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مقایسه کارکردهای فرهنگی در شناشیر بوشهر و ایوانهای دزفول
دکتر بهزاد وثیق
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شوشتری2

محمودعطار
محمد قندی زاده9
چکیده:

به نظر میرسد در خانۀ امروزی (مخصوصاً آپارتمان) در مقایسه با یک خانه سنتی در دزفول با از دست دادن
(حیاط) فضای باز ،از تراس به منظور تأمین نور و منظره استفاده میشود .ولی از تراس در اقلیم گرم و مرطوب
بوشهر هم به عنوان یک فضای زیستی ،یک فضای نیمه باز (اقلیم نیمه درونگرا) و نیز به عنوان یک فضایی برای
تهویه اتاق هایی که در مقابل تراس قرار دارند استفاده میشود.
آیا در طراحی تراس در خانه امروزی ( آپارتمان ) دزفول و در اقلیم شناسی بوشهر بیشتر به صورت نسبتی به
میزان بهره وری و جانمایی صحیح در نما به درستی پرداخته شده است؟
آیا از لحاظ ذهنی آپارتمان های دزفول و شناشیرهای بوشهر جانمیی مناسبی داشته اند؟
روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر مشاهدات میدانی و تحلیل استنباطی است .مبانی نظری طراحی و ارزیابی
مصاح نما استخراج میشود .سپس براساس کاوشهای میدانی و اطالعات برداشت شده از محل ،پارامترهای
سنجش نمای مصالح ساختمانهای مختلف برداشت شده و با استفاده از معیارهای حاصل از مطالعات کتابخانه-
ای نتیجه به صورت جداولی که چگونگی کارکردهای فرهنگی را به لحاظ بُعد معنوی محرمیت و بُعد کالبدی
(مساحت ،ارتفاع ،جنس مصالح ،رنگ و  ) ...مورد ارزیابی قرار میدهد.
کلمات کلیدی :کارکردهای فرهنگی ،شناشیر بوشهر ،ایوان دزفول
 -1مقدمه:
 .1استاد یار وعضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولVasiq@jsu.ir :
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد معماری علوم وتحقیقات اهواز Attar.m30@gmail.com :
 .9دانشجوی کارشناسی ارشد معماری علوم وتحقیقات اهوازmohammadghandizadeh@gmail.com :
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خانه به عنوان یک پناهگاه از همان ابتدای بشریت جایگاهی ارزشمند بوده است و تک تک نژادها و فرهنگ ها
زیر سقف این پناهگاه رشد یافته اند مسکن و خانه سازی همیشه ترکیبی از رمزهای فرهنگی ،شرایط محیطی و
عادات معیشت بوده است .در هر فضای کالبدی که انسان سکنی گزیند خواه ناخواه نیازمند شکل گیری عرصه
های مجرم و دارای آسایش و آرامش است ( .منبع :معماری ایران ،اجرای ساختمان با مصالح سنتی ،تألیف
حسین زمر رشدی ) به گفته کتاب مقدس قرآن و بسیاری از محققان اسالمی مانند یوسف القراده ای ،خانه
مکانی است که شخص خود را از نا آرامی های جوی محافظت می کند و نسبت به محیط خارج از خانه احساس
آرامش و آزادی می کند لذا محل محرمیت به عنوان یک اصل حاکم بر تمامی شئون زندگی یکی از نخستین
احتیاجات بشر در خانه سازی است ( .منبع :آشنایی با معماری اسالمی ایران ،تألیف استاد محمد کریم ،پیرنیا،
تدوین غالمحسین معماریان ) همان طور که تا کنون مشاهده شده فرهنگ اسالمی با تأکید شدید خود بر
نیازهای ذاتی نوع بشر در طلب خلوت مکانی بوده که در آن هم آسایش روحی و هم آسایش روانی لحاظ شود
اما باید توجه داشت که در نظر گرفتن ظهور تفکر مذهبی محرمیت در شهرهای اسالمی کاری ظاهر بینانه است
چرا که ردپای تفکر محرمیت در شهرهای قدیمی همچون پارسه که سالیان دراز قبل از ظهور اسالم وجود داشته
دیده می شود .از آنجایی که معماری مظهر تجلی عینی اندیشه انسان هاست ،لذا چنین می نماید که جهت
شناخت معماری گذشتگان باید رجوعی به اندیشه های حاکم بر اذهان مردمان آن اعصار صورت گیرد .بنابراین
در این مقاله ابتدا آن دسته از ویژگی ها و اصول معماری سنتی که در شکل دهی به مسأله محرمیت در کالبد و
معنا بررسی می شود.
هدف:
در نظر است به کمک مطالعات میدانی و تحقیقات کتابخانه ای – اینترنتی برای طراحی تراس و محاسبه میزان
بهره مندی صحیح از فضای تراس به الگوی صحیح طراحی دست پیدا کرد و به بررسی نقش آن از نظر فرهنگی
( محرمیت ) روی ساختمان در منظر شهری پرداخته شود.
روش تحقیق:
روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر مشاهدات میدانی و تحلیل استنباطی است؟
مبانی نظری طراحی و ارزیابی مصاح نما استخراج می شود .سپس براساس کاوش های میدانی و اطالعات
برداشت شده از محل ،پارامترهعای سنجش نمای مصالح ساختمان های مختلف برداشت شده و با استفاده از
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معیارهای حاصل از مطالعات کتابخانه ای نتیجه به صورت جداولی که چگونگی کارکردهای فرهنگی را به لحاظ
بُعد معنوی محرمیت و بُعد کالبدی ( مساحت ،ارتفاع ،جنس مصالح ،رنگ و  ) ...مورد ارزیابی قرار می دهد.
 -2ادبیات تحقیق:
ایوان :در تعریف ایوان آمده است :فضایی نیمه باز جلوی حجره های مدارس و در مقیاس خانه فضایی نیمه باز
که حد فاصله فضای باز و فضای بسته است برای دسترسی غیر مستقیم فضای اتاق که فضای بسته محسوب می
شود و فضای کوچه می باشد .ایوان برای خانه های اقلیم مرطوب بشکل دیگری تعریف می شود .فضایی مسقف
و با عرض  9متر دور تا دور خانه هایی که در معرض رطوبت باال قرار دارند مثالً خانه های شهرستان بوشهر یا
مفهوم ایوان :به عنوان فضایی نیمه باز از نظر مفهومی و عملکردی تأثیرگذاری و تأثیر پذیری این عنصر کهن در
معماری مسکونی معاصر ایران نیز مورد بررسی قرار می گیرد که وجود آن در کنار فضای باز به ایجاد ساختاری
اندیشمند منجر می شود.
تعریف تراس :ایوان وسیع جلوی طبقات فوقانی
مهتابی:
تراس در خوزستان به منظور فضایی که جلوی نور مستقیم خورشید را بگیرد و هر چقدر تراس عمیق تر باشد
بازدهی بیشتری خواهد داشت .تراس خدماتی معموالً نزدیک به آشپزخانه و تراس اصلی نزدیک به پذیرایی
طراحی می شود.
تعریف کلیتی به اسم خانه:
بنابر سابقه معماری اعتقاد بر این است که ،خانه قدیمی ترین مورد معماری بوده که از عصر حجر شروع می شود
و ساختمان های دیگر فرع بر آن است .انسان وقتی از غار بیرون آمد نیاز به سرپناهی داشت و بر این اساس
طبیعی است که قدیمی ترین مورد معماری ،ساختمان خانه است .در تعریف عامیانه ،خانه جایی است که زن و
بچه در آن زندگی می کنند و باید تنوع در طراحی ساختمان زیاد باشد تا احساس خستگی و کسلی ایجاد نشود.
دکتر محمد کریم پیرنیا ( )1925در کتابی با عنوان سبک شناسی معماری ایرانی بیان می کند که ،با فرض
اینکه یکی از راه های برآورده شدن نیازهای آسایشی و حتی فرهنگی مذهبی انسان ،استفاده از الگوی معماری
پایدار است و با ایجاد تعامل بین معماری و طراحی منظر شهری می توانیم به این هدف نزدیک تر شویم.
مطالعات میدانی و مشاهدات:
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با مشاهدات و دسته بندی که انجام شده جداول  2 ،1و  ، 9تهیه و گزارش کار طبق عکاسی و دسته بندی
عکس ها براساس بُعد کالبدی ( شکل – حجم – رنگ مصالح و جنس آن ها ) مالك تقسیم بندی قرار گرفته
است .در اینجا در گام بعدی به بررسی اینکه آیا در طراحی تراس در قالب خانه امروزی آپارتمان به میزان بهره
وری و جانمایی صحیح در نما به درستی پرداخته شده است ،می پردازیم.
مفهوم خانه:
خانه بالفصل ترین فضای مرتبط با آدمی است که به طور روزمره از او تأثیر می گیرد و بر او تأثیر می گذارد.
اولین فضایی است که آدمی احساس تعلق فضایی را در آن تجربه می کند .مجموعه حواس  5گانه بطور دائم
سرتاسر آن را طی می کند و به آن خو می گیرد.
مفهوم بالکن :ایوان کوچک جلوی کاشانه ،ایوانک ( فره )....
مفهوم کلوناد :تعدادی ستون که به ترتیب و به فواصلی که دهانه بندی ستون ها نامیده می شوند ،آرایش یافته
اند ،پیشانی و معموالً یک سمت بام به آن ها تکیه دارد.
مفهوم بهارخواب :ایوان سر پوشیده ای که بخشی از اطرافش باز است مهتابی ،یا هر جای بلند برای خوابگاه
تابستان.
مفهوم رواق :پیشگاه خانه – سقف پیش خانه – ایوان – سایه بان – راهرو و مدخل سقف دار در داخل عمارت.
مفهوم صفه :صفه به معنی سکو یا فضای بلندتر از سطح زمین در فرهنگ مهرازی برای صفه چنین آمده است:
ایوانی که تنها از یک سو به بیرون باز است کف آن نیز بلندتر از سطح زمین است .از اولین فرم های صفه یا
تخت که قابل شناسایی هستند که می توان محراب های آتش در پاسارگار را نام برد.
مفهوم شناشیر :شناشیر به دو صورت مسقف و بی سقف ساخته شده است .در نوع سقف دار و پوشش بر روی
ستون ها قطر کم و چهار تراش تکیه می کند .شناشیر از دو نوع چوبی و فلزی زیبا کرکره های پر کار استفاده از
کلباهای چوبی و فلزی گل های چوبی آویزان در زیر آن زیبایی خاص به آن داده است.
شهر بوشهر بر روی زمینی از جنس سنگ های فسیلی ساخته شده است که این جداره سنگی بعضی از مناطق
در عمق و حدود یک متری قرار دارد و آب دریا به زیر آن الیه نفوذ کرده و زمینی خیلی سست به وجود آمده
است .ویژگی فضای خانه ها :فضاهای مختلف خانه بوشهری با توجه به سازمان دهی کلی و عوامل مؤثر بر آن ها
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از بعضی جهات تفاوت ها با دیگر مناطق دارای حیاط مرکزی در ایران دارد عبارتند از :ورودی – شناشیر –
حیاط – پلکان – اتاق پیش بون – طارمه – آب انبار.
ورودی در بوشهر مانند سایر نقاط ایران ،ورود به خانه یا هدایت و دعوت سردر انجام می گیرد که سردخانه ها در
شکل های ساده یا پر کار ساخته شده در هر دو نوع سعی شده است ،زیبایی را به نحو احسن نشان می دهد.
یکی از تفاوت های سردرهای خانه های قدیمی با مناطق دیگر ایجاد روزنی در باالی در است که هم به عنوان
نورگیر و هم هواکش عمل می کند .این روزنه ها در انواع مختلف سنگی ،چوبی و فلزی می باشند.
نکته :مسیرهای طی شده دیگر برای رسیدن به حیاط یا به شکل دو مسیر عمود بر هم یا مارپیچ است .شکل
مارپیچ ،به صورت های مختلف آن ( ساده یا پیچیده ) در تعدادی از خانه ها از طریق داالن ها یا طارمه دیده می
شود .حیاط :در خانه های معمولی با اندازه مختلف نه چندان بزرگ ،باغچه ،چاه آب ،حوض و آب انباری عناصر
اصلی حیاط بوده اند .باغچه در خانه های بوشهری فضای سبز کوچکی با مساحتی حدود یک یا دو متر مربع
است .در فضای سبز انواع درختان و گل ها مثل نارنج ،لیمو ،ترنج ،انجیر ،موز ،کنار ( سدر ) ،کاشته می شود و
انواع گل های زمستان جعفری ،شب بو ،گل ناز و غیره کاشته می شود.
در بعضی از عمارت های بزرگ در بوشهر حیاط های اندرونی ،بیرونی و و نارنجستان در کنار هم می باشد .خانه
مهربان و حاج رئیس از نمونه هایی هستند که هر کدام دارای چند حیاط می باشند .اتاق :بر مبنای سازمان دهی
کل فضا و تقسیم آن به فضاهای تابستان نشین و زمستان نشین اتاق های مختلف شکل گرفته است .ارتفاع
دادن به خانه ها ،جهت رسیدن به مسیر حرکت بادهای مناسب سبب شده است که اغلب اتاق های تابستان
نشین در طبقات باال و اتاق های زمستانی در طبقه همکف یا کمی پایین تر از سطح حیاط قرار گیرند .ویژگی
مهم درها در بعضی از اتاق ها دوجداره بودن آن هاست .معموالً جداره بیرونی از نوع کرکره ای بوده و در جداره
داخلی ،مثل درها مناطق دیگر دارای دو لنگه است .جریان با دو تابش نور را در داخل هدایت کرد .طارمه :بطور
کلی طارمه همان ایوان یا صفه است که در معماری بیشتر نقاط ایران رواج دارد .اصلی ترین کارکرد طارمه
نشیمن فصلی و موقت است .گاهی هم  L , uشکل است .و گاهی به صورت عمود بر روی هم به صورت ترکیب
می شود .یکی از زیباترین نمونه طارمه ها ،طارمه ای با شکل مربع ،طارمه عمارت شهرداری ( عمارت امیریه )
بوشهر است .که ترکیبی از دو طارمه ذوزنقه ای شکل است که طارمه ای چهارگوش آن ها را بهم پیوند می دهد.
طارمه گاهاً بدون سقف ها ولی در چند خانه قدیمی طارمه هایی رویه گذرگاه با کرکره هایی زیبا بسته شده
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است .شناشیر :به عنوان عنصری از درون گرایی و بیرون گرایی برای ما می باشد .شناشیر دارای چند مهم است:
 -1نخست مکانی برای استفاده از نسیم و وزش بادهای مطبوع است .شناشیرهای داخلی که در یک یا چند
جبهه طبقات باال و مشرف به حیاط ساخته شده است رابط مختلف فضا می باشد .شناشیر ارتباط موضعی چند
اتاق را به یکدیگر مرتبط می سازد .ولی برای گذر از یک قسمت به قسمت دیگر باید از داخل اتاق ها گذر نمود و
در این حالت می تواند از شناشیر به عنوان بدون ورود اتاق ها استفاده کرد .در خانه های قدیمی بازشو و جداره
های چوبی ثابت مثل کرکره ای نیز استفاده شده که این جداره های مشبک گذر نشین را میسر کرده است.
بدون آنکه از بیرون داخل دیده شود و مانع خوبی در برابر تابش آفتاب مستقیم بوده است.
تحقیقات زیادی در دهه های اخیر صورت گرفته که چگونه در واحد آپارتمان که حیاط از اجزاء آن حذف شده
است ،تراس طراحی شود که بتواند جوابگوی حداقل نیازهایی که حیاط برآورده می کرده ،باشد .این ایده ابتدا
توسط لوکوزبوریه در حدود . 1332م در سالوان دو آوتمن در پاریس در زمینه تأمین فضای باز مطرح شد .با این
حال بعد از گذشت  3دهه از پیدایش چنین فضاهایی تراس ها به انبارهای کوچک برای خانه ها تبدیل شده اند
و نقش سکونتی آن ها فراموش شده است و باعث شده است که آپارتمان ها در یک فرآیند متمایز شده در
م قایسه با خانه ها ناقص تصور کردند .هر استادی می داند که مصالح به هنرمند آموزش می دهند ( ایلیا
اهرینرگ )
( کتاب سارك رفتار سازه .بخش  .15مصالح سازه ای )
با توجه به تحقیقات انجام شده ،چنین به نظر می رسد رویکرد طراحی نما در منظر شهری رویکردی است
حاصل از ورود مباحث معماری داخلی و معماری طراحی شهری.
با توجه به تحقیقات ،ایجاد تعامل بین معماری و طراحی منظر شهری و هماهنگ سازی معماری با اقلیم می
توان عدم هماهنگی مصالح به کاربری ساختمان و عدم تناسب جانمایی تراس در نمای ساختمان را حل کرد و
اگر در کنار این ها معماری هماهنگ با فرهنگ و محیط زیست باشد و از الگوی ارزشمند معماری سنتی ایران
پیروی نماید معماری پایدار می باشد و همواره زیبایی و کارآیی خود را حفظ خواهد کرد.
زیبایی نسبت عکس دارد با وزن ساختمان ( باك مستیر خوار – فصل  – 1گنبد ژئودزیک )
چنین به نظر می رسد که متأسفانه در بسیاری از شهرهای کشور ما به مقوله عناصر نما با زیر مجموعه مصالح،
رنگ ،پوشش ،پر و خالی ،نور و سایه توجه نمی شود .در صورتی که نما مقوله با اهمیتی محسوب می شود و
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ضروری است که به عوامل تأثیرگذار بر نما توجه بیشتری شود اما متأسفانه مجموعه عوامل در معماری نماهای
شهری ما مورد بی مهری قرار گرفته اند.
مفهوم بهره وری:
در مباحث پژوهش به معنای راندمان ،بازدهی و مولدیت به کار می رود .بهره وری عبارت است از استفاده
مطلوب از امکانات ،ظرفیت ها ،سرمایه ها ،منابع و فرصت ها برای مثال ما در بهره وری به دنبال آن نیستیم که
مصرف را پایین بیاوریم یا سرعت کار را کاهش دهیم بلکه می خواهیم با همان امکانات ثابت بهره چند برابر
افزایش دهیم.
در قانون از آپارتمان تعریفی به عمل نیامده است ولی در اصطالح می توان گفت :آپارتمان عبارت است از یک
واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آنب راب سکونت یا جهت کسب و پیشینه استفاده می شود.
مالکیت اختصاصی :به بخشی از ملک گفته می شود که فقط صاحب آن آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل
تراس ،بالکن.
مالکیت مشترك :قسمت هایی از ساختمان است که کلیه مالکین حق استفاده از آن را دارند که شامل این مکان
ها می باشد :زیرزمین بنا ،تأسیسات ،قسمت های مشترك از قبیل چاه آب ،پمپ ،منبع آب ،مرکز حرارت و
تهویه.
قوانین تراس در معماری و شهرسازی:
 -1پیش آمدگی در سمت فضای آزاد %42 ،قطعه مالکیت ( بالکن )
 -2پیش آمدگی بناها در طبقات فوقانی در سمت فضای آزاد قطعه مالکیت قطعه حداکثر به میزان  1/22متر
مازاد بر میزان مجاز ساخت مشروط به استفاده از آن ها به عنوان تراس یا آفتابگیر با رعایت حریم اشراف قطعه
های مالکیت مجاز بالمانع است.
تبصره  :1در قطعات با عرض بیشتر از  15متر و طول بیشتر از  92متر این رقم می تواند حداکثر تا  1/22متر
مشروط به رعایت حریم اشراف قطعه های مالکیت مجاز افزایش یابد .پیش آمدگی طبقات بناها در کلیه
گذرهای با عرض کمتر از ده متر مجاز می باشد.
گذرهای با عرض  12تا  22متر حداکثر  2/2متر
گذرهای با عرض  25تا  91متر حداکثر  1/22متر
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گذرهای با عرض بیش از  91متر حداکثر  1/52متر
به منظور نظم بخشیدن به پیش آمدگی ها ،در قطعه مالکیت همجوار الزم است که کلیه پیش آمدگی ها در یک
قطعه مالکیت تنها به اندازه حداکثر یا مجاز آن انجام می گیرند.
 -9ایجاد پیش آمدگی روی یخ گذرهایی که یکی یا هر دو دارای عرض کمتر از  12متر بوده و یا یکی یا هر دو
فاقد پیاده رو می باشند ممنوع است .در این صورت پیش آمدگی مجاز در گذر بایستی با فاصله ای معادل پیش
آمدگی مجاز از شروع یخ خاتمه یابد.
 -4پیش آمدگی روی یخ دوگذر با عرض بیش از  12متر و دارای پیاده رو منوط به رعایت حداقل ارتفاع 2/5
متر از کف گذر در قسمت مربوط و حداکثر به میزان  2متر عمود بر یخ بالمانع است.
محرمیت:
جهت تعریف محرمیت نخست به تعریف لغوی این واژه پرداخته می شود .واژه محرمیت از ریشه عربی ( حرم )
در لغتنامه دهخدا به شکل زیر تعبیر شده است.
محرمیت :محرم بودن ،محرمی ،رازداری ،خویشی و در معنی محرم آمده است.
در ارتباط با کلمه حریم تعاریف ارائه شده توسط رهبران واژه شناسی عرب را می توان ذکر کرد.
 چیزی که از آن منع شده اید به همین خاطر نباید آن را لمس کرده و یا به آن وارد شد.

 هر چیزی که قابل احترام است و باید حفظ شود.
از این رو محرمیت انسانی دربرگیرنده یکی از این تعاریف است .البته در معماری و شهرسازی مغرب زمین نیز
این مفهوم از زاویه حریم خصوصی به گونه ای کم رنگ تر مطرح است .به طور مثال از دید راپوپورت محرمیت
به عنوان توانایی در کنترل روابط اجتماعی و قدرت انتخاب میزان دلخواه از این روابط است .و به رغم لینگ
عواملی مثل محرمیت ،فضای خصوصی و حس مالکیت روی درك ما از راحتی و کیفیت فضا تأثیرگذار است.
همچنین وی معتقد است که تعاریف محرمیت یک وجه مشترك دارند و نکته مهم در تمامی تعاریف « توانایی
شخصی یا گروهی از اشخاص در کنترل روابط اجتماعی ،دیداری ،شنیداری و حسی با دیگران است » .و با توجه
به آنچه ذکر شد به نظر می رسد که مراد از محرمیت در فضای معماری و شهرسازی ،کالبد دادن به فضا به گونه
ای است که دارای حریم از دو جنبه کالبدی و معنایی باشد .حریم دادن در حوزه کالبدی فضایی بیشتر متمرکز
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بر اصولی است که امنیت فضا را شکل خواهند داد ،در حیطه معنایی ویژگی هایی است که حرمت و ارزش
راهای فضای معماری به ارمغان آورد به گونه ای که فرد در آن به آرامش برسد.
تجربه بکارگیری محرمیت در معماری ایران:
محرمیت از بیرون به درون ( درونگرایی ):
درونگرایی مفهومی است که به صورت یک اصل در معماری ایران وجود داشته است و با حضوری آشکار به
صورت های متنوع قابل درك و مشاهده است .یکی از ویژگی های غیر قابل انکار آثار معماری و ابنیه های
گذشته همانند مسجد ،مدرسه ،کاروانسرا ،حمام و  ...خصوصیت درونگرایانه آنان است که ریشه عمیق در مبانی و
اصول اندیشه ای ،اجتماعی و فرهنگی این سرزمین دارد .اوج شکوفایی رعایت اصول درونگرایی در ایران را می
توان در تکامل ابنیه با حیاط مرکزی دانست بناهای حیاط دار در ایران قدمتی حدود هشت هزار سال دارند و
بناهای مختلف ،به طور اخصی خانه تا رسیدن به شکل حیاط مرکزی کامل ،زمانی در حدود شش هزار سال را
طی کرده اند .استرلین در توصیف ساختار شهر ایرانی به مفهوم « همیشه در درون چیزی بودن » می پردازد و
اشاره به مفاهیم روانی و احساس نیاز انسان به سرپناهی در همه حاجتی در مقیاس شهری دارد .باید خاطرنشان
کرد که ایرانیان از دوره باستان با توجه به طرز تلقی خود از خانه و خانواده به نوعی معماری درونگرایانه گرایش
نشان داده اند .اصوالً در شکل گیری فضاهای مختلف و به خصوص فضاهای مسکونی مسائل اعتقادی و خاص
ایرانیان تأثیرگذار بوده است .یکی از آن خصوصیات احترام به زندگی خصوصی و حرمت قائل شدن برای آن
است .دیگر خصوصیت عزت نفس ایرانیان است که به نحوی در شکل گیری فضای یک خانه درونگرا تأثیر گذار
بوده است .همان طور که اسناد پیرنیا بیان می دارد .در ایران در میان خانه باغچه و استخری می ساخته اند و
اتاق ها و تاالرها را چون آغوشی بسته گرداگرد آن می چیده اند .دربارو و دیوار بیرونی ساختمان ،پنجره و روزن
و رخنه ای نبود تا بتوان از درون بیرون را دید و نمای بیرونی با طاقنما و کرو درگاه و کنگره آرایش می شد و
تنها درگاه و سردری داشت که در آیگاه ساختمان به شمار می آمد.
مقایسه محرمیت در دزفول و بوشهر:
چنین به نظر می رسد که در معماری بوشهر به علت اقلیم ،عمدتاً دیواره ها و جداره های بیرونی بنا با محیط
عمومی در ارتباط قرار گرفته است .از این رو امکان تداخل عرصه های عمومی و خصوصی وجود داشته است.
معماران به جهت سابقه فرهنگی و مؤلفه محدودیت ،تالش بر جداسازی فضای عمومی و خصوصی نموده اند.
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جهت این مطلب معماری به دنبال راهی بوده که بتواند عالوه بر اکتساب حداکثر تهویه ،جنبه محرمیت از دست
نرود .سپس شکل پیشنهادی کم کردن دید توسط عناصر افقی و عمودی چوبی در جداره هاست که به شناشیر
مرسوم هستند .اما در معماری دزفول به علت اینکه رطوبت در حد کمتری از بوشهر بوده ،معمار اینجا امکانات را
داشته است که جداره خارجی را مسدود نموده و می توانست ایوان و فضای بیرون را در درون حیاط بکار گیرد.
جدول شماره ()1
شماره
عکس

دسته بندی از نظر جهت دسته بندی از نظر ابعاد دسته بندی از نظر دسته بندی از نظر بازشو دسته بندی از نظر منطقه
بندی و سال ساخت
بهره مندی تراس از ( درب – پنجره )
و اندازه عمق
شمالی  -جنوبی
نور

1

شرقی – غربی

عمق کمتر از یک متر
60cm

در و پنجره

خیابان امام خمینی جنوبی
سال 52-12

2

جنوبی

عمق کمتر از یک متر
60cm

در و پنجره

خیابان امام خمینی شمالی
سال 52-22

9

شمالی

عمق یک متر

در و پنجره

خیابان امام خمینی شمالی
سال 52-12

4

جنوبی

عمق کمتر از یک متر
60cm

پنجره

خیابان قلعه سال 52-12

5

شرقی – غربی

عمق کمتر از یک متر
60cm

پنجره

خیابان شهید بهشتی میدان
افشار 12-52

1

شرقی – غربی

عمق 2/12 m

در و پنجره

خیابان طالقانی سال 52-22

5

شرقی – غربی

عمق 52cm

در و پنجره

خیابان روستا – میدان افشار
سال 12-52

2

جنوبی

عمق 1/5m

در و پنجره

خیابان پیام آوران شمالی
22-32

3

جنوبی

عمق 52cm

در و پنجره

خیابان پیام آوران شمالی
سال22-32
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12

شرقی – غربی

عمق کمتر از 52cm

پنجره

خیابان منتظری سال 22-32

11

جنوبی

عمق کمتر از 52cm

در و پنجره

خیابان پیام آوران شمالی
سال22-32

12

جنوبی

عمق کمتر از 12cm

در

خیابان پیام آوران شمالی
سال32

19

شمالی

عمق 1m

درو پنجره

خیابان پیام آوران شمالی
سال 39

14

شمالی

عمق 1m

پنجره

خیابان پیام آوران شمالی
سال 32

15

شمالی

عمق 12cm

در و پنجره

خیابان پیام آوران شمالی
سال 39

11

شمالی

عمق 12cm

در و پنجره

خیابان پیام آوران شمالی
سال 31

15

شمالی

عمق 12cm

در و پنجره

خیابان پیام آوران شمالی
سال 32

12

شمالی

عمق 12cm

در و پنجره

پیام آوران تقاطع روستا 39

13

شمالی

عمق 1/22

در و پنجره

پیام آوران تقاطع روستا 39

22

شمالی

عمق 1cm

در و پنجره

پیام آوران شمالی 39

21

شمالی

12-22 Cm

در و پنجره

پیام آوران شمالی 32
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جدول شماره ()2
شماره
عکس
21

سال ساخته مصالح
شدن ( بنا )
سال
32-39

سنگ – آهن – شیشه

ابعاد (کالبدی)

کارکرد از نظر بُعد معنوی شکل تراس

2/22 × 1 m

%52

(محرمیت)

سنگ – آجر – آهن – 52 cm × 1 m
شیشه

%12

29

کمپوزیت – شیشه

2/12 × 12Cm

%22

24

کمپوزیت – شیشه

1/5 × 12 Cm

%55

25

کمپوزیت – شیشه

2/22 × 12 Cm

%15

21

سنگ – آهن -گچ – 2/12 × 12 Cm
شیشه

%52

25

سنگ – آهن – آجر – 4 m × 1/22
شیشه

%12

22

سنگ – آهن – آجر – 9 m × 1 m
شیشه

%22

23

سنگ – آهن – آجر 22 cm × 9 m -
شیشه

%12

22

92

سال 22-32

آجر – آهن – گچ

1 /5 × 2 m

%52

91

گچ – سیمان سفید – 52cm × 9 m
آهن – شیشه

%52

92

کمپوزیت – شیشه

52cm × 2 m

%12

99

آهن – سیمان – رنگ 52cm × 9 m
– شیشه – گچ

%52

94

آجر نسوز زرد و قرمز – 12cm × 9 m
سنگ – آهن

%52

95

سنگ – آجر – آهن – 12cm × 5 m

%42
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سال 52-22
91
95
92
93
42
41

سال 12-52

گچ – شیشه
سنگ – بتن – آهن

2/12 × 9 m

%52

سنگ – آجر – آهن

12cm × 2 m

%12

آجر – آهن – 12cm × 4 m
آلومینیوم – بلوك بتنی

%25

سال  52-12آجر – آهن – بتن
قبل
از سنگ – بتن – آهن
انقالب
آهن – آجر زرد  -سنگ

12cm × 1 m

%52

12cm × 9 m

%52

12cm × 1 m

%42
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جدول شماره ()3
شماره
عکس

ساخته کارکرد از نظر بُعد کالبد مصالح مورد استفاده در کارکرد از نظر بُعد دسته بندی از نظر شکل

سال
شدن شناشیر

ابعاد شناشیر

شناشیر

1

52-12

12cm × 9 m

آهن – سیمان – چوب
– بتن

جنوبی

2

52-12

2m × 9 m

چوب – بتن – آهن

جنوبی

9

12-52

1m × 2/ 5 m

چوب – بتن – شیشه

شرقی

4

12-52

52cm × 2 m

چوب – شیشه – بتن

جنوبی

5

52-12

52cm × 2 m

چوب – شیشه – بتن

شرقی

1

22-32

12 × 4 m

چوب – سیمان سفید
– شیشه

جنوبی

5

22-32

52cm ×1 m

چوب – بتن – شیشه

شرقی

2

22-32

2m × 2 m

چوب – بتن

جنوبی

3

22-32

1m × 12 m

چوب – بتن – شیشه

شرقی

12

32

2m × 5 m

چوب – سیمان سفید
– شیشه  -آهن

شمالی – جنوبی

معنوی محرمیت

جهت شمالی  -جنوبی

شناشیر
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جدول شماره ()4
جایگیری

جغرافیا

علت ایجاد

اقلیم

ابعاد

دفع رطوبت – دید و منظر –
تهویه

گرم و مرطوب

مکعب با عرض  9تارمه :دور تا دور خانه
متر

بوشهر و شمال کشور

گرم و خشک

مکعب با عرض ایوان :جلوی خانه
بیش از  4متر

یزد – کاشان

دید و منظر

معتدل و مرطوب

مکعب با عرض  9تالر :دور تا دور خانه
متر

شمال کشور

دفع رطوبت و کوران هوا –
دید و منظر – تأمین نور
خورشید

کوهستانی

مکعب کوچک با ایوان صفه:
عرض  1متر

ماسوله

دیدو منظر – تأمین نور
خورشید

با توجه به مطالعات انجام شده و دسته بندی اطالعات بدست آمده از مطالعات طبق جدول باال چنین به نظر می
رسد که هر ایوان در هر یک از اقلیم های چهارگانه ایران بهره وری متفاوت داشته اند و همچنین ابعاد آن ها و
جایگری آن ها در پالن ساختمان بنا به کارکرد آن ها متفاوت از یکدیگر می باشند.
نتیجه گیری کلی:
با توجه به بررسی های انجام شده چنین به نظر می رسد که افراد در تراس می نشینند در همه طرف در معرض
دید مستقیم قرار می گیرند .در اقلیم بوشهر و در عنصر شناشیر فضا نیمه بسته است و این بسته بودن فقط
جلوی دید را از داخل کوچه به داخل می گیرد و جلوی دید برعکس را نمی گیرد و همچنین جلوی عبور هوا و
صدا را نمی گیرد .ویژگی بوشهر و بندری بودن آن ،دریا در جنوب است و در ساحل ساختمان های کشیده به
سمت دریا می باشند .در واقع کشیدگی ساختمان رو به ساحل باعث می شود که نسیم دریا و خشکی روز و
شب اتفاق بیفتد و ساختمان ها را تهویه می کند و برای تشدید کردن این تهویه کوچه های باریک بین
ساختمان ها قرار می گیرند که هوایی را که از دریا می آید از کوچه با فشار و سرعت بین ساختمان ها عبور می
کنند و بر می گردند و در طول شب از این کوچه ها به عنوان کریدورهای هوا استفاده می شود .در بوشهر نیز
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بافت مجموعه متراکم بوده مانند شهرستان دزفول ولی به علت رطوبت زیاد هوا ساختمان ها از زمین توسط پله
ارتفاع می گیرند و در همکف فضاهای خدماتی مانند سرویس بهداشتی ،انبار و در طبقات اتاق های خواب و
آشپزخانه طراحی می شود .طبقه باال از طریق شناشیر به کوچه های بین ساختمان ها نفوذ کرده ،دیواره
ساختمان  +دیواره شناشیر در معرض باد قرار گرفته و در کوچه هوا ار بین شبکه ها رد شده ،وارد ساختمان می
شود و هوای ساختمان را تهویه می کند .شناشیر عمالً از ساختمان بیرون آمده که هوا را جذب کند و نیز سطح
خانه را در طبقه فوقانی گسترش دهد .اگر خانه از  4طرف به کوچه راه دارد معموالً در جهت غرب به علت
گرمای زیاد شناشیر استفاده نمی شود .در قسمت شرقی و شمالی بویژه در قسمت هایی که کوچه رو به ساحل
است این عنصر را می توان مشاهده کرد .با توجه به مطالعات انجام شده چنین حاصل شد که ویژگی معماری
بوشهر و حلقه تعریف کننده آن فضاهایی نیمه درونگراست جایی که ساختمان چشم انداز به بیرون دارد .چنین
به نظر می رسد که معماری گذشته ایران ،اصول و محور مشخصی دارد .ساختار همه خانه ها یکی است و در
تزئینات متفاوت است ولی زندگی امروزه مشاهده می کنیم که بدون توجه به معیارها و ارزش های معماری
ساخت و سازها صورت می گیرد.
با توجه به پژوهش های انجام شده و مطالعات میدانی چنین حاصل شد تراس های شهرستان دزفول از نظر
بافت مصالح ،نوع مصالح ،رنگ و عمق پیش آمدگی تراس از ساختمان ،با یکدیگر دارای حداقل هماهنگی و
تناسب می باشند و نیز با عکاسی های متعدد و دسته بندی عکس ها و تقسیم بندی آن ها در قالب جدول ،به
مقایسه تراس در دو اقلیم گرم و خشک دزفول و گرم و مرطوب بوشهر و بررسی تفاوت ها و شباهت های آن ها
پرداخته شد .چنین به نظر می رسد که بافت دزفول و بوشهر هر دو متراکم می باشند و در هر دو اقلیم از مصالح
با رنگ روشن استفاده می شود .و با توجه به مطالعات چنین حاصل شد که معماری دزفول ،معماری درون
گراست و از تراس برای بهره گیری از نور و تهویه و در برخی موارد تراس به انبارهای کوچکی برای خانه ها
تبدیل شده است .ولی معماری بوشهر ،معماری نیمه درون گراست و برون گرایی توسط عنصر شناشیر خود را
نمایان می کند و به طور کلی فضای تراس در بوشهر فضایی نیمه باز است فضایی که ساختمان دارای چشم انداز
به بیرون است و در بوشهر به علت رطوبت هوا ساختمان ها از زمین فاصله گرفته و در قسمت همکف فضای
خدماتی و طبعاً تراس ها به طبقه فوقانی می روند.
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