذا

 به ایا صورت است هاآپارتماناغل ِ برنا ه فضایی 

 رایب شترک  تا بزرگِ دارای فضای باز کوچککه 

ها در لذا خانوادا هنتند. خود واادهای  ن ونی

اند از داشتا فضای باز اختصاصی  حرومها آپارتمان

رنب ای باز اختصاصی کمفضهای فعالوت و بنابرایا

به  رور اذف ها تعداد زیادی از آنشوند و  ی

ایا ز هر وااد ابرنا ه فضایی بخش بنته  گردند. ی

انه، شا ب آشخزخ صورت ی خارچهبه  نوم از س ونت

تعدادی اتاق خوا  و  نشوما یا سالا پذیرایی،

 در طبقه س ونت و پارکونبهای بیداشتی سرویس

و انباری در طبقه خد اتی  شام ) عموال هم ف یا 

. در واادهای  ن ونی تا وا شدا استزیرز وا( 

اهم فرو ناهارخوری تر  عموال سالا پذیرایی بزرگ

م ا است سرویس  است و در اتاقیای خوا ، 

از  . در برخیوجود داشته باشدنوز بیداشتی و امام 

ز نوواادهای  ن ونی بزرگتر، ا  ان اتاق  یمان 

 هاو به تبع آن  م ا است تعدد سرویسفراهم است 

. بر اسا  اندازا آپارتمان و روی دهد و خد ات

هایی از ل وا  م ا است گوشههمچنوا شغب  ا

های کتابخانه و جای دادن رایانه ها صرف ق نهخانه

یا  وز کار برای برخی اعضای خانوادا باشد یا اتی 

در واادهای اتاقی برای کار اختصا  دادا شود. 

ام ها در ی دیگر ادغاز فعالوت کوچ تر، بنواری

گونه ایا های باز،شوند و با وجود آشخزخانه ی

)در  عوت  واادها به دو بخش اصلی نشوما

و امام(  )در  جاورت سرویس و خوا  (آشخزخانه

اداقلی  زیربنایشوند که در  جموم تقنوم  ی

 دارند. 

ر د وجود فضای نوم باز در ایا نوم از س ونت

به اداقب تعریف آن در قال  واادهای  توسط 

 اربردهاییکبه زامت هایی رسودا است که ترا 

 ها،ها، قرار دادن گلدانکردن لبا همچون پیا

ا ربرخی وسایب دیگر پ ور  و و  کولردادن قرار

ها در  جاورت گونه ترا اگر ایا نماید.تا وا  ی

خزخانه کم ی آشکاربردهای  قرار بگورند،ه آشخزخان

 واادهای کوچ تردر  .خواهند داشتنوز 

های اندکی که نام بردا شد نوز در ترا   ونر فعالوت

رگ ا ا در واادهای بز یابد. ی نونت و بنوار تقلوب

 م ا است  جالی برای نشنتا در ترا  برای 

 اینتادن،  طالعه، گپ زدن خانواداصرف عصرانه، 

نرر طرااان ... تا ادودی  دبرای رویت  نرر و

ق تا  حقبه دلوب عوا ب  داخله گر  تعدد باشد ا ا 

  ۱۳فاصله وجود دارد. ،نشدن آ

کمتر در ایا نوم واادها  ونر  ،تیویه طبوعی

رسد  حدودا به نرر  ی اگر هم  ونر باشد،است و 

د شای تغوور کردا است و ا روزیآسایش اقلومی 

دهند که در اغل  ترجوح  ی اینطور باشد که  ردم

  انو ی برای سر ایش و گر ایشاز انرژی  اوقات 

ا یلذا نواز به فضاهایی بنته یا نوم باز ک ۱۳شوداست ادا 

اتی باز برای گنجاندن وسایب   انو ی تاسونات 

 خود دارند. 

تواند صاا  هر عضو از اعضای خانوادا  ی

د یی باص ا در کالباتاق باشد ا ا  م ا است فضا

کردن اعضای خانوادا دور ی دیگر خانه برای جمع

اتی وجود نداشته باشد.  کمرنب باشد یا
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ا تعا ب بها بوشتر به صورت باز و در آشخزخانه

فضاهای دیگر خانه همچون نشوما یا ناهارخوری 

پذیری بصری و ارکتی  هنتند و از ن وذ

پخت و  با اضور  یمانان یا ا ا گاا برخوردارند

آزاردهندا است.  ویژگیک ، ایاپزهای طوالنی

هایی برای نگیداری  واد ها دارای کابونتآشخزخانه

 زیادی را تا ادودو ا  ان پخت غذا هنتند غذایی 

. همچنوا ا  ان قرارگوری یخچال، کنندفراهم  ی

ها و دستگاهیای  خصو  شنت و شوی ظرف

. فضاهای بیداشتی دیگر را در خود دارند هالبا 

بیداشت، و امام ها نوز از  رویس هاهمچون س

های تنوم خوبی برخوردارند و از  زیت رااتی و

های خوا  اتی در اتاق ها در دستر  بودنآن

کردن خودروها در شرایط رااتی برای ست. پارکا

ساکنوا ا  ان پذیر است و خودروها نوز از  زیت 

گرفتا در فضاهای نوم باز یا بنته ا نوت و قرار

 به خصو  س ونت ندند. ا نوت در ایا نوم رابی

تعریف ها که به صورت  جموعه  ن ونی در آن

دم در  ربوشتر  ونر است. به دالیب  تعدد  اندشدا

نند کهای آپارتمانی  راقبت  یاز گب برخی واادها

 داشته باشند. نوز و  م ا است آکواریوم 

واز ندر ایا نوم از س ونت ارتباط با همنایگان 

به دالیلی دارد که پشتوبانِ تحققِ آن سنخوت 

فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی همنایگان را طل  

 کتلف ارگر  ختبر اثر عوا ب  داخله کند. ی

ا کمتر با اقبال پواد های جدید شیر،پوادا در  حدودا

ارتباط با  حله بوشتر از یا دوچرخه روبروست و 

یا روزانه نرارا سریع و عدم تعا ب  سوارا،طریق 

  .دهدها روی  یایکافی با هم  حلهاتی ه تگیِ 

 

 ها  هداف ن ادج و  -۴

 حققان با  قاینه شووا س ونت ا روزی و 

خانه و وااد »  کنند:دیروز  ردم یزد، بوان  ی

)آپارتمان( در یزد دارای ت اوت  اهوی   ن ونی

 «چگاا آپارتمان جایگزیا خانه نونتاست و هو

ت اوت  اهوی  ی ی از عوا ب (۲۷: ۱۷۳۱)سرایی، 

ه ش فضای باز و اواط است کایا دو با ی دیگر، نق

»  است:چنوا آ دا در گذشته و ا روز آن  دربارا

: ااوی پوام و تصویر ذهنی و اواط خانه در گذشته

اس تعلق اننان به   ان به واسطه اضور در فضا و 

ایجاد خاطرا، فرهنب دیریا هم زینتی و اضور 

بزرگان فا وب در کنار اعضای خانوادا، توجه به 

طبوعت و تاثور  ثبت آن بر سال ت روان اننان، ایوان 

 ا اواط  نن و بورون،  به عنوان فضایی  ابوا درو

فاقد اس تعلق و  ال وت، فاقد تصاویر : ا روزی

ذهنی و خاطرا، عدم پذیرش افراد فا وب، نادیدا 

 گرفتا طبوعت و ایجاد ارتباط  نتقوم و بالفصب  وان

نوشتار ااضر ( ۷۱: ۱۷۳۱)سرایی،  «درون و بورون

 بررسی برنا ه زیرا نوز با ایا  طل   وافق است 

دهد که های ا روزی یزد نشان  یفضایی خانه

 دهدروی  ی در فضاهای بنتهغل  زندگی  ردم، ا

 تقلوب یافته است. در ۱۳به فضای باز  حتوای اواطو 

االو ه ایا دو  عادل ی دیگر نونتندک هر اواطی، 

 صداقی برای فضای باز است ا ا هر فضای بازی، 

  ها و کارایی اواط را ندارد. لزو ا کو وت

ی در برنا ه زندگ توجه به  طالعات انجام شدا،با 

 ربوط به ایجاد هایی رفوتظهای سنتی یزد، خانه

فضایی برای کار خانگی یا فراخانگی برای اعضای 

است. چنوا  گنجاندا شداخانوادا در اولویت 

ه و ای باز، نوم باز و بنتهایی در قال  فضاهفعالوت
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ا ه بندی از برنهای  ربوط به ایا نوم بقچهقابلوت

ی االو ه در برنا ه زندگفضایی  ونر بودا است. در

ای ه حتوای فعالوت دالیب  ختلف،، به آپارتمانی

. به عرصه بنته شدا است بهتقریبا  نحصر  نا بردا،

از بنواری از  در خانهبحث کار  طور خا ،

فعالوت اذف شدا است.  واادهای  ن ونی

ها به خصو  ماندر آپارتپذیرایی از  یمان نوز 

 با  ش التی روبروست که سب واادهای کوچ تر 

ا عالوکمرنب بجا آوردا شود.  ،شدا است ایا رسم

در و  به خصآن نواز کودکان به بازی و فعالوت  بر

در وااد  ن ونی یا فضای باز به دالیب  ختلف 

د شوپاسخ دادا نمیبه خوبی اتی در  شاعات آن 

ا ا تا وا دسترسی سوارا  نتقوم و پارکونب خوردو 

 هایفعالوتبه نوازهای اصلی افزودا شدا است. 

دیگری همچون تعا ب با همنایگان و  ردم  حله 

شا، ر  راسم جطوری ه اتی داست بهتقلوب یافته 

بنواری از ساکنان بخش جدید  عزاداری و ادای نذر

ند تا نماییزد به  حالت پدری خود  راجعه  ی

وجود فضاهای دارای ظرفوت برای ا ور  کمبود

در  ۷و  ۲جداول  اجتماعی تا ادودی جبران گردد.

ادا ه برای بوان  ختصر  واردی که ااصب  قاینه 

تطبوقی  وان ایا دو نوم س ونت است ارائه خواهد 

 شد.

 

 (.نگارندا:  اخذ) زد،ی یسنت یهاخانه ییفضا برنا ه یلوتحل جدول -۲ جدول

 نقاط قوت

ها با ی دیگر در  حله به دلوب  راسههم  ختلف ، ا  ان همبنههتگی اجتماعی خانوادادارای ارزشههیای کالبدی  عماری،  راودات همنههایگی 

تعریف  ناس  فضای سبز در اواط، ، و بنتهها، وجود عرصهه باز و نوم باز  ن وجود فضهای کار و تولود در خانه جشها و عزاداری و ...، ا  ا 

ها، توجه دقوق به اقلوم، تعریف  ناسه  دسهترسهی پوادا و ...، وابنته به انرژی    در خانه تعریف سهلنهله  راتبی ورودی، تعریف درون و بورون  

 دارابودن ظرفوت روزآ دی و ...های پاک، 

 نقاط ضعف

و امام و یس   انوابی نا ناس  فضاهای سروارتباطات عمودی کمتر راات، نبود پارکونب، برخی کمبود فضهای بنهته پووسهته و  ننهجم،     

، نواز به  قاوم سازی در  )به خصهو  در  واقع اضهطراری(   هادم دسهترسهی سهوارا به برخی از خانه   ، عدر ارتباط با زندگی ا روز آشهخزخانه 

  چالش ا نوت، ... برابر زلزله و سوب،

 تیدیدها

ها تها از س نه، کمبود زیرساخروبه و خالی بودن تعدادی از دانههای بافت،  خ یاجر افغانی در بنواری از خانه کم درآ د یاار س ونت اقش

 و تجیوزات شیری   

 فرصت ها

، وجود  بازارچه، ...(ها )همچون  نجد، انونوه،  درسه، رساخت های اجتماعی در اطراف دانه، وجود زیآنیاها و ااوای ا  ان  ر ت خانه

ها و اننان  حوری  حالت در تر پوادا راا رکز شیر، قابلوت تعریف  ناس   حالت  جاور، قرارگوری در خد ات بیداشهتی و آ وزشهی در  

ننجام از، اس اهای  ورد نوهای  خروبه از طریق بناهای  وان افزا در جیت اعطای کاربریی  ن ونی، ا  ان است ادا از دانههاتباط با دانهار

 بافت
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ها و رسد قوتبه نرر  ی  ۲با توجه به جدول

 از جنسهایی های سنتی یزد، ا  انهای خانهفرصت

ندگی های زپذیری و قابلوت پذیرش فعالوتانعطاف

دهد تا بتوان به عنوان  حب در اختوار قرار  ی

 اندیشود. به طور خا ،ها وزی به آنس ونت ا ر

 زیتِ وجودِ فضای باز خصوصی که سب  شادابی 

قابلوت  و همچنواگردد و طراوت در خانه  ی

های  ختلف زندگی فردی و پذیرش فعالوت

پوشی قابب چشماجتماعی خانوادا را داراست، 

های  ربوط به عدم کاستینت. از سوی دیگر نو

بنته  یا کوچ ی فضاهایفضاهای بنته  ی خارچگی

، (های با پومون کوچکدر خانه هااتاق برخی ) ثب

 به لحاظ بلندا، استانداردهای غورپله وجود برخی

 اتی یا خدای  ربوط به فضاهای بیداشتی هکاستی

ها خانه در ردم  ا روزِ به شرایط آسایشِ ،هاخانه

 وارد کردا است. لطمه 

 
 (نگارندا:  اخذ) زد،ی یا روز یهاخانه ییفضا برنا ه یلوتحل جدول -۷ جدول

 نقاط قوت

وجود فضههای بنههته خصههوصههی برای ی ایک اعضههای خانوادا، وجود پارکونگیای اختصههاصههی برای هر وااد ا  ان فضههای بنههته  ننههجم، 

 ا نوت ننبتا باالایمنی و ،  قاوم در برابر زلزله، کو وت نوساز بودن ن ونی، 

 اط ضعفنق

واادهای به ندرت فضهای باز خصهوصهی برای ایا نوم واادها وجود دارد، در واادهای کوچک فضهای نوم باز  ناسبی وجود ندارد و در     

، وابنتگی به واادهاگر  تعددی برای اسهت ادا فضهای نوم باز وجود دارند، توجه کمتر به هویت اقلومی در طراای   بزرگتر نوز عوا ب  داخله

 غور پاک صرف انرژی 

 تیدیدها

یا نوم اصوب زندگی در اهای برخی فعالوتاذف یا پاسخ نا ناس  برای ، و به نوعی ناپایداری اجتماعی کمرنب شدن  راودات همنایگی

واادها بر از  بنواریراف خلوت در خانه،  اشکمتر تعریف شهدن  تولود در خانه، از سه ونت، نبود یا کمبود زیرسهاختِ کالبدی و فرهنگی   

 اق آفتا  و آسمان همنایه، نبود ارتباط قوی با طبوعت توجیی بهبیی دیگر، 

 هافرصت

شود، ها در یک ز وا  حدود، در برخی  وارد چشم انداز خوبی در ارت ام از داخب واادها فراهم  یان اسه ان تعداد زیادی از خانوادا ا  

 زندگی کردن افزایش اس ا نوت از طریق جمعی

 

در  نوز آ د، ۷همانطور که در جدول 

صی برای ، فقدان فضای باز خصوهاآپارتمان

را  خدوش  کو وت و پاسخدهی رور،  ها بهخانوادا

وجود فضای بنته  ننجم و  عوم،در. نمودا است

وا تا  ا روزی، لوازمفوت پذیرش ی خارچه با ظر

یا  یمتردسترسی سوارا و پارکونب اختصاصی 

در جمع بندی نتایر  قاینه ها شدا است.  زیت آن

وم نها و وجوا افتراق هر دو فصب  شترک تطبوقی،

 ۱جدول  دراز س ونت در بحث برنا ه فضایی 

ر ای بنته  ورد توجه ه: فضشود یاینچنوا خالصه 

و بوا هر دو فضای نوم باز تا ادودی است  دو بودا

های سنتی وجود دارد ا ا اواط که فضای باز خانه

ها اذف شدا و جایگزیا  طلوبی است در آپارتمان

 نوافته است. 
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 نگارندا:  اخذ ،ییفضا برنا ه لحاظ به زدی یروزید و یا روز یهاخانه افتراق وجوا و  شترک فصول -۱ جدول

 هاتپذیری در ادغام و ترکو  فعالوقپذیری و تطبوانعطافتا ادودی ، های زندگیبنته برای فعالوت وجود فضای   شترک فصول

 وجوا افتراق

ر ها دعدم توجه کافی به اهموت اواط و بام در زندگی  ردم یزد و عدم جایگزینی  ناس  فضای باز به جای آن -

  هاآپارتمان

 های سنتی یزد ها در خانهها در  قابب کارایی تاالرها و ایواننوم باز در آپارتمانکمتر کارا بودن فضای -

 داری در برابر اصالت پواداها در عدم توجه کافی به پوادا در دسترسی آپارتمان در  قاببتوجه بوش از اد به سوارا  -

 بافت 

ی و الجرم ایجاد فضاهایی  تناس  با دریافت انرژی های سنتدارا بودن سناریو تا وا انرژی به صورت طبوعی در خانه -

 ها بودن آپارتمانو آالیندا پاک در  قابب  صرف کنندا 

ر  بنای فردگرایی ها بهاست در االو ه برنا ه فضایی آپارتمانبرنا ه فضایی خانه های سنتی بر  بنای اجتمام پذیری خانه -

 است. 

  ناسبت بوشتری با زندگی ا روز دارد.   کهاآپارتمانی خصوصی و عمو   انوابی بخشیای خد اتی  -

 

ها شرایط رسد  م ا است آپارتمانبه نرر  ی

کالبدی را برای زندگی  ردم تا وا کردا باشند ا ا 

ر اجتماعی، با آنچه د -به لحاظ تا وا نوازهای اننانی

ند. است فاصله دار تهگذشته ایا  رزو بوم وجود داش

غوور بنواری از وجوا زندگی با ت از سوی دیگر،

خانه های سنتی قطعا با ش ب قبلی خود،  ا روز،

های ا روزی را به طور کا ب ا  ان پذیرش فعالوت

 رندارند و در ایا راا  ش التی وجود دارد. لذا به نر

ای باینتی بر رسد با  نطق بازآفرینی شیری، ی

های خالی سنتی در یزد انهروزآ د نمودن خ

 الگوهایی داشت.

ی ی سنتهاخانه برنا ه فضاییسهازی  در  ناسه   

بههه نرر  کلی الگوی سههههه برای زنههدگی ا روزی

  :رسد ی

ها و برنها هه فضهههایی خهانهه    الگوی ا ظ  -الف

ه و بنهههتنوم باز  ننهههبت فضهههاهای باز، الجرم ا ظ 

 های  ر تی  نطبق با دکتریا : وجود

ها تغوورات کم در برنا ه فضایی خانهالگوی  - 

یگر: با ضاهای بنته با ی دو اتصهال و اننجام بوشتر ف 

 خیبر هم اکنون دارد و نافات نهای  ر تی دکتریا

 کنند.از ایا الگو تبعوت  ی

بوشهههتر در برنها ه فضهههایی    اتالگوی تغوور -ج

 های بوشتر دارد.: نواز به بررسیهاخانه

در اتخاذ الگوها گر  تعهددی  عوا هب  هداخلهه   

 وزان سهههالم بودن وجود دارنههد کههه عبههارتنههد از: 

ارزش تههاریخی، ارزش اجتمههاعی، ارزش ههها، دانههه

، هااقتصهههادی، وسهههعت ز وا، زیربنا، تعداد اواط 

 اجتماعی  تقاضوان س ونت نوم پومون، قشهربندی 

تاریخی، چونهههتی و چگونگی  های بافتدر خهانه 

 نوت، اقلوم، برنا ه فضههاییها، تلقی از ا همنههایگی

های  تقاضههی سهه ونت، نحوا دسههترسههی   خانوادا

ت،  دت ز ان  ورد نرر سوارا و پوادا، بودجه  ر 

 . ...وبرای  ر ت 

 ه برناالگوی ا ظ  کبر اسههها   طالعات  ودانی

 تواند قبول همگان نونهههت ا ا  ی، هاخانه فضهههایی

های اصهههوب برخی خانوادا خاطبانی داشهههته باشهههد: 

و همچنوا های دورهمی آخر ه ته برای خهانه یزدی 

 ران خارجی و برخی گردشههگران داخلی،گردشههگ
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 بافت ناسهههبی برای سههه ونت  وقت در    خهاطبهان  

یا های کهای ا ظ برنا ه فضایی خانههنتند. نمونه

در سههایر کشورها از جمله برای  خاطبان گردشهگر  

ه در ایا ز ون دارای توفوقههای  بوهانگر نمونهه   ۲۱ژاپا

 است.    

نا ه در برنهاظر بهه تغوورات انهدک    دیگر  الگوی

وا در اتوان رسد  یست. به نرر  یهافضایی خانه

ی خههارچگی ههها، هههایی از خههانهههبرای بخش  ر ههت

بوشهتری  وان فضهاهای بنته خانه به سب  سازگاری   

از طریق راه ارهای هها با زندگی ا روز  بوشهههتر آن

ط کمتریا دخب و تصههرف کوچک کالبدی به شههر

ایا نوم  بر اسهههها  بههازخوردههها،   ۲۱تهها وا نمود.

قابب اسهههت ادا برای اغل   ههای به روز شهههدا خهانهه  

)بههه لحههاظ بعههد خههانوار و   توسهههطهههای خههانوادا

برای دانشههجویان و  اسههت ویزدی اسههتطاعت  الی( 

 خا  خود را دارد.  لطفهای جوان یزدی نوز زوج

ی برنهها ههه فضهههای در تغوورات بوشهههتر  الگویدر 

 نرام پومونبا   صهههادیقِ کهای هدفخانههها،  خهانهه  

کوچک هنههتند که فضههای بنههته کوچ ی دارند و  

عمو ها دو تا سهههه اتاق بنهههوار کوچک در هم ف   

ها در روزآ د شهههدن گونه خانه. عمال نواز ایادارند

ند خوردا پووافزایش فضههای بنههته  برنا ه فضههایی با 

ب قاب ت اوتی  هایراه هار از طریق اسهههت. ایا نوهاز  

 :  تحقق است

افزایش فضای بنته از طریق گنترش زیرز وا  -

 در زیر اواط

افزایش فضهای بنههته از طریق سههاختا اتاقیای   -

 با ا ظ هندسهههه و هویتجهدید در پشهههت بام  

 نماهای اواط

افزایش فضههای بنههته از طریق پوشههش اواط   -

 )پوشش ثابت یا  تحرک(

اند وتگنترش زیرز وا در زیر اواط  ی راه ار

: ی داردب عایتا وا کند ا ا  را تها اهدود زیادی   نوهاز 

نشهههوماِ خانه در فضهههای و ز انبر و هزینه بر اسهههت 

 سرزندگی الزم را نخواهد داشت.و  اسهت ز وا زیر

ب  س م ا است همچنوا گود برداشتا زیر اواط 

اگر شرایط  لذا. شهود سهنهتی سهازا خشهتی  وجود     

ای و تها وا نورسهههق ی یا ا  ان ایجاد اواط  سهههازا

گودال باغچه برای تا وا  نرر برای زیرز وا فراهم 

 تواند  ناس  باشد.  ی راه اریباشد چنوا 

توان به شههرط تحمب سههازا  دوم،  ی راه اردر 

 وجود و تغوور ندادن نماهای اواط و عدم اشهههراف 

ایجههابهات اقلومی و سهههایر  بر همنهههایگههان و برخی 

هایی را در پشههت بام به فضههای ، اتاق یا اتاقالزا ات

پوشونه عملی ایا  وضوم در ادود  بنته خانه افزود.

سههنتی یزد وجود  روزآ د نمودنسههال پوش در  ۱۱

داشههته اسههت و در ایا  وان نمونه های دارای توفوق 

تا وا شههرایط ایا وجود دارند ا ا باید توجه داشههت 

  حدوددشههوار اسههت و به صههورت بنههوار خواسههته 

 گردد. تواند  حقق  ی

افزایش فضهههای بنهههته از طریق  سهههوم  راه هار 

اگر چه  م ا  راه اری است. چنواپوشهش اواط  

اسهههت از بها  تا وا نشهههوما ا روزی برای خانه با   

 اگر پوشههش ثابتپومانه کوچک  ناسهه  باشههد ا ا 

ی پر و خال ننبتبر هم نزدن بر اسا  هدف باشهدک  

د دارد استثناهایی وجو البته.  ناس  نونتفت، در با

  ثال: عمههب کرد ایههنطورههها تهوان در آن کههه  هی 

 هبه صهههورت دو اواط ا پومانه کوچکههای ب خهانهه  

 در اغمامادودی از توان با وجود دارنهد کهه  ی  
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 پوشاند ورا  هااواط، روی ی ی از بحث پر و خالی

وز به نبه عنوان نشهوما است ادا کرد و اواط دیگر را  

 تر ناسهه راا اب  صههورت اصههوب خود ا ظ کرد.

روی اواط های باز و بنههته شههوندا   توجه پوشههش

کهه بهه دلوب باال بردن  وزان انعطاف پذیری    اسهههت

، به عنوان  زیت چیارفصههباواط به عنوان نشههوما 

همچنوا گردد. برای ایا نوم خانه ها  حنهههو   ی

 کننههداطههاف پههذیراسهههت ههادا از ت نولوژی هههای انع

 هایرواقهوشمند یا الحاقی های پنجرا انند فضاها 

.. .وسههایب کمجا وباز و بنههته شههوندا و اسههت ادا از  

ههها پوشهههنیههاد ایا نوم خههانهههروزآ ههد نمودن برای 

هههای ههها نوز برای خههانواداخههانههه گردد. ایا نوم ی

ه ک های سهههنتیانه ند به زندگی در خعالقهه یزدی 

کردن  طابق با  ااالییهوشهههمندسهههازی و   طهاله   

قابب اسهههت ادا اسهههت. برای ت نولوژی روز هنهههتند 

تشههویق  ردم یزد به فرهنب سههازی در ایا ز ونه و 

خو  اسهههت افراد الگوی جا عه  زندگی در بافت،

استان در ایا نوم همچون اسهاتود دانشگاا و  دیران  

 ها س ونت داشته باشند.  خانه

 هایدانهها یاد شد در  قوا  که از آنالگوهایی 

های اهی به سهواست نگ نه ونی  طرح شهدند و نوم  

. ا ا برخی  وارد  ربوط ها داشهههتند داخله در بافت

ها باینهههتی در  قوا  کالن نوز اب شهههوند.  بهه دانه 

ی ی از آن  نهههایههب،  ربوط بههه تهها وا پههارکونههب  

خودروها و ضهرورت دسهترسهی سهوارا اضههطراری     

ایک ای ی بر...(  )آتش نشانی، آ بوالنس، پلوس و

 م تراک های سهههنتیبا نگاهی به بافتاسهههت. هخانه

پاسهههخ توان دریافت که لزو ا سهههایر کشهههورها  ی

به  ،در بافتاضطراری ) انند پلوس( ارکت سهوارا  

های  رک توان از  یشههود و خودرو  نحصههر نمی

نوز اسهههت ههادا کرد.  یهها اسههه  دیگر همچون  وتور

خودروهای چهه  خودروههای درون بهافهت    همچنوا 

رسانی شهخصهی سهاکنان و چه خودروهای خد ات   

نباید به بزرگی خودروهای  وجود در سهههطح لزو ا 

از سهههوی دیگر  ۲۲ حالت جهدید شهههیرها باشهههند.  

نوروی خود از انرژی پاک  کهکوچک خودروهای 

 حنهههو  هههای  طلوبی گزینهههکننههد را تهها وا  ی

ها از آنجاکه  م ا اسهههت تما ی دانه. شهههونهد  ی

با عرم  ناسهه  عبور خودرو نداشههته  دسههترسههی  

با شهههعام باشهههند، الزم اسهههت پارکونگیای جمعی  

قاتی طب که  م ا است به صورتدسترسی  ناس  

  .تا وا شوند ا ا زیرز ونی باشند،

 

  گیرین یجه -۶   

بر اسها  آرای صاابنرران و همچنوا استمزاج  

 نوشههتار ااضههر بوانیزد،   نههاله پژوهش در پوشههونه

اگر شهههرایط برای ا  ان اسهههت ادا  جدد از کند  ی

 اولویت با ثبات ،های سههنتی وجود داشههته باشههدخانه

پایداری اجتماعی در  درست. ایا ا ر هاآنکاربری 

افزایش اس  های قدیم شههیرها از جمله یزد وبافت

 ک حله و به نوعی بازآفرینی شهههیری تعلق بهه خهانه،  

   .رسان استیاری

لویت ا ظ تقر  به او ،نوشهههتهار  ههای از یهافتهه  

های خانه درهای سهههنتی کلوت برنا ه فضهههایی خانه

ای هاقها تگهاا  بهه عنوان  برای گردشهههگران  بزرگتر

هههای هههای یزدی برای خههانهههخههانوادا وبو گردی 

نوز های کوچک دورهمیِ آخر ه تهه اسهههت. خهانه  

 ینوپاههای  برای زوج تغوورات انهدک تواننهد بها    ی
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کارآ د زندگی  شهههترک چند سهههال اول  تایزدی 

و  ا دخبب توسط  با اندازا هایخانه باشهند. همچنوا 

برای دانشهههجویان به عنوان  ،های اداقلیتصهههرف

های سههاز انی گاا و برای ادارات به عنوان خانهخواب

های جوان دارای خهانوادا کهار نهدان یها اسهههت هادا     

ای ه. برای خانههنتند روزآ د شدن قابب فرزند)ان(

ا هبا تدابور هوشمندسازی خانه ،یا  توسهط  چ ترکو

از برای ببنههته و نوم های باز،پذیری بقچهدر انعطاف

 دیران و چیرا های فرهنگیِ های خانوادا کس ونت

سهههاکنانِ عنوان به  دانشهههگاا اسهههاتود اسهههتان یزد و

کردن فرهنهب سهههاز در ز ونهه اهاالیی   هههای خهانهه  

ا اظت کالبد  ،در ایا راسهههتا د.نشهههوپوشهههنیاد  ی

 نرر  ههها،خههالی دانهههاز وجههه الگوی پر و ههها خههانههه

ها و کمتریا  داخله در ز وا و آسهههمهان در اوهاط  

در نیایت قابب ذکر است ها ضرورت دارد. ز ونه آن

های سهنتی، س ه  دوبارا سهاکا شهدن  ردم در خانه  

دورویی اسهت که یک سوی آن با اقدا ات از جز   

عی  ردم و نوازهای بهه کهب، ارکت فرهنگی اجتما  

شهههود ا ا دوام انجام آن به امایت و ها آغاز  یآن

ههای  ربوطه نوز  ارکهت از کهب بهه جز  سهههاز هان    

رر یک نباید  نترسهههد هو بنههتگی دارد. به نرر  ی 

اقدا ات سههوی دیگر سهه ه باشههند بل ه باید توا ان  

 د.سازی شوفعالوت نمایند تا به تدریر  فرهنب

 

 ها پی نتشم

.1. Urban regeneration 

های تهای بافدانهدر  عمو ا فرهنگیک-باستان شناسانه،  حلی، علمی و اجتماعی-گانه تاریخی، هنری، صناعتیارزشیای شش .۲

های که دانه(van herck and Meganck, 2012)  )از دیدنی تا فیمودنی( وجود دارد تاریخی به صورت از قابب رویت تا قابب ادراک

  ن ونی بافت یزد نوز از ایا قاعدا  نتثنی نونتند.
3. Space Program 

4. In dialogue between epochs  

5. Gentrification: To process of renovating and improving a house or districts so that it confirms to middle-class 

taste.   

6. Renovate  

ه ی کبه  وجود اتوا دنوبازگردان یاست برا یکوشش یو به  عن یدر اصب عرب ا واا»دربارا واژا ااوا چنوا آ دا است:  .۳

 ی به  وارد زیر تعلقخیزندا تار هوتازا به ابن اتوالز ه بازگرداندن ا( ۳۱: ۱۷۳۳اولوا، « )خطر افتادا یا خاتمه یافته استاش به زندگی

اصطالااتی ( ۱۳: ۱۷۳۱،  ورجانی و  در )عباسی و « م با  داخلهوات یکاربر رووتغ ای یکاربر یتداوم، ارتقا ت،وتثب »گورد: ی

 اند.هایی برای ااوا آ داتوانبخشی به عنوان  عادلهمچون بازرویش، بازکاربری، 

ا کالبد های اننانی بآنچه از ااوای بناهای تاریخی  عموال  ورد انترار است، اعطای عمل رد جدید و انطباق و سازگاری فعالوت»  .۳

ی  ان )ز ان خلق اثر، ز ان طدیدگاا براندی در ا اظت از اثر  وراثی که سه ز .قال  یک کاربری تعریف شدا است..  عماری در

گورد، های  ت اوتی را برای اثر  وراثی در نرر  یرا برای آن قائب است و ارزش شدا تا کنون و لحره شناخت اثر در ز ان ااضر(

 (۶۱: ۱۷۳۱کوششگران، «)های  نتتر در آن،  وضوم ااوا قرار گورد.آورد که ارزشای به وجود  یز ونه

 توجه به تبعات  داخله به» اسههت:  ا اکا تاریخی و فرهنگی ایران در  ورد  داخالت در بافت چنوا بوان شدادر سند ااوا  ۳.

)ساز ان  وراث  «باشدینداشته باشد  جاز   یرا در پ یعناصر کالبد یماوس روواثر را  حدود ننههاخته و تغ یهاتوکه ظرف یاگونه

 (۲۳: ۱۷۳۳، صنایع دستی و گردشگری، فرهنگی
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 سازی در یزد و تقریبا به سمت قبله است.جیتِ  ناس ِ اقلومی برای خانه .۱۱

ادی و ابعاد اجتماعی، اقتص جیت اقلومی  ناس  در بافت یزد آنقدر  یم است که  حققان هویت کالبدی شیر یزد را بوشتر از .۱۱

 (۲۷۱: ۱۷۳۶دانند.)نصر،  تاثر از اقلوم  ی سواسی،

خانوادا،  ها، تعداد اعضایقابب سنجش عبارتند از : اندازا ز وا، زیربنا، ارزش تاریخی، توان  الی صاابخانهتعدادی از  تغورهای  .۱۲

شغب اعضای خانوادا، برنا ه زندگی ا روزی، دوری و نزدی ی  حب زندگی به  حب کار،  وزان اضور در خانه، ارتباطات اجتماعی 

ردم از کنترل عبارتند از: تلقی  گر غورقاببعوا ب  داخله .... تی ساکنان در خانه وآسایش ارار خانوادا، نوم وسوله نقلوه، شرایط

یدگاا های  حوط زینت، دهای سنتی،  وزان ااترام به ارزشهای راات و  ناس  ا روز، تصور  ردم از زندگی در بافتخانه

های سنتی برای زندگی ا روز، خردا د بودن خانههای سنتی،  وزان پذیرش افراد از کارآ خانه خاطبان از ا  ان زندگی در 

 ...وا ع بو ی و غوربو ی ساکنوا یزد، وهای التقاطی  وان جفرهنب

پومون به  عنای اندازا و  عوارهایی است که تناس  اندا یای ساختمان » نرام پومون ااکم است که دربارا آن چنوا آ دا است: .۱۷

 ( ۳۱: ۱۷۶۱)قزلباش و ابوالضوا،  «و زیبایی تضموا نمودا است را از نرر درستی طرح، تناس ، استواری

 شود. های نگیداری غالت، تَخو گ ته  یدر گویش یزدیک به خمرا .۱۱

 شود.ا روزا از ایا خاصوت با عنوان انعطاف پذیری یاد  ی. ۱۱

 کند و در فضای پشت آن امام وعمب  یای وجود دارد که به عنوان آشخزخانه در تالقی  وان دو ضلع شرقی و جنوبی، گوشه .۱۶

ر اند و در یک گوشه از ضلع شمالی، بادگوها در زیر سه سوی اتاقدارِ خانه، بنا شداسرویس بیداشتی تعبوه شدا است. زیرز وا

ه بکوتاهی واقع شدا است. پشت بام نوز قابب دسترسی و است ادا است. در اواط، یک اوم و چیارباغچه وجود دارد. دسترسی 

وب کنند که به دلایا خانه از طریق پوادا و سوارا تا در   نزل  م ا است. در اال ااضر یک خانوادا سه ن را در آن زندگی  ی

 شود.شغب  رد خانوادا، از فضای نوم باز تاالر به عنوان بخشی از کارگاا نجاری وی است ادا  ی

ها بر همنایگان، سرو صدا ها و اشراف ترا راف همنایگان بر ترا گری همچون اقلوم گرم و خشک، ا  ان اشعوا ب  داخله ۱۳

 رسند.... در ایا تحقق ایا خواسته بازدارندا به نرر  یلودگی هوای خوابان، گرد و غبار وو آ

ونه ها بویودا است و اینگسخا از اقلومی بودن آن ی صرفا شمالی یا غربی وجود دارند،اساسا وقتی در یزد، واادهای آپارتمان .۱۳

 واادها  جبورند که هموارا از سر ایش و گر ایش   انو ی است ادا کنند. 

19. Open space 

 های کیا اقا تی شیر کووتوخانه .۲۱

 اند را در برخیها که در سه سوی اواط به صورت  جزا از هم در نرر گرفته شدابه طور  ثال الگوهای فضای بنته خانه .۲۱

ه، توان فضاهای خد اتی خانه از جمله آشخزخاناواط به صورت  ال یا یو ش ب، اتصال و اننجام بوشتری داد. همچنوا  ی هایگوشه

 سرویس بیداشتی و امام را به صورت سازگارتری با زندگی ا روز در فضاهای بنته  وجود   انوابی کرد.

تر همچون پراید و  اتوز خودروهای کوچک ای از ز ان،برهه وتورسو لت و در پاسخ  ردم بافت یزد، انتخا  دوچرخه،  .۲۲

 بود.
 

 میابع فارسی

 )تا لی بر  وانع و  ش الت(. نشریه ه ت شیر. های تاریخی ارزشمند اص یان(.  ر ت و بازسازی خانه۱۷۳۳ا ا ی، تیمونه. ) -

 .۲۳-۲۱، ۲۳و  ۲۳شمارا 

 ا واا یهاتوها و ظرفتی ز یشناخت و  عرف ی ل شیهما او قاالت نخنت  جموعه،  (.  وراث در اغما۱۷۳۳،  حمدرضا. )اواول -

 .۳۱-۳۱ .یرو گردشگ یدست عیو صنا یفرهنگ راثونرر ساز ان   ریز راوانتشارات سم ی.و فرهنگ یخیاز ا اکا تار یبیرا بردار و
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گانه شیر یزد، نخنتوا کن رانس  لی عمران (. ارزیابی پایداری در  ناطق سه۱۷۳۷پورنوا،  حمدرضا و اامدی  وب س ود،  ریم. ) -

 ۲۲/۱۱/۱۷۳۳آخریا دسترسی به سایت   http://www.civilica.com  عماری و توسعه پایدار. 

 های(. تحلولی بر بافتیای سنتی و جدید و ارائه شاخص۱۷۳۱عی، علیک داودپور، زهرا و ش وبایی، اصغر. )تلخابی، امودرضاک شما -

 .۳۲-۳۱ ،۲۱ریزی توسعه شیری، فصلنا ه  طالعات شیر ایرانی اسال ی، شمارا بو ی برنا ه

تحقوقات شیرسازی و  عماری ایران، (. قواعد و  عوارهای طراای فضای شیری، تیران:  رکز  طالعات و ۱۷۳۶توسلی،  حمود. ) -

 چاپ اول.

)فرهنب آثار  عماری اسال ی ایران(، دفتر چیاردهم: خانه های یزد،  رکز اسناد و  (. گنجنا ه۱۷۳۷ااجی قاسمی، کا بوز. ) -

 .تیران: انتشارات روزنه حقوقات دانش دا  عماری و شیرسازی.ت

 تیران: انتشارات دانشگاا تیران. .(. از شار تا شیر۱۷۳۱ حنا. ) دوس ،یبواب -

صندوق (. سند ااوا و بیرا برداری از ا اکا تاریخی و فرهنگی، ۱۷۳۳) ی.و گردشههگر یدسههت عیصنا ،یفرهنگ ههراثوسههاز ان   -

 ی.و فرهنگ یخیاز ا اکا تار یبیرا بردار از بناها و یو بیرا بردار ا واا

ها ی شیر(. تبوونی جا ع بر علب و عوا ب  وثر بر پراکنش افق۱۷۳۱کاویانی، آزادا. )زنگنه شیرکی، سعودک  جودی هروی، آنوتا و  -

 .۱۳۷-۱۳۷، ۲۱نشریه تحقوقات کاربردی علوم جغرافوایی، شمارا  ) طالعه  وردی: شیر یزد(.

در راستای توسعه  های قدیم شیری(. ارزیابی باززندا سازی بافت۱۷۳۱زنگی آبادی، علیک  ویدفر، سعودا و غ ورزادا،  جتبی. ) -

 . ۱۱۳-۱۷۱ ،۳ریزی شیری، شمارا العات برنا ه)شیر یزد(، فصلنا ه  ط پایدار

انه ت اساسی خ(. تطور س ونت شیری از  جموعه های فا ولی) حله ای( تا بلوکیای آپارتمانی)ت او۱۷۳۱سرایی،  حمدانوا. ) -

 .۱۲-۷۲ ،۱۱پژوهش و برنا ه ریزی شیری، سال سوم، شمارا  و  ن ا در شیر یزد(.

-نشریه هنرهای زیبا ساختارهای جدید در ز ونه تاریخی.(. رهنمودهای طراای برای ۱۷۳۱و  راهریان، اا د. ) یلدا ،شاا توموری -

 .۱۱-۲۳ ،۱. شمارا ۱۳ عماری و شیرسازی. دورا 

اهای زندا تاریخی.  جله (. اقوقت ااوا در بن۱۷۳۱فرانازالنادات. ) ورجانی، امود و  در   صدق،  عباسی هرفته،  حناک -

 .۶۳-۱۳ انتشارات وزارت راا و شیرسازی. ،۳۱شمارا  آبادی.

ه پوشونه  عماری و شیرسازی (. کن اشی در اصول طراای فضاهای باز با توجه ب۱۷۳۷فرخ زاد،  حمد و  دیری دوم، ایمان. ) -

 .۱۳-۳۱ ،۱۶ایرانی اسال ی. شمارا لنا ه  طالعات شیر فص ایران.

 ت ایلچیهای تاریخی )بررسی  وردی: دستور کار طراای سای(. چیارچو  توسعه  وان افزا در بافت۱۷۳۶قادریان،  نعود. ) -

 .۳۷-۱۱۲  ،۱۳دوفصلنا ه نا ه  عماری و شیرسازی. شمارا  خان در بافت تاریخی یزد(.

وقات و دفتر تحق  ه و بودجه.  عاونت فنی.وزارت برنا (. ال بای کالبد خانه سنتی یزد.۱۷۶۱قزلباش،  حمدرضا و ابوالضوا، فرهاد. ) -

  عوارهای فنی 

های ریزی ااوای نااوه تاریخی یزد. نشریه پژوهشا ه(.  دیریت و برن۱۷۳۱کالنتری خلوب آباد، انوا و پوراامد، اامد. ) -

 . ۳۲-۳۳، ۱۱شمارا  جغرافوایی.

تاریخی از ز ان خلق تا زوال اثر. نشریه شیر و  عماری های ااوا در سور تحول بنای (.  فرصت۱۷۳۱ر. )کوششگران، سود علی اکب -

 .۳۲-۶۳، ۱شمارا  بو ی.

 چاپ اول. (. دوازدا در   ر ت. تیران : وزارت  ن ا و شیرسازی.۱۷۳۱نا و  حمد  رادی، اصغر. ) ح  علی،  حمدا -

های سنتی بافت تاریخی شیر )ارائه راه ارهایی جیت ااوای خانه در  قام خانه(. خانه ۱۷۳۱ در   صدق، فرانازالنادات. ) -

ستاد راهنما: ا ، یزد، ایران.پایان نا ه کارشناسی ارشد  عماری، دانشگاا یزد تند سازی و ارزیابی تجار   وجود(.یزد با تمرکز بر  ن

 دکتر امود  ورجانی، استاد  شاور: دکتر  حنا عباسی هرفته 
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فضایی شیر یزد و عوا ب  وثر بر آن، -(. تحوالت ساختار کالبدی۱۷۳۶ رجانک جیانشاهلو، لعال و  اجدی، امود. )  نترری، -

 . ۱۲-۲۳ ،۲۱وطی ه ت اصار. شمارا  طالعات  ح

 .۲۶۱-۲۷۱ .۲۱انی،  عماری و شیرسازی آر ان شیر. شمارا های هویت کالبدی شیر سنتی ایر(. تبووا  ول ه۱۷۳۶نصر، طاهرا. ) -

 رسانی رکنا.پایگاا خبری و اطالم های خالی یزد،  صاابه باآ ار عجو  خانه (.۱۷۳۳. ) حمدرضانقصان  حمدی،  -

https://www.rokna.net  .  : ۱/۱۲/۱۷۳۳آخریا دسترسی به سایت 

های سنتی ایران. اختار فضایی خانه ریم  یمان و جلوا آن در س(. ت۱۷۳۱ولوزادا اوغانی،  حمدباقر و ولوزادا اوغانی، اکبر. ) -

 .۱۱۱-۱۱۷ ، ۱ عرفت اخالقی. سال سوم. شمارا 

جما علمی  عماری و نشریه ان .(. تاثور شووا زندگی بر ساز ان فضایی خانه۱۷۳۱یزدان ر، سود عبا  و ضرابی الحنونی،  ینا. ) -

 .۶۱-۱۱ ،۱۱شمارا  شیرسازی ایران.
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