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تأملی بر ساختار فضایی و گونه شناسی خانه های سّنتی بخش دستگردان طبس 

چکیده
بافت  مناطق تاریخی دورة اســامی نشــان می دهد که عوامل مختلفي چون اقلیم و فرهنگ بر چگونگی ســاختار و 
شــکل گیری خانه های مسکوني تأثیرگذار بوده است. در بخش دســتگردان طبس خانه های سّنتی متعّددی وجود دارد 
که تعّلــق تاریخی آنها به دوره هاي صفوّیه تا قاجار باز می گردد. این خانه ها با ســاختار پیچیده و متفاوت خود، چهرة 
دگرگونی در میان بافت سّنتی منطقه، به وجود آورده اند. با توّجه به قرارگرفتن ناحیه دستگردان در اقلیم گرم و خشک، 
بناهای این منطقه متناســب با شرایط آب و هوایی بیابانی شــکل پذیرفته اند. خانه های تاریخی مورد مطالعه از عناصر 
کارکردی متمایزی نســبت به دیگر بناهای مسکونی برخوردارند و شاخصه ها و ویژگی های منحصر به فرد آنها ضرورت 

انجام پژوهش را فراهم ساخت. 
این مقاله در نظر دارد ضمن معرفی خانه های تاریخی بخش دستگردان طبس، به شناخت عناصر سازنده و ویژگی های 
کالبدی فضایی خانه ها، با درک اصول و ارزش های فرهنگی حاکم بر معماری مســکونی، به تعیین هوّیت آنها بپردازد. 
عاوه بر این که با مطالعه چرایی و چگونگی ســاختار معماری این بناها، می  توان الگویی مناسب و پایدار برای معماری 
خانه هــای امروزی این منطقــه طّراحی نمود. پژوهش حاضر با رویکردی تاریخی و بــا روش توصیفی- تحلیلی انجام 
پذیرفته است. مستندسازی ویژگی های معماری مبتنی بر جمع آوری منابع کتابخانه ای و بررسی های میدانی است. برای 
دست یابی به این هدف، تعدادی از خانه های سّنتی دستگردان متعّلق به دورة صفویه تا پهلوی، به لحاظ عناصر کالبدی 
مورد بررســی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از هماهنگی منطقی ترکیب فضایی خانه های تاریخی بخش 
دستگردان با نوع اقلیم منطقه است و تغییر در چهرة برخی خانه ها ریشه در ساختار اجتماعی این جامعه دارد. به طور کلی 
تشابه کالبدی معماری خانه ها در حیاط مرکزی با عنوان نقش هماهنگ کننده و ارتباط دهنده میان سایر عناصر بنا، استفاده 

از حوض خانه و ایجاد باغ در پیوند با فضای خانه به عنوان الگوی قابل تأمل در دستگردان طبس است.

واژگان کلیدي: اقلیم، ساختار معماری، خانه های سنتی، گونه های فضایی، دستگردان طبس.
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مقّدمه
آثار معماري مهم ترين نماية فرهنگي هر جامعه به  شمار می رود. 
خانه بــه عنوان يکی از اين آثــار، ملجأ زندگی آدمــی، از مظاهر 
گويای پیوند معماری و فرهنگ اســت. خانه هــای تاريخی، نماد 
ســازگاری انســان با محیط پیرامون و چگونگــی بهره مندی بهینه 
از نیروهای طبیعی اســت. درک ســاختار معماری بافت خانه ها،  از 
طريق شناخت پیوند میان کالبد معماری، زندگی و فرهنگ جاری 
در آن ممکن می شود. فراموشی و بی توّجهی به هويّت و شیوه های 
معماری گذشته، کیفیّت مســکن امروز را کاهش بخشیده است. 
مطالعــة خانه هــای ســنّتی به عنوان بخشــی از گنجینــة عظیم و 
پربــار تاريــخ و فرهنگ معماری اين ســرزمین می توانــد ما را در 
شــناخت شرايط اقتصادی و اجتماعی گذشته آگاه سازد. از سويی 
دســت يابی به دانش ســاختاری الگــوی معماری ســنّتی می تواند 
هماننــد ديگر مقوله های فرهنگی به نســل های آينــده انتقال يابد 
و تأثیر بســزايی در چهرة شــهرهای امروزی به وجود آورد. در اين 
باره بايد در نظر داشــت که فرهنگ اســامی همواره تأثیر خود را 
در شــکل گیری بافت و فضای معماری مسکونی، با در نظرگرفتن 

اصول مذهبی و اجتماعی نشان داده است. 
طی بررسی های میدانی بخش دستگردان طبس که در فروردين 
ســال 1394 انجام گرفت، تعدادی از خانه هــای تاريخی مربوط به 
دوران اســامی متأّخر شناســايی شــد )عنانــی، 1394(. خانه های 
تاريخــی دســتگردان بر اســاس الگوهای مکانی و زمانی شــکل  
گرفته انــد. هرچند برخی ويژگی های کالبدی خانه های شناســايی 
شده، آنها را از ساير بناها متمايز ساخته است. اين مقاله تاش دارد 
بر اساس دو پرسش زير ابعاد ساختاری اين خانه ها را شناسايی کند.
1- شرايط اقلیمی چگونه بر شکل گیری الگوی معماری منطقه 

دستگردان تأثیرگذار بوده است؟
2- ســاختار فضايی و الگوی کالبدی خانه های دســتگردان در 

دوران اسامی متأّخر به چه نحوی بیان می شود؟
پژوهش هــای متعــّددی در ارتباط بــا معرفی و بررســی عوامل 
کاربــردی و کالبدی خانه ها در شــهرهای ايران، به ويژه شــهرهای 
کويــری انجام پذيرفته اســت. انجام اين پژوهش بــا توّجه به نبود 
مطالعه و شــناخت منطقی اصول کاربــردی در معماری خانه های 
بخش دســتگردان طبس ضرورت می يابد. در فرايند انجام تحقیق 
پیش رو، ابتدا ضمن معرفی خانه های تاريخی منطقه و برشــمردن 
ويژگی های آنها در ارتباط با اقلیم مناطق گرم و خشک، به تحلیل 

عناصر کاربردی اين عمارت ها پرداخته می شود.

روش شناسی پژوهش
اين پژوهش به لحاظ ماهیّت و هدف، کاربردی است و يافته های 
آن مبتنی بر شــیوة توصیفی- تحلیلی است. انجام اين پژوهش با 
دستاورد بررسی های میدانی و گسترة مطالعاتی، با گردآوری اسناد 

و منابع کتابخانه ای انجام پذيرفته اســت. برای پیشبرد اين تحقیق 
خانه هايــی را که بــه لحاظ تاريخی در بخش دســتگردان اهمیّت 
داشــته، انتخاب و در جهت شــناخت گونه های فضايی و عناصر 
کالبــدی مورد تحلیل قــرار گرفته اند. در فراينــد انجام مطالعات، 
بســتر مکانی بخش دســتگردان طبــس و موقعیّــت زمانی دوران 
اســامی متأّخر )دورة صفويه تا پهلوی( در نظر گرفته شــده است. 
با توّجه به شــناخت بستر تاريخی، می توان چگونگی تأثیر عوامل 

فرهنگی، محیطی را در شکل دهی اين خانه های بومی دريافت.

ویژگی هاِی خانه  سّنتی ایرانی
در معماری ســنتی ايرانی، اقلیم عامــل مؤثری در جهت گیری، 
ســازمان دهی فضايی، شکل، نوع ســازه، مصالح و عناصر و اجزای 
بناها بوده اســت)زينلیان و اخوت، 1396: 17(. در ساخت و احداث 
سکونت گاه های انسانی، عمدتاً شرايط آب و هوايی و سازگاری آن 
با نوع فعالیت های انســان مورد توّجه واقع می شود. احساس انسان 
نســبت به محیط اطرافش را نمی توان تنها از طريق بررسی يکی از 
عناصر اقلیمی مانند درجة حرارت، رطوبت نسبی يا جريان هوا بیان 
کرد؛ زيرا ترکیب اين عناصر بر انســان تأثیر می گذارد و با آسايش 
فیزيکــی او ارتباط دارد )کســمائی، 1385: 15(. ســاختار کالبدي 
خانه هاي سنتی، حکايت از طرّاحی هوشمندانة آنها در جهت منافع 
انســان و محیط زيست دارند و سازندگان اين واحدهاي بومی در هر 
زمان و مکان تاش کرده اند تا از طريق ايجاد رابطه اي دوســتانه میان 
محیط زيست، فرهنگ و فرم معماري، فضاهاي زندگی را در جهت 
انسانی شدن سوق دهند )Basiago,1999: 146(. معماران و مهندسان 
ايرانی از قرن ها پیش با استفاده از جريان باد، اختاف دمای هوا در 
شب و روز، توانستند شاهکارهايی خلق کنند که متناسب با شرايط 

جوی حاکم بر منطقه باشد.
خانه در بافت های  شهری متراکم و درون گرا، فضايی خصوصی 
را برای زندگی خانوادگی فراهم می کرد که معموالً اصل محرمیّت 
در طرّاحی و احداث آن رعايت می شــد. بیش تر خانه های شهرها، 
تک هســته ای بودند و تعداد اندکــی از خانه های متعلّق به اعیان و 
اشــراف و رجال شهر دو هسته ای يعنی متشکل از دو واحد تقريباً 
متمايز اما پیوسته بودند )ســلطان زاده، 1384: 60(. خانه های سنّتی، 
خانه هايــی درون گــرا و حیاط محــور بودند که اغلــب در اطراف 
معابر فرعی يعنی کوی ها و کوچه ها و گذرها و بن بســت ها قرار 
می گرفتنــد. به طور کلی  چه خانة مردم عادی و چه خانة اشــراف 
به ســبک ســنّتی و مطابق با اصول بنیادين معماری ايرانی احداث 
می شــدند. نمای اين خانه ها معموالً خشــتی يــا آجری بود و روی 
ديوارهای بلند و ساده آنها، هیچ روزن يا پنجره ای به چشم نمی آمد 
)قريب، 1374: 206(. دِر خانه با ايجاد مکث و عقب نشینی از معبر 
عمومی عنصری شاخص بود. هشــتی ها و داالن ها و چرخش های 
بــه جــای آن بــرای جلوگیــری از ديد مســتقیم به داخــل خانه، 
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اختاف ســطح درون و بیرون، »گودی حیاط« برای دســت يابی به 
آب قنــات و تضمیــن خنکای بیش تر و اســتفاده از خاک حیاط 
در ســاختمان از وجوه مشــترک خانة ســنّتی ايرانی است. استقرار 
در جهات خــاص و ايجاد بدنه های نمادين بــرای مقابله با عوامل 
جــوّی ضمن حفظ تعادل در نمای بنا و مقیاس انســانی، کیفیّت 
زندگی خصوصی و عمومی از عوامل ســازمان دهی شکل فضايی 
خانه ايرانی اســت )محمدمرادی و امیرکبیريــان، 1381: 14(. تداوم 
و سلســله مراتب در خانواده، ســاختار خانواده، حريم در خانواده، 
اهمیت مهمان، چگونگی زندگی جمعی، درون گرايی و خانه های 
درون گــرا از ديگر مواردی اســت کــه در شــکل گیری فضاهای 
خانه ايرانی اهمیت داشــته اند )عبــداهلل زاده و ارجمند، 1391: 113(. 
شناخت عوامل تأثیرگذار بر معماری خانه های تاريخی دستگردان، 
بــه لحاظ عوامل ســاختاری، کارکــردی و تاريخــی و ثبت اصول 
سازمان يافته در اين خانه های ســنّتی، می تواند به عنوان پیشنهادی 
برای الگوی ساخت مساکن امروزی اين منطقه قرار گیرد. در ادامه 
به سبک های خانه های دستگردان طی دوره زمانی صفوی تا قاجار 

با توجه به اقلیم گرم و خشک منطقه، پرداخته می شود.

معرفی محدوده و یافته های پژوهش
جغرافیای دستگردان طبس

دســتگردان يکی از بخش های شهرســتان طبس اســت که در 
فاصلــة 105 کیلومتری شــمال آن و 380 کیلومتری غرب بیرجند، 
مرکز استان خراســان جنوبی قرار دارد. بخش دستگردان شامل دو 
دهســتان دستگردان و کوه يخاب است. اين بخش با وسعت12000 
کیلومتر مربع از وســیع ترين بخش های اســتان خراسان جنوبی و 
ســرزمین ايران به شــمار می رود و با تعمیم هر دو دهستان، دارای 
325 آبادی مســکونی و غیر مسکونی است )ولی زاده و همکاران، 

1390( )تصوير شمارة 1(.
اين دهستان از زمینی هموار، مسطح و کويری برخوردار است و 
خاک آن رســی و شنی است. هرچند که خاک دستگردان نسبت 
به اطراف طبس از اســتعداد حاصلخیزی بیشتری برخوردار است، 
امّــا بنا بــه داليل کمی میزان نــزوالت جوی و کاهــش منابع آبی 
زيرزمینی، از نظر پوشــش گیاهی منطقه ای فقیر و دارای واحه های 
کوچک و متعّدد برای کشاورزی و دامداری است. رودخانه های اين 
دهســتان نیز، فصلی و کم آب هســتند؛ به طوری که 108 آبادی در 

دهستان دستگردان توسط 60 رشته قنات تغذيه می شوند.

در هشــت روســتای بخش دســتگردان حدود 13 بنای معماری 
مســکونی با کارکرد خانه و کوشک شناســايی شدند که با توّجه 
به موقعیّت نامطلوب جغرافیايی اين منطقه، مطالعة الگو و ساختار 

معماری چنین بناهايی، دارای اهمیّت است )نقشة شمارة 2(.

نقشة شمارة 2: موقعّیت پراکندگی خانه های سّنتی در میان 
روستاهای دهستان دستگردان؛ مأخذ: نگارندگان

ویژگی بافت روستایی در بخش دستگردان طبس
فرم و ســاختار هر شهر يا روســتا، به رابطة انسان با محیط زيست 
اشــاره دارد. بافت روســتايی بخش دســتگردان طبس در حد فاصل 
منطقة کوهستانی و مناطق پســت قرار گرفته است. بافت روستايی 
کهن بخش دســتگردان، ترکیبی از زمین های کشــاورزی، باغ ها و 
منازل مسکونی است. در اين بافت، فضاهای زيستی به صورت فشرده 
و متّصل به يکديگرنــد. معابر در اين روســتاها، باريک و ديوارهای 
مرتفع در مسیر يک خط شکســته امتداد دارند. هستة سکونت گاه 
اولیة روستايی در فاصلة چند کیلومتری عشق آباد )مرکزيت دهستان 
دســتگردان( قرار داشــت. در دو قرن گذشــتة با مرکزيّت عشق آباد، 
روســتاهای امروزی به وجود آمدند و اســتقرارگاه هايی در ساير نقاط 
جمعیّتــی، در فواصل زمانی معیّنی شــکل گرفتنــد. محور اصلی 
توسعه و شکل گیری آبادی های بخش دستگردان در کنار قنات های 
منطقه اســت و پس از بهره بــرداری از آب های زير زمینی، نزديکی 
به جاده اصلی عشــق آباد- ده محمد، به عنــوان اولويت بعدی بافت 
روســتايی، اين منطقه را به شکل الگوی خطی ممتد 

نزديک کرده است. 
روستا- شهرهايی که به تازگی توسعة خود را شروع 
کرده اند بیش تر براساس اين الگو رشد پیدا می کنند، 
زيرا اين گونه مراکز جمعیّتــی، در ابتدا به محورهای 
ارتباطــی توّجه ويژه ای دارنــد و گاهی اوقات منزلت   نقشة شمارة 1: موقعّیت جغرافیایی بخش دستگردان طبس در استان خراسان جنوبی؛ 

مأخذ: نگارندگان
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اجتماعی افراد بر اســاس نزديکی به محور ارتباطی اصلی مشّخص 
می شــود )شــیعه، 1382: 83(. در حــال حاضر، به دلیــل پايین رفتن 
آب ســفره های زيرزمینی و عدم رونق کشــاورزی در بافت روستايی 
از يک ســو و دوری از مراکز شهری از ســويی ديگر، زمینه ای برای 
افزايش تراکم جمعیّتی و رشد و توسعة عشق آباد بوده است. اين در 
حالی اســت که بافت برخی روستاهای جديد در کنار بافت قديمی 
شــکل گرفته است )به بافت قديم روستای کلشانه در تصوير شمارة 
1 و روســتای هودر در تصوير شــمارة 5 نگاه کنید(. در سه روستای 
حسن آباد شــجاع، يوســف آباد و قائمیه، خانه های سنّتی در بافت 
میانی روســتا قرار دارنــد )تصاوير شــمارة 2 و3(. در کنار اين بناها، 
شــیوه های معماری جديد و ناهماهنگ با فرهنگ و اقلیم منطقه رو 
به گسترش است. از ســويی بافت روستايی در آبادی های بادام تک 

کامًا متروک شده است )تصوير شمارة 4(.

تصویر شمارة 1: موقعّیت دو خانه عباسی و مؤدب در بافت قدیم 
GoogleEarth :روستای کلشانه؛ مأخذ

تصویر شمارة 2: موقعّیت خانه میرزا محمود در بافت میانی روستای 
GoogleEarth :قائمیه؛ مأخذ

تصویر شمارة 3: موقعّیت خانه های نجفی در بافت میانی روستای 
GoogleEarth :یوسف آباد؛ مأخذ

تصویر شمارة 4: موقعّیت خانه های بادام تک در روستای متروکه 
GoogleEarth :بادام تک؛ مأخذ

به طور کلی خانه های سنّتی دستگردان در بافت  پیوسته و متراکم 
و منظم شــکل گرفته اند. هم چنین در ســاختار و فــرم برخی از اين 
خانه ها، دو هســته ای بودن بنا، مشاهده می شــود. ويژگی های بافت 

روستايی دستگردان در جدول شماره 1 نمايش داده شده است.

جدول شمارة 1: سیمای بافت قدیمی روستایی دستگردان
تأثیرگذاری عامل پیدایش شاخصه ها

ايجاد سايه- کاهندة 
حرارتی اقلیمی- اقتصادی تراکم و به هم 

پیوستگی سازه ها
ايجاد سايه- کاهندة 
حرارتی- افزايش 
جريان طبیعی هوا

اقلیمی- اقتصادی معابر کم عرض و 
طاقدار

شخصیّت بخشی به 
بافت- الگوی رفتاری 

اقلیم کويری- 
انعطاف پذيری در 

فضای مسکونی

فرهنگی- هويتی نظم در فرم بناها

درک حضور بیگانه، 
افزايش قدرت امنیّتی برج

کاهش شدت تابش- 
کنترل فشارهای 

رانشی 
اقلیمی

به کار بردن مصالح 
خشتی و پوشش های 

نیم گنبدی

عدم يکنواختی در 
بافت روستايی اقتصادی

خانه های بزرگ 
پیمون- خانه های 

کوچک پیمون
جذب رطوبت و 

خنک کردن منازل- 
حیات بخشی- تأمین 

مايحتاج زندگی

اقتصادی
حضور مزارع و 

باغ ها در کنار فضای 
مسکونی

مأخذ: نگارندگان
بــا توّجه به نتايــج حاصل از اين جــدول، میزان تأثیر شــرايط 
اقلیمی بر شــکل گیری بافت روستايی بخش دستگردان، نسبت به 

ديگر عوامل، از اهمیّت وافری برخوردار است.

تأثیر اقلیم و سّنت های زیستی در پیدایش خانه های 
بخش دستگردان

معماری بومی هر منطقه در گرو شرايط محیطی و فرهنگی مردم 
آن سرزمین پديدار می شود. »معمار سنّتی با شناخت درست و علمی 
اقلیم، معماری پايــداری را طرّاحی کرده که درعین حال کامًا بومی 
اســت« )اکرمی و زارع،1392: 58(. ساختمان های بخش دستگردان در 
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گذشــته به علّت رعايت اصول و معیارهای اقلیمی در برابر شــرايط 
نامساعد آب و هوايی عملکرد خوبی داشتند. در حقیقت میزان دما، 
بارندگی، رطوبت، پوشــش گیاهی و ديگر عناصر اقلیمی حاکی از 
جای گیری ناحیة دستگردان، در حاشیة کوير با اقلیمی گرم و خشک 
اســت. از اين رو، دارای شب های ســرد و روزهای بسیار گرم است. در 
فصل زمستان نیز، دارای آب و هوای مايم و شب های نسبتاً سرد است.

موضوع و اهمیّت جريان باد در طرح و ساخت محیط مسکونی از 
ديرباز مورد توّجه معماران بوده اســت. »باد معمول در کوير طبس از 
طرف شــمال غربی می وزد. جهت بادگیرها در خانه های طبس، مؤيد 
اين مطلب است« )امینی، 1385: 79(. از نظر گسترة اقلیمی، دستگردان 
يکی از مناطق بادخیز کشور اســت و در اغلب روزهای سال، بادهای 
منطقه ای از سمت مشرق به مغرب در حال وزيدن است. اين بادها در 
تابستان با گرد و خاک همراه می شود. بادهای گرم کويری در تابستان 
و بادهای سرد زمستانی با سوز و سرما از مشّخصه های اين منطقه است 
)اطاع رســانی هواشناســی طبس، 1390(؛ به طوری که وزش بادهای 
محلی اين بخش موجب شــده تا معماران بومی از بادهای مطلوب با 

کمک بادگیر برای تنظیم خنکای خانه های سنّتی بهره گیری کنند.
کمبود منابع آبی ناشــی از عوامل متعــّددی چون کمبود نزوالت 
آسمانی و شــّدت تبخیر در بخش دستگردان به راه کارهای متفاوتی 
برای تأمین و دســت يابی به اين عنصر حیاتی انجامیده اســت. برای 
تأمیــن آب حوض خانه و آبیــاری باغ ها در اين بخــش، از آب های 
سطحی، چشمه ها و قنات ها استفاده می شده است. در دشت دستگردان 
حدود 62 رشته قنات وجود داشته که بسیاری از آبادی های آن را آبیاری 
می کرده است. انتقال آب از قنات به فضای حوض خانه و سپس باغ در 
کنار ساختمان يکی از شیوه های تنظیم رطوبت و خنک سازی بناها در 
گذشتة دستگردان بوده است. مهم ترين ويژگی های فرم و شکل همساز 
با اقلیم، مانند »استفاده از مصالح با ظرفیّت حرارتی باال )ساختار خشت 
و گل به عنوان مصالح بومی(، تراکم بافت، بام طاقی و گنبدی شکل، 
طرح حیاط مرکزی )تابســتان و زمستان نشــین(، ديوارهای بلند جهت 
ايجاد سايه و تعديل نور آفتاب« )معماريان،1380: 253( بیش ترين تأثیر 
را بر کارايی معماری مسکونی مناطق کويری داشته است هم چنین با 
طرّاحی اقلیمی، جهت تابش نور خورشــید و جهت باد و سفره های 
زير زمینی در کاهش هزينه های انرژی )واتسون و لَبز، 1388: 4( نقش 
مثبتی را ايفا کرده اند. در واقع شرايط اقلیمی بر طرح بنا و جهت گیری 
ساختمان، عملکرد گوناگون فضاهای خانه تأثیر گذاشته و اين موضوع 
در خانه هاي دورة صفوی تا پهلوِی بخش دستگردان قابل مشاهده است. 

گونه شناسی خانه های دستگردان
گونه، آگاهانه يا ناآگاهانه، با تاريخی که به بناها و شــهرهای درون 
فرهنگ خود خوانايی می بخشد، رابطه دارد و ساختار درونی فرم است 
)اکبری و همکاران، 1396: 7(. بر اســاس بررسی های میدانی صورت 
گرفته در دســتگردان، بیش تر خانه های برجــای مانده مربوط به دورة 

صفوی تا دورة پهلوی اســت. »معماری دوره صفويه که با نام شــیوه يا 
ســبک اصفهانی معروف اســت« ) پیرنیا، 1384: 23(، در بسیاری از 
بناهای معماری اين بخش مشــاهده می شود. اين سبک از اوايل دورة 
صفوی در معماری ايران رايج شــد و در شهرهای بزرگ به ويژه تهران 
و اصفهان تا اواسط دوره قاجار ادامه پیدا کرد. الگوی رايج معماری به 
ســبک اصفهانی بر دو گونة درون گرا )سازمان دهی فضايی با حیاط 
مرکزی( و برون گرا که برای کوشــک های تابستانی عمومیّت داشته 
استوار است. توسعة معماری خانه ها تا اواسط دورة قاجار، با ادامة سبک 

دورة صفوی همراه است.
دولت صفوی بنا به ســنّت های کهــن، ســازمان دهی، راه اندازی و 
ايجاد تأسیســات و تجهیزات زيرساختی را عمدتاً بر عهده می گیرد. 
بازسازی جاده های ابريشم، حفر شبکه های عظیم قنات و کاريز برای 
آب رسانی و آبیاری، ساختن کاروان سراها و آب انبارهای بین جاده ای، 
ايجاد نقاط و کانون های زيســتی جديد همگی حکايت از اين نقش 
دولت دارند. در مکتب اصفهان هر مجموعة زيســتی )شهر يا روستا( 
دارای يک میدان يا مرکز ثقل اســت )حبیبی، 1395: 91(. با فروپاشی 
دولت، تأسیسات زيرساختی و شبکه های آب رسانی و جاده ها... دچار 
آسیب های جدی شدند و با انحطاط تجارت، سلطه دولت به حکومت 
»خان خانــی« تغییر شــکل داد. اين شــیوه با تــرس از حکومت های 
قدرت مند نادری و ســپس زَند، در پی استفاده از لحظه ها و برش های 
فضايی- مکانی موجود برای اعتا بخشیدن به مفهوم غارت- دفاع بر 
آمد و از استقرار در شهر می هراسید و سعی بر آن داشت که در مناطق 
دوردست و تحت سیطرة نیروی نظامی ايل خود مستقر شود )پیشین، 
108(. بدون کاوش های باستان شناختی، نمی توان با صراحت از تعلّق 
تاريخی خانه های دستگردان به دورة صفوی صحبت کرد. اما با مقايسة 
ويژگی های معماری، عناصر ســازنده و نام گــذاری اين بناها، حضور 
حکومت »خان خانی« در میان روستاهای دستگردان بدون ترديد، قابل 
مشاهده است. در اين زمینه می توان به خانة خان يوسفی و خانه فیاضی 
در روســتای هودر اشاره ّکرد. وســعت تصرّف مکانی اين دو خانه در 
محدودة بافت هودر قابل ماحظه است )تصوير شمارة 6(. با اين وجود 
می توان تاريخ بنای خانه های دســتگردان را از اواســط دورة صفويه در 
نظر گرفت. از اين رو بیش تر خانه های اين منطقه با سبک اصفهانی 
شناخته شــدند. معماری درون گرا يکی از شیوه های رايج معماری در 
بناهای دورة صفوی اســت، هرچند اقلیم در انتخاب اصل درون گرايی 
مؤثّر بوده است. بخش دستگردان با در نظر گرفتن شرايط اقلیمی، از 
بافتی متراکم و فشرده برخوردار است، از اين رو ويژگی درون گرايی آن 
جلوه گر است. »در مناطقی با اقلیم گرم و خشک، ساختمان های شهر 
و روســتاها با طرح درون گرا ســاخته می شوند و تا آنجايی که ممکن 
اســت در مقابل گرمای و سرمای شديد و طوفان های شنی محافظت 
شوند« )قباديان، 1380: 6(. در واقع می توان گفت، درون گرايي مفهومي 
است که به صورت يک اصل در معماري ايران وجود داشته است و با 
حضوري آشکار به صورت هاي متنوّع قابل درک و مشاهده است )پیرنیا، 
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1384: 234(. ساختار فضايی خانه های دستگردان به دو شیوة درون گرا 
و برون گرا قابل مشاهده است. در معماری ايرانی، فرهنگ درون گرايی 
با قرارگیری فضاها در پیرامون حیاط مرکزی جلوه کرده است. به دلیل 
موقعیّت جغرافیايی دســتگردان و دور بودن از مراکز شــهری، بافت 
شــهری- روســتايی اين منطقه در دورة قاجار، تفاوت چندانی با اصول 
شهرسازی دورة صفوی نشان نمی دهد. بنابراين يک پیوستگی کالبدی 
معماری در تاريخ بنای خانه های ســنّتی اين روســتا وجود دارد. در اين 
دوره افزون بر معماری درون گرا، معماری برون گرا نیز شکل می گیرد. 
»همگام با تحوالت مــدرن در مغرب زمین و دگرگونی فرهنگی، که 
از اواخــر دوران قاجار در ايران آغاز شــد، فرهنگ معماری برون نگر 
کوشکی به تدريج جايگزين معماری درون گرای حیاط مرکزی شد، اما 
با وجود تجربیات مکرر در طول سده گذشته، هیچ گاه گزينه مناسبی، 
که بتواند واجد اغلب برتری های شــیوه سازمان دهی فضا محور باشد، 
پديد نیامد« )احمدی، 1384: 99(. خانه های برون گرا در دســتگردان به 
شکل چهار صفه و کوشک و با عناصری چون حوض خانه در مرکز 
بنا، نمود يافته  است. کوشک باغ غیاثی متعلّق به دورة پهلوی، نمونه ای 
بر جايگزينی معماری درون گرا در بافت روستايی دستگردان است. اين 
بنا خارج از بافت روستای قیصريه و نزديک به مزارع کشاورزی قرار دارد 

)تصوير شمارة 7(.

تصویر شمارة 6: موقعّیت خانه های خان یوسفی و فیاضی در میان 
GoogleEarth :بافت قدیم روستای هودر؛ مأخذ

تصویر شمارة 7: کوشک باغ غیاثی در خارج از بافت قدیمی روستای 
GoogleEarth :قیصریه؛ مأخذ

ویژگی ساختاری خانه های دستگردان
شکل گیری فرم، پان و جهت گیری در خانه های بومی و سنتی، 
تحت تأثیر عوامل طبیعی بوده است. در حقیقت توّجه به زمینه هاي 
کالبدي، اقلیمي جغرافیايي، تاريخي، اجتماعي- فرهنگي ساختگاه 
و درک محیــِط پیرامــون از اصــول مهم در معماري پايدار اســت 
)احمدی، 1391: 35(. با بررسی طرح خانه های سنّتی و نظم هندسی 
آشکار در بافت روستايی دستگردان در می يابیم که عوامل اقلیمی 
در شــکل گیری ايــن خانه ها، بیش از عوامــل فرهنگی- اجتماعی 
بازنمود می يابد. عاوه بر شکل بنا، جهت گیری در بناهای قديمی 
و بومی، يکی از اصول معماری در بناهای ســنّتی اســت. اين اصل 
به عوامل مختلفی بســتگی دارد؛ شــامل: الف- تغییر جهت تابش 
نــور خورشــید، ب- جهــت وزش بادهای موســمی، ج- وضعیّت 
زمین و دسترســی های بنا. در اکثر خانه های سنتی، محور شمالی- 
جنوبی، محور اصلی بنا در نظر گرفته شده و فضاهای اصلی در دو 
ســوی شــمال و جنوب، حیاط و فضاهای فرعی در دو سوی شرق 
و غرب تعبیه می شــدند )قائــم، 1375: 26(. معماران بومی با توّجه 
به اقلیم های گوناگون، ســه رون بنیادی، راسته، اصفهانی و کرمانی 
را در جهت گیری ســاختمان به کار می گرفتند  )پیرنیا، 1390: 155(. 
خانه های بخش دســتگردان از دو رون اصفهان و راســته در ساخت 
بناهای ســنّتی خود بهره برده اند. هم چنین جهت گیری چند بنا در 
جهت شــمالی- جنوبی است. »مناســب ترين موقعیّت جای گیری 
ســاختمان در مقابــل آفتاب، جهت شــرقی- غربی اســت. در اين 
صورت عرض ســاختمان در محور شمالی- جنوبی قرار دارد. ديوار 
سمت جنوبی در زمســتان بیش ترين انرژی را کسب می کند و در 
تابستان توسط سايه بان محافظت می شود. ديوارهای سمت غربی و 
شــرقی که در تابســتان مقدار زيادی انرژی کسب می کنند، تا حد 
امکان، ســطح کم تری برای جذب گرما دارند« )قباديان، 1387: 7(. 
جهت گیری دو خانه تاريخی در کلشــانه، خانه شــجاع و خانه های 
نجفی، خانه خان يوسفی و بادام تک2 در هماهنگی با بافت روستا 
قرار دارد. در حالیکه خانه فیاضی و خانه بادام تک1 با جهت گیری 
متفاوت)رون اصفهان( و ناهماهنگی با ديگر منازل مســکونی بافت 
روستايی قديم ديده می شــوند. طرح و پان خانه های دستگردان به 
شــکل مستطیل طرّاحی شده اســت. جهت گیری اين ساختمان ها 
نیز به دلیل دريافت باد مطلوب و کاهش حرارت هوای گرم اســت. 
الگوی اين خانه های ســنّتی در ســه گروه يک ايوانی، دو ايوانی و 
چهــار صفه قرار می گیــرد. در خانه های يک ايوانــی و دو ايوانی 
که با رون اصفهان و راســته ساخته شــده اند، ايوان اصلی در جبهه 
جنوبی بنا قرار گرفته اســت. خانه هايی با پان دو ايوانی، از ارتفاع 
بیش تری برخوردار هستند. برخی خانه های سنّتی دستگردان با پان 
چهارصفه ســاخته شده که نســبت به دو پان ديگر از پیچیدگی 
کمتر برخوردار است. »صفه يا چفته به معنی خمیده يا طاقدار بوده 
و در خراســان فضای سرپوشیده را می گفتند. خانه های چهار صفه 
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بیش تر در نقاط مرکزی ايران ســاخته می شد. چهارصفه به صورت 
صلیبی در مرکز و در چهارگوشه آن اتاق ها قرار می گیرند« )پیرنیا، 
1390: 165(. در ايــن پــان حیاط به حوض خانه ای در وســط بنا و 
چهار ايوان يا صفه در جوانب آن ساخته شده است. ايوان اصلی که 
در جنوب بنا قرار دارد، از عمق بیش تری برخوردار است. هم چنین 

با دو اتاق در طرفین خود مرتبط است.

ساختار فضایی و عناصر سازندة بنا
در معماری بومی عناصر کالبدی به صورت يکپارچه و هماهنگ 
با ساختار معماری بنا طرّاحی می شدند. در واقع به نحوی، تمامیّت 
اجزا و عناصر بنا در وحدتی منطقی نمايان می شــد. »شکل گیری 
بنــا در معماری ايران چه به صــورت منفرد و چه به صورت مجتمع 
هم زمان و هم مکان بر اســاس ترکیب ســه الگوی فضای باز، بسته 
و نیمه باز صورت گرفته است« )حائری، 1388: 117(. با تعريف سه 
گونه های فضايــی در خانه های تاريخی مــورد مطالعه، فضای رها 

شده در پان خانه ديده نمی شود.

الف- فضاهای باز
در معماری مسکن بومی با توّجه به پیروی نقشه، نما، و فضاهای 
خانه از يک الگوی عام شکل گیری و نظام ساخت فضاهای تثبیت 
شده، تطبیق زندگی روزانه و فصلی با تنظیم روابط افقی و عمودی 
خانه و اســتفاده از فضاهای مختلف در ســاعات مختلف روز و در 
فصول مختلف میّســر شده اســت. فضاهايی چون تابستان نشین، 
زمستان نشــین، زيرزمین، باالخانه و پشــت بام امــکان تطبیق خانه 
بــا شــرايط مختلــف زندگــی را فراهم مــی آورد. ســازمان دهندة 
انعطاف پذيــری در ايــن مقیاس عنصر مرکزی خانــه يعنی حیاط 

است )عینی فر، 1382: 70(.
در خانه های درون گرا، فضاها در پیرامون حیاط شکل می گیرند. 
لذا بین محیط بیرون و حیاط مرکزی، فاصله ای از جرم و فضا وجود 
دارد که ارتباط حیاط با فضای بیرونی خانه را با فضاهای واســطی 
مانند داالن و هشتی برقرار می کند. اين فضای میانی، به محرمیّت 
درون خانه کمک می کند که خود، ناشی از وضعیّت اقلیمی است 
)اکرمــی و زارع، 1392: 59(. در خانه هــای بافت قديم دســتگردان 

جدول شمارة 2: ویژگی های ساختاری خانه های بخش دستگردان

خانه خان یوسفی خانه سردار مکرم خانه فیاضی خانه بادام تک2 خانه بادام تک1 ویژگی 
خانه ها

GoogleEarth :مأخذ مأخذ: رفیعی، 1385 مأخذ: رفیعی، 1385 مأخذ: رفیعی، 1384 مأخذ: رفیعی، 1384

نقشه

صفوی قاجاری صفوی افشاريه- زنديه صفوی دوره 
اصفهانی اصفهانی اصفهانی اصفهانی اصفهانی گونه شناسی

مربع- مستطیل مستطیل؟ مستطیل مربع مستطیل هندسه بنا
دو ايوانی يک ايوانی يک ايوانی يک ايوانی يک ايوانی ساختار بنا
رون راسته رون راسته رون اصفهان رون راسته رون اصفهان رون

يک يک دو دو يک طبقات

خانه جمشید نجفی خانه حبیب اهلل مؤدب خانه کربایی عباس 
عباسی خانه محمود نجفی خانه شجاع سنگچولی ویژگی 

خانه ها

---

مأخذ: رفیعی، 1385 مأخذ: رفیعی، 1385 مأخذ: رفیعی، 1385 مأخذ: رفیعی، 1384

نقشه

قاجار اواخر صفوی اواخر صفوی اوايل قاجار اواخر افشاريه- اوايل 
قاجار دوره 

اصفهانی اصفهانی اصفهانی اصفهانی اصفهانی گونه شناسی
مستطیل مستطیل مستطیل مختلف االضاع مستطیل هندسه بنا

يک ايوانی چهارصفه چهارصفه دو ايوانی دو ايوانی ساختار بنا
شمالی- جنوبی شمالی- جنوبی شمالی- جنوبی شمالی- جنوبی رون اصفهان رون

دو دو يک يک يک طبقات
مأخذ: نگارندگان
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حیاط نقش اساســی را در میان ديگر عناصر ســازندة بناهای ســنّتی 
ايفا می کند. طرح هندســی، درون گرايی، محوريّت، هســته مرکزی و 
محصوريّت توســط يک يا چند ايوان و اتاق ها، از ويژگی های حیاط 
در اين منطقه است. برای دســت يابی به فضای حیاط، بايد از هشتی 
و داالن ورودی بــا اختاف ســطح چند پله، گذر کــرد. اين اختاف 
سطح ناشــی از گود بودن حیاط و دسترســی نزديک تر به منبع آبی 
قنات اســت. حوض در میان حیاط مرکزی نقش تأمین کنندة رطوبت 
فضای خانه را ايفا می کنــد. بهره برداری از عنصر بوم آورد در مصالح 
حیاط با اســتفاده از حفر گودال باغچه ديده می شــود. در خانه ها با 
محوريّــت حیــاط مرکزی، ايــوان جنوبی، بخش ســايه گیر و بخش 
شــمالی، آفتاب گیر در نظر گرفته می شــود. ضلع شرقی بنا در نیمه 
اول روز )صبح( و ضلع غربی در نیمه دوم روز )عصر( سايه گیر است.

با توّجه به جدول شمارة 4 که مساحت حیاط را نسبت به مساحت 

کل بنا بیان می کند حیاط خانه بادام تک1 نسبت به کل بنا، مساحت 
بیش تــری را به خود اختصاص داده اســت. در فضای داخل حیاط ها 

آثار درختان انار و نخل قابل مشاهده است.

ب- فضاهای نیمه باز
فضاهای نیمه باز در خانه های مورد مطالعه شــامل عناصری مانند؛ 
ورودی، هشــتی،داالن ورودی، ايوان و تاالر حوض خانه اســت )جدول 
شــمارة 5(. »يکی از اهداف مهم در طرّاحی فضای ورودی خانه ها نه 
تســهیل حرکت، بلکه کنترل آن و طوالنی نمودن مســیر حرکت از 

بیرون به درون بوده است« )سلطان زاده، 1384: 60(. 
درگاه ورودی تنها راه ارتباط ساختمان با محیط خارج است. ورود به 
خانه به عنوان حريم خصوصی همواره با طرح سلســله مراتب، فضای 
امنی را ايجاد کرده اســت. فضای ورودی پايین تر از سطح معبر قرار 

جدول شمارة 3: تقسیم بندی فضاهای باز در خانه های دستگردان
جزئیات اجزاء کاربری نوع فضا کالبد بنا

طرح: مستطیل- مربع- مختلف االضاع
مصالح: گل، خشت

ديوارهای بلند 
فضای سرپوشیده ايوان -ايوان ها

پلکان
باغچه

درختان انار و خرما
حوض

ارتباط با قنات

تهويه فضاهای بسته
تقسیم فضای تابستان نشین و زمستان نشین

انعکاس طبیعت در محیط خانه
ايجاد سايه در زمان های مختلف روز

رفتارهای فرهنگی و اجتماعی 
کاهش تأثیر باد و اتاف حرارتی

حیاط

فضای باز

مصالح: خشت، گل، آجر
پوشش نیم گنبدی

کانال بادگیر
کاه فرنگی

اجرای پوشش نیم گنبدی بر روی بام سبب 
کاهش گرما در روز و سرما در شب می شود بام

مصالح: خشت، آجر ارتفاع و کف پله ارتباط با اشکوب دوم بنا
کنترل نیروی رانشی پلکان

مأخذ: نگارندگان
جدول شماره4: حیاط در خانه های دستگردان در زمان های متفاوت از روز

 
حیاط خانه باغ فیاضی، ضلع جنوب شرقی، صبح گاه

 
حیاط خانه بادام تک2، ضلع غربی، صبح گاه

 
حیاط خانه بادام تک1، ضلع شمالی، صبح گاه

 
حیاط خانه جمشید نجفی، ضلع شمالی، عصر گاه حیاط در خانه محمود نجفی، ضلع شمالی، صبح گاه

 
حیاط خانه شجاع سنگچولی، ضلع شمال غربی، عصر گاه

مأخذ تصاوير: خديجه شريف کاظمی
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جدول شمارة 5: نسبت مساحت فضای حیاط به مجموع کل بنای هر خانه

شجاع سنگچولی
مأخذ: رفیعی، 1384

محمد نجفی
مأخذ: رفیعی، 1385 فیاضی

مأخذ: رفیعی، 1384
بادام تک2

مأخذ: رفیعی، 1384
بادام تک1

مأخذ: رفیعی، 1384

موقعیّت حیاط در 
خانه های دستگردان

%20 %20 %10 %10 %68 مساحت تصرف شده
مأخذ: تغییر در نقشه و محاسبات توسط نگارندگان

جدول شمارة 6: فضاهای نیمه باز خانه های دستگردان
جزئیات اجزاء کاربری نوع فضا کالبد بنا

طاق دار
مصالح خشت، آجر  ايوان

عنصر رابط فضای بیرونی و درونی
هويت معماری 

وضعیّت اجتماعی صاحبان بنا
کنترل حريم خصوصی

تشّخص و خوانايی
سلسله مراتب فضايی

ورودی

فضاهای 
نیمه باز

ايجاد سايه
تزيین با کاربندی، گچ
يک نمونه دارای روزن

سردر 

دو لنگه
جنس چوبی در

در دوسوی و متقارن
مصالح خشت و گل، آجر سکو

با طرح های مربع- مستطیل و هشت ضلعی
دارای طاق نما

ورودی پشت بام
مصالح آجر خشت گچ گل

سقف 
ديوار
سکو

تقسیم کننده فضا
محل نشستن و گفتگوی مراجعین

تصفیه نور
جابه جايی هوا

هشتی

دسترسی به سرويس بهداشتی سقف
ديوار ايجاد فضای غیرمستقیم با میان سرا داالن

دارای طاقچه ها و رف های متعدد، تزيینی 
کاربردی

دارای دو ورودی به اتاق های طرفین

سقف
ديوار 
طاق
کف

ارتباط دهنده حیاط به تاالر يا اتاق ها
نقش عظمت بخشی به بنا

جهت گیری معین برای اقامت فصلی
تعديل هوای اتاق های پشتی

ايوان يا صفه

دارای تزيینات کاربندی
مصالح گچ و گل

بادگیر
کاه فرنگی

حوضچه
صفه

کاهش حرارت خورشد و خنک کننده
اتصال طبیعت و معماری

کاربری تابستانی
حوض خانه

مأخذ: نگارندگان

گرفته و با ايجاد ســايه و عمق، تابســتانی خنک  و زمســتانی گرم را 
برای ســاکنان فراهم می کند. به کارگیری ايــوان طاق دار در اين فضا، 
در کنترل نیروهای رانشی زلزله مؤثّر می افتد. هم چنین ورودی توسط 
يک هشــتی و يک دهلیز طويل که با حرکتی چرخشــی )میان در(، 
بــه حیاط مرتبط می شــود از گزند هــوای محیط بیــرون محافظت 
شــده اســت. به طور معمول، نحوة ورود به حیاط در خانه های سنّتی 
به دلیل حفظ حريم خصوصی از چشــمة فرعی و در گوشــه حیاط 
صورت می گرفته اســت. اغلب خانه های بزرگ در قســمت ورودی، 
دارای ايوان و سردر بوده اند. از مهم ترين مشّخصة ورودی در خانه های 
دســتگردان، برقراری ارتباط با حیاط مرکزی، از طريق فضای هشــتی 
است. سردرهای خانه های دســتگردان در دو نوع ساده و تزيینی قابل 
تقســیم بندی است. نمونه ســردرهای تزيینی را می توان در خانه های 
فیاضی و خان يوسفی، خانه مؤدب و سردار مکرم با تزيین طاق تويزه، 

و کاربندی و گچ بری مشاهده نمود.

در فراينــد ورود به اين خانه ها عناصر پیش طاق، درآيگاه، هشــتي، 
داالن باريک و غیر مســتقیم ديده می شــود. افزون بر اين، خانه های 
بــادام تک 1 و 2، فیاضی، خان يوســفی و ســنچولی در بخش داالن 
ورودی، دارای اتــاق خدمه و در فضای ورودی دو خانه خان يوســفی 
و فیاضــی، اصطبل قرار گرفته اســت. با توّجه بــه مطالعات صورت 
گرفته، عملکرد ورودی خانه ها در ارتباط با فضای میان ســرا و محیط 
خانــه به طور غیرمســتقیم انجام می گرفته و در راســتة محور اصلی 
ســاختمان قرار نگرفته  است؛ در واقع اهمیّت و توّجه به محرمیّت در 
عمارت های بخش دستگردان درک شده است. فضای هشتی در خانه 
فیاضی به شکل برجی دو طبقه تعبیه شده و افزون بر تقسیم فضايی، 
کارکرد امنیّتی نیز داشته است. در اغلب خانه های سنّتی سر در وردی 
به شــکل ايوانی طاقدار اســت که موقعیّت اجتماعی ممتاز صاحبان 

اين خانه ها را نسبت به ديگر ساکنان روستا بیان می کند.
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جدول شمارة 7: نحوة جهت دهی ورودی و طرح هشتی خانه های دستگردان

تصاویر ابعاد درگاه راهرو- 
داالن

طرح 
هشتی سکو جهت  دهی تعداد 

ورودی فضای ورودی خانه

ارتفاع: 2/2 متر
عرض: 1/8 متر دارد مستطیلی ندارد جبهه غرب 1

بادام تک1
مأخذ: رفیعی، 1384

ارتفاع: 1/8 متر
عرض: 1/1 متر دارد ندارد

دارد- 
متصل به 

ايوان
جبهه شمال شرق 2

بادام تک2
مأخذ: رفیعی، 1384

ارتفاع: 2 متر
عرض: 1/3 متر دارد هشت 

 ضلعی
دارد 
متقارن جبهه شمال غرب 1

فیاضی
مأخذ: رفیعی، 1384

ارتفاع: 1/8 متر
عرض: 1/2 متر دارد هشت  

ضلعی
دارد 
متقارن

جبهه جنوب 
شرق 1

خانه شجاع سنگچولی
مأخذ: رفیعی، 1384

ارتفاع: 1/7 متر
عرض: 1/2 متر دارد ندارد ندارد اصلی: جبهه شرق

فرعی: طبقه دوم 2

خانه حبیب اهلل مؤدب
مأخذ: رفیعی، 1385

ارتفاع: 2 متر
عرض: 1/1 متر دارد ندارد ندارد جبهه جنوب 1

خانه محمود نجفی
مأخذ: رفیعی، 1385
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ايــوان از مهم ترين فضاهای معماری ايرانی اســت و در بیش تر 
خانه های سنّتی با تنوّع فرم و ابعاد قابل مشاهده است. کاربری ايوان 
در چند جبهه از مشّخصه های خانه های صفوی تا دورة قاجار است 
که اين موضوع در خانه های دســتگردان با تأکید بر حفظ معماری 
پايداری جلوه يافته اســت. ايوان با تنوّع فضايی، پیوســتگی فضای 
بیرون و درون خانه را فراهم می سازد. اين بخش از خانه، در فصول 
گرم موجب تعديل هوای اتاق های پسین خود می شود. ايوان مرکز 
عظمــت و نقطة اتصال تاالر شاه نشــین و حیاط اســت که عامل 

فرهنگی و اجتماعی را در اين بناها تقويت کرده است.
صفه ها از ديگر عناصر فضای نیمه باز به شــمار می رود که در دو 

خانة مؤدب و کربايی عباســی روستای کلشــانه، با کارکرد برون گرا 
حفظ شــده اند. فضاي بین صفه ها با سقف گنبدي پوشش داده شده  
اســت. عنصر حوض خانه از اجزای مشــترک میان صفه در خانه های 
برون گرا و درون گرا به شمار می رود. ارتفاع صفه ها و عنصر کاه فرنگی 
بر باالی گنبد، با تنظیم جريان هوا، عبور بادهای گرم را با حوضچه ای 
که دقیقاً در مرکز آن قرار دارد به خنک ســازی بنا در تابستان کمک 
می کند. هم چنین تنظیم نور در اين قســمت بــا کاه فرنگی تأمین 
می شــود. از ســويی اين روزنه ها در ســرمای زمستان، ســاکنان آن را 
 اذيّــت نمی کــرده و به نحوی ايــن فضای مرکــزی، عملکرد حیاط 

)پیرنیا، 1390: 165( را در تعديل دمای اين خانه ها داشته است. 

تصاویر ابعاد درگاه راهرو- 
داالن

طرح 
هشتی سکو جهت  دهی تعداد 

ورودی فضای ورودی خانه

ارتفاع: 1/6 متر
عرض: 0.9 متر دارد چهار 

ضلعی ندارد جبهه جنوب 1

خانه سردار مکرم
مأخذ: رفیعی، 1385

ارتفاع: 1/6 متر
عرض: 1 متر ندارد ندارد ندارد جبهه جنوب 1

خانه کربايی عباسی
مأخذ: رفیعی، 1385

ارتفاع: 2 متر
عرض: 1/1 متر دارد هشت 

 ضلعی
دارد- 
نامتقارن جبهه جنوب 1 خانه جمشید نجفی

-

ارتفاع: 2/3 متر
عرض: 1 متر دارد مستطیل دارد- 

متقارن
جبهه شمال 

1 شرقی خانه خان يوسفی
-

مأخذ تصاوير: خديجه شريف کاظمی
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جدول شمارة 8: انواع بادگیرها در خانه های دستگردان
جهت گیری تعداد چشمه نوع بادگیر تصاویر خانه

تاالر حوض خانه رو به جنوب شرقی 5 يک سويه

بادام تک1

چهار صفه رو به شمال غرب 3 يک سويه

اتاق در کنار ورودی رو به شمال شرق 4 يک سويه بادام تک2

تاالر حوض خانه در گستره خود رو به 
شمال شرق

وجوه ديگر: شمال و شر
7 سه وجهی خان يوسفی

تاالر حوض خانهرو به شمال شرق 5 يک سويه سردار مکرم

حوض خانه رو به شمال شرق 2 يک سويه شجاع 
سنگچولی

تاالر حوض خانه رو به شمال شرق 5 يک سويه باغ فیاضی

مأخذ تصاوير: خديجه شريف کاظمی 
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حوض خانه در خانه های درون گرا، مشرف به حیاط بوده و شرط 
اصلی پیدايی حوض خانه در اين بناها، نزديکی به قنات است. آب 
قنات از يک مســیر وارد حوض و در صورت وجود باغ در اطراف 

خانه، از مسیری ديگر وارد باغ می شود.
چنین فضايی به عنوان اقامتگاه تابســتاني در باغ يا خانه احداث 
مي شــد و در فصل گرما مورد اســتفاده قرار مي گرفت. از ســويی 
تاالر حوض خانه با در نظر گرفتن کاربرد آن در هنگام مهمانی های 
تابســتانی، کانون تزيینات خانه های تاريخی به شمار می رفته است. 
دو خانه بادام تک1 و خانه فیاضی شــواهدی بر اين امر هستند. اين 
فضــا نیاز به نوعي پیوند معماري و طبیعــت را با عنصر آب برقرار 
می کرد. معموالً يک ســمت حوض خانه به طرف حیاط يا صحن 
باغ و سقف آن بلندتر از فضاهاي مجاور، برای رعايت سلسله مراتب 
فضايي بوده اســت )فاتحي و فضل الهي، 1385: 8(. دو منبع نور در 
حوض خانــه وجود دارد: يکي حجمي از نور کــه از تاالر اصلي بر 
ديوارة جنوب غربي مي تابد و ايوان بزرگ اين جبهه مانع از ســرازير 
شدن آن به جبهة جنوب غربي مي شود. دوم، نوري که از شبکه هاي 
کاه فرنگــي بر فضــای حوض خانــه مي تابند و پیــچ و تاب هاي 
شــبکه ها را با خود دارد و با گــردش آفتاب به گردش در می آيد. با 
اســتفاده از بادگیر، جريان باد به داخــل حوض خانه، انجام می گیرد. 
باد خنک بر اثر فشــار مثبت از طريق دهانه هاي بادگیر وارد شده، به 
فضاي حوض خانه دمیده و با عبور از آب بر اثر برودت تبخیري آب 
خنک مي شــود. شــب هنگام و يا مواقعي که باد در جريان نیست، 
بادگیر همانند يک دودکش خورشــیدي عمل و هواي خنک را باغ 

به سمت حوض خانه هدايت می کند )پوراحمدی، 1391: 60(.
يکــي از اجزاي بناهاي بومي ايران در اقلیم گرم بادگیر اســت. 
اســتفاده از بادگیر بخش عمده ای از ساختمان را در گرمای طاقت 
فرسای تابستان خنک و شرايط زيستی را فراهم کرده است. بادگیر 
خانه های دســتگردان، در قسمت تابستان نشــین بنا )ايوان جنوبی( 
به کار رفته اســت. بــا توّجه به تقســیم بندی بادگیرهــا )اردکانی، 
کرمانی و يزدی(، بادگیر اردکانی که عموماً يک طرفه و نســبت به 
ساير بادگیرها تا حدی ســاده و از لحاظ اقتصادی باصرفه تر است 
)افشــار، 1371: 365(، بیش ترين کاربرد را در میان بافت روســتايی 
و منازل دســتگردان بر عهده داشــته است. »ســاختمان بادگیرها از 
چهار بخش، ســاقه، دهانه- قفســه، تیغه و سقف آن تشکیل شده 
اســت« )بهادری نژاد، 1387: 226(. تعداد چشــمه های هر بادگیر با 
بزرگی بادگیر، شــّدت بــاد و در مجموع با وضعیّــت آب و هوای 
هر منطقه، ارتباط مســتقیم دارد )پورجوهری و وفامهر، 1388: 30(. 
در منطقة دســتگردان بادگیرها بیش تــر از نوع يک طرفه و تنها در 
يک مورد، بادگیر ســه وجهی )خانه خان يوسفی( به کار رفته است. 
چشــمه های بادگیر با استفاده از تیغه های گچی ساخته شده است. 
انواع بادگیرها، جهت دهی و تعّدد چشــمه های هريک، در جدول 

شمارة 7 آمده است. 

عموماً بادگیرها در بافت روســتايی دستگردان با ارتفاع و جهت 
باد مطلوب طرّاحی و ســاخته شــده اند. مکان انتخابی بادگیرهای 
بزرگ و برجستة خانه های سنّتی دستگردان، در فضای حوض خانه 
و تنهــا يک مورد در يک اتاق اســت و بادگیرهــای يک  وجهی 
بیش ترين کاربــرد را دارد. جهت گیری بادگیر در اين خانه ها رو به 
شمال شــرق يعنی در مقابل باد مطلوب است. اين موضوع تنها در 
خانه بادام تک1 صورت نگرفته است. هم چنین در برخی اتاق های 

خانه ها يک روزن با کاربرد بادگیر به کار گرفته شده است.
ج- فضاهای بسته

انــواع فضای بســته در خانه های دســتگردان شــامل اتاق و برج 
اســت. فضاهای سکونتی در دو ســوی حیاط قرار دارند و استفاده 
از اتاق های متعّدد بزرگ، ســقف بلند و بادگیر به کاهش فشــار و 
دمای گرم اين بخش، کمک فراوانی کرده اند. از ســويی در کالبد 
معماری برخی خانه ها می توان برج را به عنوان فضايی بســته مورد 

تحلیل قرار داد.
اتاق ها در بخش دســتگردان با کارکرد فصلی طرّاحی شــده اند. 
اتاق های تابستان نشــین با ابعاد بزرگ، ســقفی بلند، گاه دارای يک 
روزنــه و يا يک بادگیر کوچک به جهت تهوية هوا تعبیه شــده اند. 
ارتباط میان اتاق های تابستان نشــین از طريــق راهرو انجام می گیرد. 
اتاق های زمستان نشین از ارتفاع کم تری برخوردار هستند. اين اتاق ها 
با يک درگاه به حیاط ارتباط دارند و در داخل آنها شــومینه ای برای 
تأمین گرمايشی تعبیه شده است. به طور کلی پوشش اتاق ها به شکل 
طاق آهنگ1 طاق و تويزه و برخی با طاق خنچه پوش دورعدسی دار2 
است )تصاوير شمارة 11، 10 و 9(. طاق زنی راهروها از نوع خنچه پوش 
تخت اســت. فضاهای خدماتی شامل انبار و آشــپزخانه در گوشة 
جنوب شــرقی بناهــا و در نزديکی يکديگر قرار دارنــد. در برخی 
خانه ها اتاق انباری ديده نشــد که ايــن موضوع می تواند تحت تأثیر 
تغییر کاربری برخی اتاق ها در فصول ســال باشد. در برخی خانه ها، 
معموالً ايوان جنوبی که رو به آفتاب قرار هستند به صورت دو طبقه 
ســاخته  شده اند. در خانه های بادام تک2، جمشید و محمود نجفی، 
ايوان جنوبی به صورت دو اشکوبه ساخته شده است. در اشکوب دوم 
دو اتاق با يک پنجره در طرفین ايوان تعبیه شده که به نظر می رسد 

کارکرد بهار خواب داشته اند.
در خانه های اقلیم کوير، اتاق های متعدد تابستان نشــین در سوی 
ايوان جنوبــی قرار می گرفتنــد. در اين خانه ها، اتاق ســه دری، اتاق 
خواب اســت. بــرای طرّاحــی آن از نصف تناســب طايی کمک 
می گرفتند. در اين اتاق هیچ وقت از فضای آزاد وارد آنها نمی شدند، 
زيرا بــرای ورود، در کنار هرکدام راهرويی در نظر گرفته می شــد. از 
اتاق پنج دری به عنوان اتاق مهمانی استفاده می کردند. پنج دری هايی 
که از سمت طولی نور می گرفتند، دارای تناسب کل طايی هستند. 
در دو طــرف پنج دری نیــز دو راهرو قــرار دارد. در داخل بعضی از 
پنج دری ها، تورفتگی، کمی باالتر از سطح زمین به نام شاه نشین ديده 
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 می شود که در آن مهمان های بزرگ می نشستند )پیرنیا، 1390: 163(. 
تنها در خانة فیاضی دو اناق پنج دری به طور متقارن در دو ضلع شرقی 
و غربی بنا قرار دارد. در اتاق پنج دری، فضای شاه نشین يا همان اتاق 
شکم دريده با انعطاف پذيری معماری در قسمت سايه گیر بنا به کار 
گرفته شــده است. اين فضای شاه نشین نیز در خانه شجاع سنچولی 
در ضلع شــرقی و غربی به طور متقارن مشاهده می شود. استفاده از 
اتاق ســه دری در خانه فیاضی منحصراً نزديک هشــتی و در اختیار 
خدمــه بود. کاربرد طاقچه و رف در اضــاع اتاق ها، برای نگهداری 

ظروف و تزيین نما به کار رفته است.
يکی از ويژگی های معماری خانه های اين منطقه، به کارگیری برج  
در قســمت ورودی بنا اســت که بیانگر تأثیرات عدم امنیّت منطقه 
است. هرچند ساخت اين برج ها را با توّجه به مصالح و شیوة ساخت 
و با توّجه به شرايط ناامن منطقه، می توان به زمانی پیش از دورة قاجار 
نسبت داد. کاربری اين برج ها نگهبانی، ديده بانی و انبار غات بود.

 تصویر شمارة 9: سقف اتاق  تابستان نشین، خانه باغ فیاضی؛ 
مأخذ: ماخذ آرشیو تصاوير میراث فرهنگی خراسان جنوبی، 1384

 تصویر شمارة 10: شومینه در اتاق زمستان نشین خانه بادام تک2؛ 
مأخذ: خديجه شريف کاظمی

 تصویر شمارة 11: اتاق پنج دری، خانه باغ فیاضی؛ 
مأخذ: خديجه شريف کاظمی

جدول شمارة 9: فضاهای بسته در خانه های دستگردان
جزئیات اجزاء کاربری نوع فضا اجزای بنا

کاربری فصلی
سه دری: خصوصی، اتاق خواب

پنج دری: مهمانی
اتاق ها در ارتباط با راهرو و سپس حیاط قرار دارند.

برخی مستقیما در ارتباط با حیاط قرار دارند
زمستان نشین با بخاری
تابستان نشین با روزنه

برخی از اتاق ها دارای تزيین گچبری
اندود ديوارها با گچ

در
پنجره  عمودی

طاق بندی
طاقچه

سقف طاق دار

سه دری زمستان نشین

انواع اتاق

فضاهای بسته

پنج دری تابستان نشین

قرارگیری مطبخ و انباری در يکی از گوشه های جنوبی بنا
اتاق نگهبانی ضلع شمالی بنا با شومینه

در
تنور
اجاق

خمره ذخیره
پنجره
طاقچه

تهیه غذا مطبخ

ذخیره غات انبار

امنیّت نگهبانی

سطح مقطع دايره و در يک نمونه مربع
معموال در دو يا سه طبقه ساخته می شد

مصالح آجر، خشت، ماط گل

ابتدای ورودی
روزن

تیرکش

امنیّت
ديده بانی

اواخر قاجار برای ذخیره غات 
استفاده می شده

يک نمونه با کاربری هشتی

برج

مأخذ: نگارندگان
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باغ 
وجود باغ ها در نزديکی اين خانه ها، نشــان دهندة انطباق شرايط 
اقلیم و محیط با توّجه به کمبود آب در منطقه و استفاده مطلوب 
از آب قنات است. در واقع »استفاده از باغچه و آب، انواع درختان 
و گل ها، نورگیرها، ارســی ها و بادگیر، همــه راهکارهايی جهت 
بهره مندی از طبیعت اســت« )بیتــی، 1389: 60(. برخی محققان 
باشــکوه ترين عصر باغ ســازي در ايــران را دورة صفوي مي دانند. 
در اين دورن باغ ها در گســترة شهرها به عنوان عنصر شکل دهندة 
ســاختار فیزيکي شــهر بودند و هم چون منظومه اي ســبز تمامي 
ساختار شــهر را تحت تأثیر قرار می دادند. از اين زمان به بعد در 
اکثر شــهرهاي ايران باغ سازي در ابعاد وسیع و هماهنگ با بافت 
و شبکه هاي شــهري اهمیّت فراواني يافت. ســیر تحوّل طرّاحي 
باغ در دورة زنديــه نیز همانند زنجیره اي بــه دورة صفوي مرتبط 
بود و در دوران قاجاريه به علّت ارتباطات فرهنگي گســترده میان 
ايران و اروپا، نشــانه هايي از الگوهاي باغ سازي اروپايي در باغ هاي 
ايــران نفوذ کــرد. در دورة قاجار با توّجــه و عاقه حاکمان وقت 
به مقولة باغ ســازی، باغ های در خور  توّجهی برجای مانده اســت 
)اويســی، 1394: 63-62(. هستة دوم خانه های سنّتی دستگردان را 
باغ هايی به صورت مستقل اما متصل به طرح اصلی خانه تشکیل 

داده است.

جدول شماره10: فضای باغ در خانه های بخش دستگردان

الف- محدوده باغ خانه بادام تک2

ب- محدوده باغ فیاضی در ضلع شرقی خانه فیاضی

ج- ورودی باغ، خانه شجاع سنچولی

د- باغ خانه سردار مکرم
مأخذ تصاوير: خديجه شريف کاظمی

تصویر شمارة 12: برج ورودی خانه فیاضی؛ 
مأخذ: خديجه شريف کاظمی

تصویر شمارة 13: برج متصل به فضای ورودی خانه 
جمشیدنجفی؛ مأخذ: خديجه شريف کاظمی

تصویر شمارة 14: برج در نزدیکی ورودی خانه 
میرزامحمودی؛ مأخذ: خديجه شريف کاظمی

 تصویر شمارة 15: برج متصل به بادگیر در خانه خان یوسفی؛ 
مأخذ: خديجه شريف کاظمی
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مصالح
مصالح به کار رفته در خانه های ســنّتی ، با اقلیم مناطق حاشــیة 
کويری هماهنگ است. در ساخت خانه های اين منطقه از مصالح؛ 
خشــت، گل، آجر، گــچ و به صورت محــدود از حصیر نیز بهره 
برده اند. ايــن مصالح میزان حرارت باال را کاهش بخشــیده و گاه 
بدين منظور از ديوارهای قطور نیز در ديوارهای خانه بهره می بردند. 

نتیجه گیری
بافت مســکونی منطقة دستگردان همانند ســاير بناهای با اقلیم 
بیابانی تحت شرايط محیطی شکل گرفته است. تحواّلت اقتصادی 
و سیاســی قرون اخیر هماهنگ با اين مهم تأثیر وافری بر ساختار 
معماری به ويژه بافت مسکونی منطقه داشته است. اين فرايند سبب 
به وجود آمدن پیچیدگی  سلســله مراتب اجتماعی در منطقه شده 
اســت. ايجاد خانه های پرهزينــه از جمله خانه های خان يوســفی، 
بادام تک1 و فیاضی برايند اين مهم هســتند. بیش تر آثار معماری 
منطقه، در دورة زمانی صفويه تا قاجار شکل گرفته است. خانه های 
ســنّتی اين منطقه اگرچه در دورة قاجار به لحاظ کمیّت نسبت به 
گذشــته رشد قابل توّجهی داشته، اما به دلیل دوري از مراکز قدرت 
و اهمیّت تاريخی کمتر نسبت به شهرهاي بزرگ، معماري ساده و 
بی آرايه اي دارد. با توّجه به شرايط اقلیمی گرم و خشک و باوجود 
کوشک های برون گرا، اغلب خانه ها، ساختاری درون گرا دارند و از 
دو رون راسته و اصفهان در ساخت اين بناها به کار گرفته شده است. 
معماری خانه ها دارای دو بخش اندرونی و بیرونی هســتند. ساختار 
بناهای مســکونی به صورت يــک و دو ايوانی با محوريّت مرکزی 
حیاط و چهار صفه با حوض خانه اســت که فضاهای خصوصی و 
خدماتی پیرامون آن قرار دارد. قرارگیری ايوان در محوريّت مرکزی 
و حفظ سلســله مراتب در نظام فضايی معماری اين خانه ها حاکی 
از وحدت و هماهنگی در میان عناصر سازنده بنا است. ويژگی های 
معماری اين خانه ها بر اســاس معیارهای اصلی در جدول شمارة 8 

به طور خاصه  آمده است.
نظم هندســی ايــن خانه ها بر مبنای اقلیــم و فرهنگ، افزون بر 
حس تعلّق، به ســاختار معماری بافت منطقه هويّت و شــخصیّت 
بخشــیده اســت. در حال حاضر بیش تر خانه ها در بافت روستايی 
قديم از ايوان ورودی و حیاط مرکزی و بادگیر برخوردارند. ازاين رو 
ضــرورت به کارگیری از روش های بومی معماری و عناصر کالبدی 
اين خانه ها را می توان با توّجه به اقلیم اين منطقه در بافت روستايی 

امروز، مورد توّجه قرار داد.

جدول شمارة 8: عوامل تأثیرگذار در شکل گیری خانه های سّنتی 
روستای دستگردان

ویژگی معماری زیر معیارها معیار 
اصلی

مرتفع نمودن ديوارهای بنا برای ايجاد سايه 
ايجاد معابر با با طاق های طويل رومی پیوسته

به کارگیری حیاط مرکزی
حوض در وسط حیاط

عمیق تر کردن ايوان جنوبی
تاالر حوض خانه و بادگیر برای تهويه هوا

جهت گیری مناسب بادگیر و جذب حداکثر 
باد مطلوب

به کارگیری روزنه های کوچک در جهت 
کوران هوا به داخل اتاق

استفاده از مصالح سنّتی و بوم آورد منطقه با 
ظرفیت حرارتی باال

شدت تابش خورشید
گرمای شديد
عدم رطوبت

نبود بارش باران

ويژگی های اقلیمی

تأکید بر درون گرايی در پان
کاربرد هشتی و داالن

رعايت سلسله مراتب برای دسترسی به فضاهای 
گوناگون خانه 
حیاط مرکزی

نداشتن پنجره در طبقات همکف
دو طبقه ساختن بنا

محرمیّت انعطاف پذيری و عملکردچندگانه اتاق هافرهنگی و اجتماعی
اتاق های کوچک برای خلوت گزينی

طّراحی پنج دری و سه دری و اتاق شکم دريده، 
تاالر حوض خانه در هنگام پذيرايی از مهمانان

شیوه زندگی

نزديکی به مزارع
افزدون هستة باغ در مجاورت بنا

کشاورزی
باغداری
دامداری

اقتصادی

وجود برج در نزديکی ورودی يا متصل به آن
مرتفع نمودن بناها

حمله ياغیان و 
غارتگران

تدابیر دفاعی در نزاع 
میان روستايی

امنیّتی

مأخذ: نگارندگان

سپاسگزاری
از جنــاب آقــای بهرام عنانی بــرای در اختیار نهــادن اطاعات 

بررسی محدوده بخش دستگردان طبس، قدردانی می گردد.

پی نوشت ها
1. اين تاق به شــکل نیم استوانه تو خالی است و از حرکت يک قوس در 
امتــداد يک خط به وجود می آيد )معماريان،1394: 63(. برای ســاخت 
تاق آهنگ بايد در آغاز دو ديوار موازی و عمود بر ســطح زمین پديد 
آورد و ســپس شــابلون گچی را در آغاز آن نصب کرد. اگر به شکل 
فرضی درراستای پاکار دو ديوار شابلون کشیده شود، شکلی تقريباً نیم 
اســتوانه پديد می آيد که به آن »کوره پوش« يا« تاق آهنگ »می گويند. 
ايــن کار در معماری با شــیوه های گوناگون ســاخت و چیدمان آجر، 

سنگ و ... پديد می آيد)ولی بیگ و همکاران، 1391: 40(.
2. خنچه پوش دوردار عدســی: بــرای کاهش نیروی فشــار وارد بر قوس 
تخت، خیزی مناســب به پوشش وسط داده می شــود. چنین قوسی را 
قوس عدسی می نامند. در دوره صفوی و بعد از آن از اين قوس به وفور 

استفاده گرديد )زمرشیدی، 1387: 88(
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