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 چکیده  واژگان کلیدی

در معماری ایران  هاآنتنوع، تعدد و گستردگی حضور مصادیق معماری کند در کشور ایران، مؤید اهمیت  

شده برای  های مطرحاست. علیرغم سوابق پژوهشی متعدد درخصوص این مصادیق و نیز علیرغم تعدد نام

جانبه ز درک همه، تعریف کامل و جامعی از این نوع معماری دردسترس نیست. این وضعیت مانع اهاآن
دهد.  ارایهرو آن بوده که تعریفی جامع از این نوع معماری لذا هدف از مقاله پیشِ ؛شودمعماری کند می

آن تعریف  طراحی براساس دو وجه محصول و فرآیند درحقیقت، مقاله بدنبال آن بوده که معماری کند را

عملکرد، شکل، معنا، ساخت، بافت و انگیزه  ،گانه کاپون یعنیمقوالت شش، براساس ، سعی شده که این نوع معمارینخستکند. در وجه 

مقاله حاضر برای تعریف معماری کند بوده است.  گذر تاریخهای طراحی این نوع معماری در بدنبال معرفی روش، دوم نیزدر وجه  شود.تعریف 
ه تقسیم )اتکاء به اقسام مختلف آن( بهره گرفته است. پژوهش حاضر از تعریف مصداقی )اتکاء به مصادیق ایرانی معماری کند( و تعریف برپای

در وجه ها از متون نوشتاری و مراجعه مستقیم به مصادیق استفاده نموده است. نتایج نشان داده که تعریف معماری کند برای گردآوری داده

سب شکل ورود به فضا، شکل سازمان فضایی، شکل فضاها و در مقوله عملکرد، برحسب نوع و تداوم عملکردی؛ در مقوله شکل برحمحصول آن، 

شکل پوشش؛ در مقوله معنا برحسب وسعت تاریخی؛ در مقوله ساخت برحسب نوع استفاده از راهکار کندن زمین، نوع فناوری کندن زمین و 
 های متعددی توأم است.ی زمین، با ویژگیها و مقیاس فضایی و در مقوله انگیزه برحسب مزایاشیوه اجرایی؛ در مقوله بافت برحسب همجواری

تقلیدی، -تواند در قالب الگوهای غریزیکاررفته در طراحی این مصادیق میبراین، نتایج حاکی از آن بوده که سیر تحول فرآیندهای بهعالوه

 گردد. معرفیتجربی و علمی 

  تعریف

 طراحی معماری

 ماری کندمع

 های طراحیروش

 مصادیق ایرانی

 

 بیان مسأله -۱
د که کرتوان به مصادیق مختلفی اشاره در تاریخ معماری، می

تنها در اند. این مصادیق نهازطریقِ کندن زمین شکل گرفته

کشورهای چین، ترکیه، تونس، اردن، مصر، پرتغال، اسپانیا و 

اند. وفور احداث شدهمناطق ایران نیز به غیره، که در اکثر

در طول تاریخ معماری ایران  هاآنتعدد، تنوع، تکثر و تداوم 

ست. در ادبیات معماری اا هآنمؤید اهمیت پرداختن به 

جمله مختلفی منهای ایران این نوع مصادیق ذیل نام
 (،Mirfatah & Shekari, 1375) ایمعماری صخره

 کند، معماری دست(Zargar, 1378) معماری کَند

(Ashrafi, 1390)،  معماری یا فضاهای زیرسطحی

http://tuse.shahroodut.ac.ir/
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(Hosseini, 1394،) پناهمعماری یا بناهای خاک 

(Nasrollahi & Akrami Abarghuie, 1395) ، بناهای

های زیرزمینی ، سازه(Eghtedari, et al., 1399) پناهزمین

عرضه  ... و (Peyman, et al., 1399یا مدفون در خاک )

شده برای این مصادیق،  های مطرحاند. علیرغم تعدد نامشده

تنها عناوین یادشده که اشارات جسته و گریخته مندرج در نه

 ارایههم، تعریف کامل و جامعی از این نوع معماری  هاآن

مثال، مشخصه اصلی این نوع معماری در  عنواندهند. بهنمی

قرارگرفتن در زیرِ زمین است. شده، کندن یا  ارایهتعاریف 

شود؛ جانبه این معماری میاین وضعیت مانع از درک همه

فقط بر نحوه ایجاد فضا تأکید  این قسم از تعاریف،چراکه 

دیگر، تمامیت یا ماهیت معماری کند  عبارتکنند. بهمی

 مبهم بوده و نیازمند تعریفی کامل و جامع است. 
  

 پژوهش تسواال-2
گرفته از کندن براساس مصادیق ایرانی شکلسوال اصلی: 

 د؟ کر ارایهتوان زمین، چه تعریفی از معماری کند می

)یعنی سواالت فرعی: وجه محصولی معماری کند 

شود؟ وجه چگونه تعریف میمحصوالت این نوع طراحی( 

چگونه آن( های طراحی روشیعنی ) معماری کندفرآیندی 

 ؟شودتعریف می
 

 پیشینه پژوهش-3
توان در دو دسته های مرتبط با پژوهش حاضر را میپیشینه

که به موضوع  هستندهایی دسته اول، پیشینه ؛دکر بررسی

که  گونهماناند. همصادیق معماری کند در ایران پرداخته

ای طوالنی در بررسی مصادیق معماری کند پیشینه ،ذکر شد

شمسی  50ادبیات معماری ایران دارد. این مصادیق از دهه 

های دکتری رشتهها و رسالهنامهواسطه پایانتا به امروز به

شناسی و...؛ مقاالت و های مختلف مرمت، معماری، باستان

های باارزش؛ های ساماندهی بافتهای تحریری، پروژهکتاب

های های مرمتی؛ پروژهشناسی؛ پروژههای باستانپروژه

هانی؛ بانضمام های ثبت ملی و جمربوط به تهیه پرونده

ها اند. بررسی این پیشنهها مورد بحث قرار گرفتههمایش
ها بیشترین دغدغه بناها و بافتدهد که معرفی تکنشان می

و کمتر ( Mangeli, et al., 1396)های قبلی بوده پژوهش

براینکه، معطوف شده است. مضاف هاآنبه تعریف جامع 

شده،  های یادپژوهشمصادیق معاصر این معماری نیز در 

دنبال بهها دیگر، این پیشینهازسویمغفول مانده است. 

  اند.نبودهنیز کند معماری کاررفته در بههای طراحی روش

را به پژوهش  هاآنهایی که بتوان پیشینه دسته دومِ

هایی هستند که به موضوع روشحاضر مرتبط کرد، پژوهش

برادبنت و وارد اند. شناسی طراحی معماری پرداخته

(Broadbent. & Ward, 1969 )و برادبنت(Broadbent, 

های ( ازجمله افرادی هستند که به تبیین روش1973

. در انداقدام کردهطراحی معماری، در سیر تاریخی خود 

گیری از چهار روش آفرینش فرم در گرو بهره هاآننظرات 

اذعان  هاآنمند است. گرا، نمادگرا، قیاسی و قاعدهعمل

ها در طول تاریخ به صورت منفرد یا که این روش اندنموده

 هاآند. انهای معماری مؤثر بودهترکیبی در زایش فرم
گرا مقدم لحاظ تاریخی روش عملاند که بههمچنین معتقد

ها است. بر نمادگرایی و نمادگرایی مقدم بر دیگر روش

-در ذیل مبحث نقش دگرگون( Lawson, 2006الوسون )

ای پرداخته شونده طراح به مقایسه طراحی بومی و حرفه

نیز در ادامه چنین بحثی به  (Cross, 1398) است. کراس

شکل های طراحی ماقبل صنعتی، صنعتی و )بهتفکیک روش

. الکساندر نموده استتلویحی( پساصنعتی اقدام 

(Alexander, 1964هم )، های طراحی را تمایز میان روش

 کرده است.های ناخودآگاه و خودآگاه تبیین براساس تمدن

نشان  هاآندر شده ارایههای ها و مثالبررسی این پیشینه

بیشتر متوجه طراحی  های یادشدهپژوهشدهد که می

هر های براساس پیشینهلذا  ؛اندزمین بوده معماری در روی

تواند میرو پیشِ پژوهشتوان ادعا کرد که می دو دسته

 های پژوهشی این دو دسته را پوشش دهد.برخی از خالء

 

 چارچوب نظری-۴
تعریف، تعریف معماری و تعریف طراحی معماری ازجمله 

موضوعات مورد بحث در فلسفه و فلسفه معماری هستند. در 

تعریف بدان معناست که مفهوم جامع یک شیء در فلسفه، 

. این (Kant, 1362) چارچوب مرزهای آن بازنمایی شود

بودن آن را با حد نشان خوبی معادلتعریف از تعریف به

عبارت است از سینا نیز در نظر ابنراکه حد دهد؛ چمی

 Nazar) تعریفی که ماهیت یا کمال محدود را بیان کند

Nezhad, 1381 .)ین معنا، تعریف به محدودنمودن شیدر ا 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anthony+Ward%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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یعنی هم به تصور شیء و هم به امتیاز آن از  ؛شودمنتهی می

که افالطون اشاره گونهآندیگر،  عبارتانجامد. بهغیر خود می

تعریف به برشمردن جزئیات شیء در مسیر رسیدن به ده، کر

شود. نکته کلیت و متمایزشدن آن از دیگر اشیاء اطالق می

طریقِ قول یا گفتار حاصل می نهایی آنکه تعریف یا حد از

گوید شود. مثالً خواجه نصیرالدین طوسی در وصف حد می

 (.ibid: 2-3) «الحد قول یدل علی ماهیت الشی...»که 

شده را معرَّف و خصوصیات ذکرشده  سان، شی تعریفبدین

برای تعریف  ،در فلسفه .برای آنرا معرف یا مقوله گویند

میان آمده های مختلفی صحبت بهها از مقولهماهیت پدیده

دید، به است. ارسطو که خاستگاه مقوالت را در عین می

، گانه جوهر، کم، کیف، اضافه، أین، متی، وضعمقوالت ده

ملک، فعل و انفعال متوسل شد. کانت با اذعان به نقش ذهن 
در معرفت آدمی، میان عالم ذهن و عین فاصله ایجاد نمود و 

شناسی و تعیین میزان تصرف سمت ذهنمسیر فلسفه را به

آن در معرفت سوق داد. ویتگنشتاین در تداوم مکتب تحلیل 

زبان نسبت خاستگاه مقوالت را )ورای ذهن و عین( به  ،زبانی

نظران در تعریف معماری نیز صاحب (.Alizadeh,1387) داد

اند. ویترویوس در این باب از مقوالت مختلفی استفاده کرده

 ,Vitruviusکند )به مقوالت دوام، راحتی و زیبایی اشاره می

های آلبرتی به راحتی و (. این مقوالت در نوشته1914

فناناپذیری درکنار بودن بانضمام ثبات، دوام و سرحال

(. واتن Alberti, 1755شود )سودمندی و زیبایی بدل می

(Wotton, 1624)  در تعهد خود به ویترویوس و آلبرتی به

ذیل عناوین سودمندی، استحکام و شادمانی  ،مقوالتی مشابه

گرای خود، های شکلکند. دوران متأثر از اندیشهاشاره می

گانه از مقوالت سه های مختلفبرای شناسایی ساختمان

 دکرتاریخ بنا، کارکرد و شکل یا فرم استفاده 

(Memariyan, 1389 .)معتقد است که دایره  کاپون

اطالعات یک شی، یا یک موضوع یا یک وجود، شامل طیفی 

بندی به طریقِ طبقه تواند از. این طیف میاستا هاز مقوله

 هستند و ازسو معدود منجر شوند که ازیک ترییمقوالت کل

تسری هستند. او از این  قابل ،دیگر به کلیه اشیاء سوی

را  هاآنکند و سعی می کندمقوالت به مقوالت نادره یاد می

(. Capon,1388) وسیله شعاعی از دایره نمایش دهدبه

با مقایسه مقوالت مطرح در اندیشه غرب، ریشه اکثر  کاپون

ده . او مقوالتگردانداین مقوالت را به فلسفه یونان بازمی

مثابه گانه ارسطو را به شش مقوله عملکرد، شکل، معنا )به

مثابه مقوالت مقوالت اصلی(، ساخت، بافت و انگیزه )به

های مفهوم، کاپون واژه (.۱شکل ) دهدفرعی( تقلیل می

های کارکرد، فعالیت، سبک و... را ذیل مقوله معنا؛ واژه

های هیبت، اندازه، حرکت و... را ذیل مقوله عملکرد؛ واژه

های اراده، هدفالگو، ساختار و... را ذیل مقوله شکل؛ واژه

های محل، سیاست و... را ذیل مقوله انگیزه؛ واژه مندی،

های مواد، ساخت، فن منطقه و... را ذیل مقوله بافت و واژه

 ,(Capon, 1388) دهدو... را ذیل مقوله ساخت قرار می

(Goudini & Vafamehr, 1398) و (Mahboobi, et al., 

کند تا ازطریقِ نقد آراء پیش از خود، کاپون سعی می( 1396

تا تعریفی جامع  را در این شش مقوله قرار دهد هاآنمقوالت 

ایجاد نماید. تعریفی که ازطریقِ مقوالت یادشده و مانع را 
ای است از اطالعات درخصوص شود و معرِّف دایرهایجاد می

 وجود نظیر معماری و غیره.یک یا  یک شی

 

گانه کاپون در تعریف معماری؛ مقوالت شش -۱شکل 

 (.Capon, 1388) براساس

 مانند تعریف معمارینیز به پس تعریف معماری کند

گانه کاپون صورت گیرد تا بایست براساس مقوالت ششمی

بتواند ضمن جامعیت خود، مرزهای این نوع معماری را 

دریافت که توان می هبا تأمل در این وجومشخص سازد. 

محصوالت معماری می به تبیینبیشتر  گانهمقوالت شش

 نظران، طراحیآنکه براساس نظرات صاحبپردازند. حال

هم بر محصول و هم بر فرآیند حاصل جمله معماری()من

 ,(Friedman, 2003)آمدن محصول داللت دارد 

(Lawson, 2006). . لذا تعریف جامع هر نوع معماری
وجه محصول طراحی بر گانه کاپون که بر مقوالت ششعالوه

بایست به وجه فرآیندی آن نیز بپردازد. در ، میداللت دارد

این حالت، تعریف معماری هم معرِّف محصول و هم معرِّف 

یعنی بر دو وجه محصول و  ؛های طراحی آن خواهد بودروش
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   فرآیند تکیه خواهد کرد.

 

 روش پژوهش-5
تعریف معماری کند از تعریف مصداقی و  مقاله حاضر برای

کند. در روش مصداقی، فرد تعریف برپایه تقسیم استفاده می

ها یا مصادیق آن اشاره میبرای تعریف یک پدیده به مثال

کند. در روش تقسیم هم که در منطق و خارج از آن اعتبار 

تجزیه و تفرق به  قطری بسیاری دارد، پدیده موردنظر از

( Nazar Nezhad, 1381) شودف، تعریف میاقسام مختل

پس این مقاله با اتکاء به مصادیق معماری ایرانی و اقسام 

همچنین، )مطابق با چارچوب  ؛شودمختلف آن دنبال می

در دو وجه تعریف معماری کند  ،شودنظری( سعی می
محصول و فرآیند آن دنبال شود. در وجه محصول، تعریف 

گانه عملکرد، شکل، معنا، ت ششبراساس مقوالمعماری کند 

در وجه فرآیند نیز به . شودمیساخت، بافت و انگیزه انجام 

شود. های طراحی مصادیق مختلف پرداخته میمقایسه روش

ها از متون نوشتاری برای گردآوری داده پژوهش حاضر

مصادیق مختلف معماری کند استفاده نموده و در  مربوط به

ی کیفی متوسل شده است. بااینتحلیل آن به تحلیل محتو

حال، در برخی از موارد مستقیماً به مصادیق مراجعه و به 

 پرداخته است.  هاآنتحلیل 

 

 )وجه محصول طراحی( گانهمقوالت شش -۶

 عملکرد-۶-۱
تواند برحسب دو تعریف مقوله عملکرد در معماری کند می

شود. برپایه اصل تقسیم و با  ارایهمعیار نوع و تداوم عملکرد 

تواند در معیار نوع عملکرد، یک مصداق معماری می

مذهبی، -تدفینی-اقامتی، آیینی-های مختلف سکونتیدسته

هنری قرار -صنعتی و فرهنگی-امنیتی، خدماتی-دفاعی
توان گیرد. با رجوع به مصادیق ایرانی معماری کند می

 معرفی نمودناها را های مختلفی از ببرحسب این معیار دسته

بررسی این  .های زیر هستنددرزمره دسته هاآنترین که مهم

اقامتی است: -مصادیق، مؤید وجود دو گونه واحد سکونتی

ای( و های صخرهواحدهای سکونتی پراکنده )استقرارگاه

واحدهای سکونتی متمرکز )روستاهای زیرزمینی(. گونه 

گراند که در منابع نخست، عمدتاً واحدهایی مجزا از یکدی

، کتهاها، اشکفتهایی همچون غارها، پناهگاهمختلف با نام

-جدا از پراکندگی، کوچک (.۱جدول اند )... مطرح شده و ها

ساختاری  هاآنبودن نسبی واحدها بانضمام اینکه بسیاری از 

واحدی دارند از خصائص بارز این گونه است. از دیگر تک

 هاآنای از خصائص این واحدهای سکونتی آن است که پاره

شناسی وجود اند. شواهد باستانت داشتهکاربری موق

ای و... را برای های دورهاستقرارهای انسانی در قالب اردوگاه

 ,(Biglari, et al., 1393) کندتأئید می واحدهااین 

(Naghshineh, et al., 1392), (Dashtizadeh, 1396), 

(Mohammadi Ghasrian & Beik Mohammadi, 

نزدیک به یکدیگر ایجاد نموده و گونه دوم، بافتی (. 1396

تری هستند. واحدهای مسکونی دارای ساختار فضایی پیچیده

های میمند در کرمان، تمین در سیستان و... نمونه

های این منحصربفردی از این گونه هستند. از دیگر ویژگی
توان به این نکته اشاره نمود که هنوز در بسیاری از گونه می

آنکه در گونه مسکونی تداوم دارد؛ حالاین واحدها، عملکرد 

های نخست، تداوم سکونت از بین رفته است. با نگاهی به نام

از تغییر  هاآنتوان دریافت که بسیاری از گونه نخست می

اند. تعدد واحدهای گونه فضاهای طبیعی موجود حاصل شده

بر  هاآندوم در کنار یکدیگر و نیز ساختارهای پیچیده 

کند و اینکه وأم با برنامه این واحدها داللت میگیری تشکل

مسکونی -اساساً این واحدها از ابتدا برای عملکرد اقامتی

 اند و همچنان نیز تداوم دارند. ایجاد شده

استفاده  توان دریافت کهمی معماری ایران با رجوع به

، مذهبی-تدفینی-از راهکار کندن زمین برای مقاصد آیینی

ازاسالم، های پیشگونه نیایشگاه 3گیری به شکلحداقل 

مقابر و مساجد )حسینیه( منجر شده است. غار آیینی رئیس 
 آذرشهر )یا نیایشگاه بادامیار(، قدمگاه در نیاسر، نیایشگاه

 امامزاده معصوم مهر اردبیل، نیایشگاه نیر در نیایشگاه اباذر

)در استان بوشهر(  مراغه، نیایشگاه کالت خورموج ورجوی

ها قرار دارند. وجود محراب، بقایای و... در ذیل این نیایشگاه

های هاللی و... در این مصادیق آتشدان، وجود آب، سقف

کند. وجود داللت می هاآنزیرزمینی بر عملکرد نیایشگاهی 

فضاهای طبیعی در غار رئیس که در نام آن نیز مشهود است، 

ین تعدد همچن ؛دلیلی بر تغییر عملکرد اولیه آن است

وخم زیاد مسیرها بر کاربری دفاعی این های آن و پیچرشته

دهد که بازهم مؤید تغییر احتمالی در واحد نیز داللت می

وجود، ساختارهای هندسی و منظم  این عملکرد فضاست. با

شدن ساخت ریزیهای قدمگاه، اباذر و... بر برنامهدر نیایشگاه
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د ثابت داللت دارد. در و طبیعتاً برخورداری از یک عملکر

ایران استفاده از راهکار کندن زمین برای تدفین وابسته به 

از های مختلف تاریخی اعمدین و مذهب افراد بوده و در دوره

های اشکانی، ساسانی، دوره-اوراتویی، هخامنشی، هلنیستی

های مختلفی از از ورود اسالم و دوره معاصر به گونه پس

ای در دوره اورارتویی که . مقابر صخرهمقابر منجر شده است

به دو دسته مقابر  ،اندعمدتاً در نواحی آذربایجان واقع شده

واحدی )پیوسته و مستقل( و چند واحدی تقسیم میتک

شوند. این مقابر نمایی بسیار ساده، محقر و بدون تزئینات 

بارخ، مقبره واحدی مستقل نظیر مقابر قارنیدارند. مقابر تک

باالیی سدوک و مقبره ناناس تنها از یک اتاقک چهارگوش یا 

دو  ،واحدی پیوسته شاملاند. مقابر تکمدور تشکیل شده

 باغچه ورودی گودالپیوسته یا ترکیب یک پیشهماتاقک به
توان به مانند با یک اتاقک هستند. از نمونه این مقابر می

ینی سدوک، سنگر آباد، چیر، مقبره پایمقابر دوگانه اسماعیل

و دره خان اشاره نمود. مقابر چندواحدی نظیر یکی از مقابر 

داخل یک  هاآنشامل چند مقبره است که دسترسی  ،هدر

 Shoja Del & Khan) فضای مشترک قرار گرفته است

Mohammadi, 1393.)  در دوره هخامنشی، دفن در

ای و دفن در مقابر های صخرهاستودان، دفن در تاقچه

آمده است؛ بااینحال، شمار میای سه شیوه تدفین بههصخر

های خاص آن اهمیت بیشتری علت ویژگیشیوه سوم به

ای برخالف مقابر اورارتویی عظمت و دارد. این مقابر صخره

ای داریوش اول، های بیشتری دارند. مقابر صخرهنوآوری

خشایارشاه، اردشیر اول و داریوش دوم در نقش رستم، 

اردشیر دوم، اردشیر سوم و داریوش سوم )ناتمام( در  بانضمام

ای نقش جمشید در این دسته قرار دارند. مقابر صخرهتخت

 شکل دارند. قرارگیری دو ستون حجاریرستم نمایی صلیبی

 ،شده در نماشده در طرفین ورودی بانضمام تزئینات انجام

سازد. های قبلی و بعدی خود مجزا میاین مقابر را از دوره

جمشید در کلیت نما شبیه با اسالف ای تختمقابر صخره

وجود بخش پایینی صلیب نما رستمی خود است، باایننقش

براین، در جای آن یک صفه اضافه شده است. عالوهحذف و به

مقابر  هاآنای دیگری هم که به دوره هخامشی مقابر صخره

 های محلیشود، برای شاهکهخامنشی مآب گفته می

ای فخریکا )در نزدیکی ساخته شده است. مقابر صخره

مهاباد(، فرهاد و شیرین )در سراب صحنه(، دکان داود )در 

ذهاب(، روانسر )در داخل شهر روانسر( سکاوند یا سرپل

وند )در نزدیکی هرسین( و... ازجمله این مقابر اسحاق

ای بر مقابر صخرههستند. در دوره هلنیستی و اشکانی عالوه

-ای مآب ساخته شدهکه در ادامه سبک و سیاق مقابر صخره

اند، مصادیق زیرزمینی دیگری با عنوان گورنیایشگاه نیز 

مجموعه سامن (. Khan Moradi, 1391) اندشکل گرفته

شده در  های انجاممالیر یکی از همین مصادیق است. کاوش

های ها و سالندهد که برخی از اتاقاین مجموعه نشان می

شده( بهفضای شناسایی 50فضا از حدود  8این مجموعه )

صورت تدفین سردابی مورد استفاده قرار گرفته است 

(Mohamadifar, et al., 1394 .)های این بررسی پالن

مجموعه زیرزمینی که عمدتاً از سه فضای راهرو، سالن و 

دهنده سازماندهی نسبتاً خطی اتاق تشکیل شده است، نشان
شده و های دفنامتداد یکدیگر است. تعدد اسکلتفضاها در 

شده برای این کار، وجه تدفینی  نیز تعدد فضاهای استفاده

علت حاکمدهد. در دوره ساسانی بهمجموعه را افزایش می

عمل آمد؛ شدن دین زرتشت، تغییراتی در شیوه تدفین به

ای جای خود را به دفن در صورت که مقابر صخرهبدین

(. Heidari, 1379) دهدها و... میسنگی، استودان هایحفره

با رواج دین اسالم در ایران، شیوه تدفین به دفن در قبور 

خصوص در شهرهای زمینی تغییر یافت. در دوره معاصر و به

شوند. استفاده از صورت طبقاتی اجرا میبزرگ این قبور به

- راهکار کندن زمین برای مقاصد مذهبی فقط به دوره پیش

شود. در دوره اسالمی این راهکار به اسالم مربوط نمی از

ای دیگری از مصادیق معماری منجر گیری گونهشکل

 ها. مسجد سنگی دارابشده در صخرهشود: مساجد کندهمی

(Sheikhul-Hokamayee & Hassani, 1395) مسجد ،

ای روستای عنصرود، مسجد زیرزمینی میمند، مسجد صخره

سنگی روستای چراغیل و نیز مسجد روستای مجارشین در 

 آذربایجان شرقی، مصادیق این گونه هستند. 

در معماری ایران، استفاده از راهکار کندن زمین برای 

گیری دو گونه از مصادیق امنیتی به شکل-مقاصد دفاعی

ها. دقهای زیرزمینی و خنمعماری منجر شده است: پناهگاه

 Javeri & Montazer)پناهگاه زیرزمینی تپه هژدر سمیرم 

Zohor, 1391گرفتن در دل ( از مصادیقی است که از پناه

براین، برخی دیگر از آثار وجود آمده است. عالوهزمین به

غار رئیس نیاسر، غار خربس قشم و... نیز در  ،معماری نظیر
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رار از مهاجمین مورد هایی از تاریخ خود برای دفاع و یا فبرهه

اند. اساساً استفاده از فضاهای زیرزمینی استفاده قرار گرفته

و... ( Zargar, 1378ها )ها، چاهجمله غارها، قناتموجود من

های تاریخی جریان داشته مثابه پناهگاه در بسیاری از برههبه

های پناهگاه ،است. در دوره معاصر و با شروع جنگ تحمیلی

سیاری در شهرهای ایران برپا گردید که در سه زیرزمینی ب

های خصوصی و خانوادگی، گیرند: پناهگاهدسته جای می

های های ویژه. پناهگاههای عمومی و شهری، پناهگاهپناهگاه

های موجود در خصوصی و خانوادگی عمدتاً شامل زیرزمین

شکل شود که افراد بهها و... میبناهای مسکونی یا آپارتمان

گرفتند. وصی و در هنگام حمالت هوایی در آنجا پناه میخص

های های عمومی و شهری، پناهگاهمنظور از پناهگاه

ها، ها، کارخانهشده در مراکز اداری، بیمارستانساخته
ها و.... است. برخالف دسته مساجد، مدارس، میادین، خیابان

شد، قبلی که عمدتاً از فضاهای زیرزمینی موجود استفاده می

های این دسته در زیر فضاهای باز مراکز یادشده پناهگاه

پناهگاه در مدارس  892شدن تعداد شدند. ساختهساخته می

مؤید تعدد این دسته از  1366شهر تهران در سال 

منظور بهنیز های ویژه های معاصر است. پناهگاهپناهگاه

ه حفاظت از تجهیزات، صنایع، هواپیماها، مهمات و... ساخت

 ,Hashemi Fesharaki, & Gharabaghi)اند شده

خندق گونه دیگری از مصادیق معماری ایرانی است   (1390

که از راهکار کندن زمین برای مقاصد دفاعی در پیرامون 

ها بههای تاریخی استفاده شده است. خندقشهرها و یا ارگ

کار گرفته شده است. عنوان یک مانع در پیشروی دشمن به

پیرامونی شهر دارابگرد، خندق پیرامونی شهر شوش، خندق 

خندق شهر باستانی ابرکوه، خندق ارگ بلقیس )در نزدیکی 

شمار میاسفراین( و... برخی از مصادیق موجود این گونه به
  آیند.

 ری کند براساس معیار نوع عملکردمصادیق ایرانی معما -۱جدول 

 برخی از مصادیق هاگونه کاربری

 اقامتی -مسکونی

ها، ها، پناهگاهغارها، اشکفت

ای و های صخرهاستقرارگاه

 هاکت

بزی؛ در شمال به غارهای کمربند و هوتو؛ در کرمانشاه های قلعهتوان به غار و پناهگاهمی از نمونه این مصادیق در اصفهان

های مرل و در محدوده بیستون و هرسین به غارهای شکارچیان، غار خر، غار مرتاریک، غار مرآفتاب، غار مردودر، پناهگاه

توان به اشکفت ..؛ در منطقه شیراز میآباد، غار تنگزین، پناهگاه زرده بوچک و.های حسیناشکفت، پناهگاه

 د. کرجان و... اشاره تیکو، شاهیشور، غار تنگبرمیقادی

 روستاهای زیرزمینی
ای از این نمونه اردبیلدر ور، ویند و سور در آذربایجان شرقی و اباذر کرمان، تمین در سیستان، کندوان، حیلهدر میمند 

 مصادیق هستند.

-مذهبی -آیینی

 تدفینی

 هانیایشگاه

امامزاده  مهر اردبیل، نیایشگاه نیر در نیایشگاه اباذر آذرشهر )یا نیایشگاه بادامیار(، قدمگاه غار رئیس نیاسر، نیایشگاه

و غیره در زمره این دسته  )در استان بوشهر(، نیایشگاه صابئین شوشتر مراغه، نیایشگاه کالت خورموج ورجوی معصوم

 گیرند.قرار می

 های اسالمی؛ دوره معاصرمقابر اورارتویی؛ هخامنشی؛ هلنیستی/اشکانی؛ ساسانی؛ دورهاز  اعم مقابر

 و ... مسجد سنگی داراب، مساجد روستاهای عنصرود و مجارشین، مسجد )و حسینیه( میمند مساجد )و حسینیه(

 امنیتی-دفاعی
 های زیرزمینیپناهگاه

های خصوصی و خانوادگی، از پناهگاه های معاصر اعمهژدر سمیرم، غار خربس قشم، ...، پناهگاهپناهگاه زیرزمینی تپه 

 و غیره. های ویژههای عمومی و شهری، پناهگاهپناهگاه

 شده پیرامون دارابگرد، شوش، ابرکوه، خندق ارگ بلقیس و... های حفرخندق هاخندق

 صنعتی -خدماتی

 تأسیسات تهیه و انتقال آب
های انتقال آب نظیر کانال گرفته در شهرهای مختلف/ کانالهای شکلهای کشاورزی/ قناتجمله چاههای آب منچاه

 و... های زیرزمینی فاضالب های اصفهان و.../ شبکهگرگر در شوشتر، مادی

تأسیسات نگهداری و ذخیره 

 آب

ها سی خمین و.../ یخچالقلعهانبار قیزو... در شوشتر؛ آب ای چاه سید، چاه انجیریانبارهای صخرهانبارها نظیر آبآب

 و ... های نیاسر/ مخازن زمینی آب شهری و روستاییها و آبگیرها نظیر سلخنظیر/ سلخ 

 های شهری و روستایی گذشتهحمام اهحمام

 و...  های شوشتر، آسیاب ریگاره نائینآسیاب هاآسیاب

 شهریهای درونهای راه، تونلهای مترو، تونلقطار شهری و ایستگاههای تونل ها و متروتونل

 و غیره. های زیرسطحی خیابان شهید منتظری قزوینپارکینگنظیر   پارکینگ

 هنری -فرهنگی
 تئاترهای روباز و...، باغ صبای تهران، آمفیدر تهران موزه قرآن تهران، گالری هنری آوو نمایشگاه

 کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت و... کتابخانه
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در ایران، استفاده از راهکار کندن زمین برای 

گونه  6گیری به شکلحداقل  ،صنعتی-های خدماتیکاربری

فضایی منجر شده است. چهار گونه از این -ساختار کالبدی

و دو  )یا دیگر سیاالت( مصادیق در ارتباط مستقیم با آب

اند. گونه نخست گونه نیز در ارتباط با ماشین شکل گرفته

این مصادیق، تأسیساتی هستند که برای تهیه و انتقال آب 

ها یکی از مصادیق این گونه اند. چاه)یا فضالب( احداث شده

شود که برای مقاصد کشاورزی، صنعتی، آب محسوب می

شوند. ایران به خدمت گرفته میمصرفی افراد و... در سراسر 

با حضور موتورها و  ،انداین مصادیق که از دیرباز نیز دایر بوده

اند؛ ای یافتهتوجههای مکانیکی دوره معاصر رشد قابلپمپ

ها را جمله قناتکه دیگر مصادیق تهیه آب مننحویبه

ها مصداق دیگری از تأسیسات اند. قناتالشعاع قرار دادهتحت
بر دسترسی به آب، زمینه مختص به ایران است که عالوهآبی 

آورد. این ساختار شامل دو جزء انتقال آن را نیز فراهم می

اصلی کوره )ساختارهای افقی( و میله )ساختارهای عمودی 

ها، مانند( است؛ اما گاهی اوقات در کنار این قناتچاه

شود که وظیفه مصادیق زیرزمینی دیگری نیز ساخته می

معرفی  .دادن به مقنیان درطولِ کندن قنات استپناه هاآن

معناست؛ چراکه در ایران بی هاآنعلت تعدد مصادیق قنات به

توان مصادیقی از آن را در غالب شهرها و روستاهای ایران می

تأسیسات زیرزمینی دفع فاضالب بانضمام  مشاهده نمود.

ساختارهایی است از دیگر  هاآنهای حفرشده ها و کانالتونل

های اصفهان، کانالکه نیازمند کندن زمین هستند. مادی

های انتقال آبی که روستائیان طی سالیان سال برای انتقال 

اند و هزاران کانال های کشاورزی خود حفر کردهآب به زمین

اند، ... حفر گردیده صورت بتنی وآبی که در دوره معاصر به

هاست. ها و کانالشمند از این تونلاما ارز ،هایی مختصرنمونه

اند. منظور ذخیره آب احداث شدهگونه دوم تأسیسات آبی، به

های عمومی که داخل شهرها و یا بیرون انبارها و یخچالآب

اند، ها ساخته شدهصورت مستقل از دیگر کاربریشهرها به

یکی از این مصادیق است. این بناها با هدف ذخیره آب شکل 

آبی ایران در بسیاری از مناطق مورد علت کماند و بهگرفته

انبارها کامالً داخل استفاده قرار گرفته است. برخی از آب

 در بیرون قابل هاآناند و هیچ اثری از زمین ایجاد شده

ای چاه سید، چاه انجیری، انبارهای صخرهمشاهده نیست. آب

انبارها ن آبامیرالمومنین و امام رضا در شوشتر از نمونه ای

انبارها با وجود اینکه داخل زمین هستند. برخی دیگر از آب

اما از پوشش سقف، بادگیرها و یا ورودی  ،اندقرار گرفته

زمینی یاد کرد. توان در حکم عناصر برونبرافراشته آن می

هایی انبارهای سردار در قزوین نمونهکاظم و آبانبار حاجآب

گیرها مصداق دیگری از ها و آبخاز این مصادیق هستند. سل

این گونه هستند که فاقد پوشش بوده و در غالب اوقات برای 

اند. مخازن زمینی آب که امروزه کار رفتهمصارف کشاورزی به

رسانی شهری یا روستایی هستند نیز بخشی از شبکه آب

وجود، ها و آبگیرها دارند؛ بااینساختاری شبیه به سلخ

شوند. کار گرفته میرای مصارف خانگی بهمسقف و عمدتاً ب

عنوان گونه سوم این های عمومی روستایی و شهری بهحمام

دلیل سوارشدن آب خدماتی، غالباً به-ساختارهای زیرزمینی

تر از دلیل استفاده از گرمای زمین، پایینبر خزینه و نیز به
ها گونه آسیاب(. Zargar, 1378)شدند سطح زمین اجرا می

های خدماتی است که تابع آب است و الجرم چهارم کاربری

ها، رودها و... ساخته شده است. این ساختارها در جوار قنات

تاحدودی به داخل زمین  هاآننیز برای سوارشدن آب بر 

شود که کامالً در اند؛ اما مصادیقی هم یافت مینفوذ کرده

-ه آسیابتوان باند. از این قسم میعمق زمین احداث شده

 ,Soltani Mohammadi) های شوشتر، آسیاب ریگاره نائین

et al., 1395)  از  ها اعمد. زیرگذرها و تونلکرو... اشاره

های مسیر آهن )نظیر تونلشده در مسیر راه های احداثتونل

های قطار شهری )نظیر خطوط قطار گرگان و...(، تونل-تهران

های ای راه )نظیر تونلهشهری در شهر تهران و...(، تونل

 پردیس و...(،-رشت، تهران-موجود در محورهای قزوین

های شهری )نظیر تونل توحید، رسالت، نیایش و... در تونل

 خدماتی هستند که از-تهران( گونه پنجم مصادیق زیرزمینی

دیگر  سوی سو مرتبط با ارتباطات ماشینی هستند و ازیک

ها برخالف تونل شوند.مصادیقی امروزی محسوب می

های زیرگذرها مسیرهایی سرپوشیده هستند. ایستگاه

های زیرزمینی مترو یکی دیگر از مصادیق مرتبط با تونل

قطار شهری هستند که در ایران تاریخی بیش از چند دهه 

ها در بسیاری از حال، امروزه این ایستگاهندارد. بااین

شیراز، اصفهان، قم، جمله تهران، مشهد، از  شهرهای ایران 

تبریز و... درحال توسعه است. ورودی، مسیرهای حرکتی، 

های مترو سالن بلیط، سکو و... از مهمترین فضاهای ایستگاه

های زیرسطحی، گونه ششم ساختارهای هستند. پارکینگ
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ها و یا میادین ساخته خدماتی است که عمدتاً در زیر خیابان

-ای نوپا محسوب میدیدهشود و هنوز در کشور ایران پمی

 ،شود. پارکینگ زیرسطحی در خیابان شهید منتظری قزوین

 یکی از این مصادیق است. 

-های فرهنگیدر دوره معاصر تعدادی از ساختمان

اند که ذکری داخل زمین احداث شده دالیل قابلهنری به

ها و کتابخانه تقسیم گردند. توانند به دو بخش نمایشگاهمی

خاطر کاهش بهتهران در نزدیکی کاخ مرمر  موزه قرآن

های منظری در سه تراز و داخل زمین احداث شده آسیب

است. مجموعه باغ صبا نیز در خیابان شریعتی برای 

های گذشته این محل در زیر زمین نگهداشتن خاطره باغزنده

تناترهای روباز احداث شده است. در کنار این آثار، آمفی

توان یافت که داخل زمین کشور میزیادی را در سطح 
وصنعت نیز که اند. کتابخانه مرکزی دانشگاه علماحداث شده

در مجاورت سردر اصلی این دانشگاه درحال ساخت است، در 

 تر از زمین ساخته شده است. ترازهای پایین

برپایه اصل تقسیم و با معیار تداوم عملکردی، مصادیق 

انتها درخدمت یک کارکرد  توانند از ابتدا تامعماری می

خاص باشند )گونه بدون تغییر عملکردی( یا درطولِ زمان به 

عملکرد دیگری تغییر یابند )گونه با تغییر عملکردی(. با 

توان شواهدی از هر رجوع به مصادیق ایرانی معماری کند می

توان به بسیاری از در گونه نخست، می کرد؛ ارایهدو گونه 

د که از ابتدا تا کرمند یا کندوان اشاره واحدهای روستای می

توان به در گونه دوم می ؛اندکنون عملکرد مسکونی داشته

د که به کرهای دوره جنگ تحمیلی اشاره برخی از پناهگاه

اند. تغییر عملکردهای تجاری، خدماتی و... تغییر یافته

عملکرد کاریز کیش به یک مجموعه گردشگری، تغییر 

واحدهای مسکونی روستای میمند به عملکرد برخی از 

واحدهای اداری و یا تغییر عملکرد یک استخر به گالری 

 های دیگری از این قسم هستند.هنری آوو در تهران نمونه

 شکل -۶-2
تعریف مقوله شکل در معماری کند و براساس تقسیم، 

همچون شکل ورود به فضا،  یتواند برپایه معیارهایمی

شکل سازمان فضایی، شکل فضاها و شکل پوشش انجام 

پذیرد. برپایه شکل ورود به زمین، مصادیق ایرانی 

دسته تعریف  8در قالب حداقل توان معماری کند را می

 د )کر

(. در دسته نخست، مصادیقی قرار دارند که ورود به 2جدول 

پذیرد. در این مصادیق، صورت کامالً افقی صورت میزمین به

د قرار دارند. ماننهای کوهها یا دیوارهورودی در نمای ترانشه

های جمله غار خربس، برخی از ورودیبسیاری از غارها از 

جمله از ای از مقابر صخرهغار نیاسر، غار گوکان و...؛ بسیاری 

مقابر چهارگانه هخامنشی در نقش رستم، مقابر فخریکا، 

از ای های صخره...؛ برخی از استقرارگاه وند، روانسر واسحاق

های گبری و یا برخی از واحدهای مسکونی جمله خانه

ها نظیر کالت خورموج در این کندوان؛ برخی از نیایشگاه

. دسترسی سخت و دشوار به این گیرندشکل ورود قرار می

ها که ناشی از قرارگرفتن ورودی در ارتفاع است، یکی ورودی

آید. درکنار شمار میای بههای چنین دستهدیگر از ویژگی

ها یا در نمای ترانشه م،ها هاین دسته، برخی دیگر از ورودی
اند، با این تفاوت که ورودی در مانند ایجاد شدهدیوارهای کوه

ز زمین و یا نزدیک به آن واقع شده است. نیایشگاه قدمگاه ترا

ها در این آذرشهر، مسجد سنگی داراب و... بانضمام تونل

شکل ورودی قرار دارند. در شکل سوم، ورودی افقی همچنان 

آمدن این اما برای حاصل ،در تراز نزدیک زمین شکل گرفته

داشته ورودی نیاز بوده که مقداری از صخره مقابل آن بر

فضا شکل گرفته شود. در این حالت، جلوی ورودی یک پیش

. شکل هستندهای میمند نمونه بارز این شکل است. خانه

-طریقِ راهرویی شیب چهارم و پنجم ورود به این مصادیق از

پذیرد؛ با این دار که داخل زمین احداث شده، صورت می

اما  تفاوت که در شکل چهارم، این راهرو فاقد پوشش است،

در شکل پنجم، راهرو مسقف بوده و در ابتدای راهرو نیز یک 

ای چاه سید، چاه انبارهای صخرهورودی تعبیه شده است. آب

انجیری، امیرالمومنین و امام رضا در شوشتر بانضمام آسیاب 

های آجرپزی، موزه ها یا کورهریگاره نائین، برخی از زاغه

زمره  ... در وصنعت وقرآن، کتابخانه مرکزی دانشگاه علم

که اشاره شد، گونهشکل چهارم ورودی قرار دارند. همان

های ها، ایستگاهانبارها، آسیابها، آبورودی برخی از زاغه

های زیرزمینی معاصر با داشتن زیرزمینی مترو و یا پناهگاه

راهرو مسقف و المان نمادین در جلوی این راهرو در دسته 

ورود عمودی و مستقیم، گونه ششم گیرند. پنجم قرار می

ها، قنوات و...، نفوذ داخل این مصادیق است که در چاه

دهد. در بانضمام پناهگاه زیرزمینی تپه هژدر سمیرم رخ می

بایست نوع هفتم، برای ورود به فضاهای زیرزمینی ابتدا می
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به یک حیاط فرورفته در زمین نفوذ کرد و سپس ازطریقِ 

ها و یا مقابر باغچهدست یافت. گودال این حیاط به فضاها

ای از این راهکار هستند. در نوع آقا نمونهای اسماعیلصخره

شده روی زمین  هشتم، شخص ابتدا به یک فضای ساخته

طریقِ این فضا به بخش زیرزمینی نفوذ  وارد و سپس از

های زیرزمینی روستاهای پلکانی مهمترین کند. بخشمی

 شوند.ی تلقی میامصداق چنین دسته

 

 ایرانی معماری کند های مختلف شکل ورود به مصادیقگونه -2جدول 

 
  

 

نفوذ افقی در  -اولشکل 

 ارتفاع

 ای فخریکا()مقبره صخره

نفوذ افقی در تراز  -دومشکل 

 زمین )نیایشگاه قدمگاه(

 فضانفوذ افقی با پیش -سومشکل 

 های میمند()کیجه

نفوذ با راهرو شیب -چهارمشکل 

 دار

 انبار چاه سید شوشتر()آب

 
   

نفوذ با راهرو  -پنجمشکل 

 شیبدار مسقف

 ها()برخی از زاغه 

نفوذ عمودی و  -ششمشکل 

 ها(مستقیم )تمام قنات

نفوذ عمودی ازطریقِ  -هفتمشکل 

 ورودی حیاط پیش

 آقا(اسماعیل )مقبره

نفوذ ازطریقِ بنای  -هشتمشکل 

 روی زمین

 )واحدهای مسکونی سرآقاسید( 

  
برپایه سازمان فضایی، مصادیق ایرانی معماری کند را 

دسته نخست،  ؛دکردسته تعریف  4در  حداقل توانمی

ماهیتی  هاآنشود که سازمان فضایی مصادیقی را شامل می

های های آب و یا چاهساختاری( دارد. چاهفضایی )یا تکتک

ها، مخازن زیرزمینی آب شهری یا روستایی، جذبی، سلخ

ای ها، بسیاری از استقرارهای صخرهها، خندقها، کانالتونل

ای و... جمله غار شکارچیان، برخی از مقابر صخرهاز پراکنده 

ته دوم، مصادیقی را شامل دس ؛گیرنددر این دسته قرار می

شود که متشکل از چند فضا )یا ساختار( است و در قالب می

اند. یک سازمان خطی یکسویه پشت سر هم نظام گرفته

هایی همچون قدمگاه آذرشهر و انبارها، نیایشگاهها، آبقنات

دسته سوم،  ؛ای از این دسته هستنداباذر اردبیل و... نمونه

دارند، اما فضاهایی دیگری نیز از این  سازمانی شبیه به خطی

اند. درحقیقت این دسته، مصادیقی را خط نشأت گرفته

در راستای دو خط  هاآنشود که سازمان فضایی شامل می

)نسبتاً متعامد( شکل گرفته است. نیایشگاه امامزاده معصوم، 

های مسجد سنگی داراب، پناهگاه تپه طالیی، پارکینگ

دسته چهارم ؛ گیرنداین دسته قرار میسطحی و... نیز در 

ها و یا موزه قرآن، باغ صبا، کتابخانه مرکزی نظیر حمام

 ای دارند. وصنعت سازمانی عمدتاً شبکهدانشگاه علم

برپایه شکل فضا، مصادیق ایرانی معماری کند را 

دسته اول، شامل  ؛دکردسته معرفی  3توان در قالب می

طبیعی بوده و از  هاآنمصادیقی است که شکل فضایی 

کند. عمده شده هندسی تبعیت نمی اشکال شناخته

جمله غار هوتو، غار شکارچیان و... از های پراکنده استقرارگاه

ها نظیر غار رئیس و یا برخی از بانضمام برخی از نیایشگاه

در  ؛گیرندها نظیر غار خربس در این دسته قرار میپناهگاه

مصادیقی اشاره کرد که فضاها شکلی توان به دسته دوم می
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از دیگر در این ساختارها، عبارتهندسی دارند. به-طبیعی

رغم ها، فضاها علیهای میمند و یا برخی از زاغهجمله خانه

 هاآنتوان اما می ،اینکه در کلیت خود هندسه دقیقی ندارند

براین، را به یکی از اشکال ساده هندسی نسبت داد. عالوه

هندسی است.  هاآنبسیاری وجود دارد که شکل  مصادیق

ها نظیر های پراکنده؛ برخی از پناهگاهبرخی از سکونتگاه

پناهگاه زیرزمینی تپه طالیی مراغه و پناهگاه زیرزمینی تپه 

ها نظیر غار گوکان؛ برخی از هژدر سمیرم؛ برخی از نیایشگاه

سنگی  ای نظیر مقابر دوره هخامنشی و...؛ مسجدمقابر صخره

های ها؛ ایستگاهانبارها؛ یخچالها؛ آبباغچهداراب؛ گودال

جمله موزه  زیرزمینی مترو و...؛ بناهای زیرزمینی معاصر از

-قرآن، مجموعه باغ صبا و... مصادیقی از این شکل فضایی به

 آیند. شمار می
برپایه شکل پوشش، مصادیق ایرانی معماری کند را 

دسته اول این مصادیق  ؛دکردسته تعریف  3توان در قالب می

علت ماهیت فضایی و کاربردی خود فاقد ها بهنظیر خندق

های دسته دوم این مصادیق نظیر کانال ؛پوشش هستند

انتقال آب )کانال گرگر و...(، هم فاقد سقف هستند؛ 

وجود مصادیق مسقف همین تأسیسات انتقال آب نیز بااین

ها و . آبگیرها، سلخاندکان تحقق را داشتهفرصت و ام

صورت غیرمسقف صورت مسقف و هم بهاستخرها نیز هم به

اند. برخالف این موارد، دسته سوم که غالب اجرا شده

 شود، مسقف هستند. مصادیق را شامل می

 معنا -۶-3
تواند برحسب معیار تعریف مقوله معنا در معماری کند می

توان ود. برخی از این مصادیق را نمیش ارایهوسعت تاریخی 

مثال، عنواند. بهکرای صرفاً دیروزین یا امروزین تصور پدیده

عنوان یکی از مصادیق فرعی در رده معماری پلکانی به

تاریخی کهن  ،گیرد و همین وضعیتمعماری بومی قرار می

حاضر نیز از این براینکه درحالزند. مضافبرای آن رقم می
انبارها، شود. آبشکل متعدد استفاده میها بهسکونتگاه

ها و... نیز تاریخی کهن در ایران زمین دارند. با ها، زاغهقنات

ای صرفاً دیروزین یا حال برخی از این مصادیق پدیدهاین

ای تنها مربوط به مثال مقابر صخره عنوانامروزین هستند. به

های و یا ایستگاه استای از تاریخ پیش از اسالم برهه

ای کامالً معاصر است که عمر آن در زیرزمینی مترو پدیده

تر آنکه برخی از رسد. نکته جالبایران به چند دهه هم نمی

های تاریخی متعددی مورد مصادیق زیرزمینی خود در برهه

مثال، غار تاریخی  عنواناستفاده کاربران قرار گرفته است. به

سنگی، ساسانی و حتی قاجار خ پارینهنیاسر شواهدی از تاری

توان گفت که مصادیق ایرانی طور کلی میرا در خود دارد. به

سنگی، ...، انحای مختلف در دوران پارینهمعماری کند به

اورارتویی، هخامنشی، هلنیستی/اشکانی، ساسانی، دوران 

اسالمی و دوره معاصر در تاریخ ایران ایفای نقش داشته 

 است. 

 ختسا-۶-۴
تواند تعریف مقوله ساخت در معماری کند برپایه تقسیم می

برحسب سه معیار نوع استفاده از راهکار کندن زمین، نوع 

گردد. در بحث نوع  ارایهفناوری کندن زمین و شیوه اجرایی 

ای که از راهکار کندن زمین در مصادیق ایرانی بهاستفاده

کند و ه تمامبه دو دست هاآنتوان گفت که عمل آمده، می

شوند. در گونه نخست، فضاها کامال داخل کند تقسیم میجزء

زمین شکل گرفته و از جمیع جهات با زمین محدود می

با بیرون از طریق ورودی،  هاآنشوند. تنها ارتباط فضایی 
گیرد های احتمالی و... شکل میهای عمودی، پنجرههواکش

توان به کند، میدر قیاس با فضاهای تمام (.۱جدول )

در  هاآنهای د که تنها برخی از قسمتکرمصادیقی اشاره 

 (. 3جدول اند )داخل زمین قرار گرفته

بررسی مصادیق ایرانی معماری کند مؤید آن است که 

)باالخص در دوره سنتی( با تکنیک کندن  هاآنبرخی از 

کن کند یا دستاند. اساساً اصطالح دستدستی شکل گرفته

گیرد، ار میکه در برخی از مناطق ایران مورد استفاده قر

یا  Man Made Caveهای مؤید همین برداشت است. واژه

Troglodytic  در زبان انگلیسی هم تاحدودی بر وجه

(. Ashrafi, 1390) ساخت این مصادیق تأکید داردانسان

ای پراکنده؛ واحدهای های صخرهقسمت اعظم استقرارگاه

 ای؛سکونتی روستاهای کندوان، میمند و...؛ مقابر صخره
آباد، تپه طالیی های زیرزمینی نوشمساجد سنگی؛ پناهگاه

ها؛ ها؛ زاغهانبارها؛ یخچالمراغه، تپه هژدر سمیرم و...؛ آب

اما  ؛اندها و... با استفاده از فناوری دستی احداث شدهآسیاب

تکنیک احداث این مصادیق )به دالیل مختلف از جمله 

حفاری و... نیز صورت های تواند با ماشینفناوری روز( می

ها، بناهای معاصر پذیرد. نمونه چنین مصادیقی تونل

زیرزمینی نظیر موزه قرآن، باغ صبا و... است. فارغ از فنون 
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کاررفته دستی و ماشینی که در ساخت چنین مصادیقی به

قابل ذکر  هاآناست، دو شکل دیگر نیز برای فناوری ساخت 

اً ساختاری طبیعی دارند و گونه اول این مصادیق، اساس ؛است

دخالتی نداشته است. تنها  هاآنآمدن انسان در حاصل

، الحاقاتی است که به این فضاهای هاآنمداخالت انسانی 

طبیعی اضافه شده است. گونه دوم، مصادیقی هستند که به 

اند. نمونه این فناوری تلفیقی، شیوه تلفیقی حاصل آمده

-های طبیعیکه به شیوهتواند مصادیقی تلقی گردد می

 ,Fallahzadeh & Tehrani) دستی نظیر خندق ابرکوه

های ماشینی نظیر برخی از ایستگاه-و یا دستی( 1391

حالت مصادیق ایرانی اند. در اینزیرزمینی مترو شکل گرفته

 4توانند در معماری کند براساس معیار فناوری کندن می

کند(، کند ستشاخه کند طبیعی، کند دستی )یا همان د

 ماشینی و کند تلفیقی تعریف گردند.

 های مختلفدر کاربری ی معماری کندمصادیق جزی -3جدول 

 برخی از مصادیق کاربری

-مسکونی

 اقامتی

جمله ماسوله در گیالن، مجن در سمنان، از قرارگرفته در شیب )نظیر واحدهای مسکونی روستاهای پلکانی مسکونی بناهای 

کنگ و بوژان در خراسان رضوی، رویین و اسفیدان در خراسان شمالی، سرآقاسید در چهارمحال، نایبند در کرمان، کریک در 
های انبار )بسیاری از خانهدارای آبمسکونی و... در منطقه اورامان(؛ بناهای  وبویراحمد، روستاهای پالنگان، توریورکهکیلویه

های شوشتر و...(، زاغه )واحدهای مسکونی روستایی زنجان، کرمانشاه و...(، پایاب قدیمی قزوین، تبریز، یزد و...(، شوادان )خانه

های کاشان، یزد و...(، حوض باغچه )خانههای یزد(، گودالجمله خانه کالهدوزاز های شهرهای یزد، کاشان و... )بسیاری از خانه

های منطقه مرکزی ایران(، انبار، چاه آب، چاه جذبی های روستایی و شهری(، حوضخانه و سرداب )بسیاری از خانه)اکثر خانه
 انبار و...)اکثر واحدهای مسکونی معاصر در شهر و روستا( بانضمام بناهای دارای طبقات زیرین برای پارکینگ، 

-آیینی

-مذهبی

 تدفینی

انبار )مسجد جامع و مسجد نبی قزوین و...(، پایاب )مسجد جامع یزد و...( شبستان زیرزمینی )مسجد دارای آبمذهبی بناهای 

باغچه )مسجد آقابزرگ کاشان و...(، جامع سمنان، مسجد باباعبداهلل نائین و...(، سرداب )مسجد جامع ابرکوه و...(، گودال

 و...  یرزمین، سرویس بهداشتی، چاه، پارکینگز

 ها یا بناهای نظامی دارای پارکینگ و...مجموعه دفاعی

-خدماتی

 صنعتی

(، چاه یا چاله )اکثر مراکز صنعتی نظیر 3جمله کارون از آبی های برقهای صنعتی دارای تونل انتقال آب )نیروگاهمجموعه

های جمله نیروگاه منتظر قائم کرج(، مخازن سوخت و... )جایگاهاز های حرارتی نیروگاه ها و...(، آبگیر )برخی ازسازیفوالد

 های دفن پسماند و...های تولید آجر دستی(، محوطهعرضه سوخت(، کوره )مجتمع

 ورزشی
های ورزشی آبی(؛ بناهای دارای طبقات دارای استخر )نظیر استادیوم آزادی و اکثر مجموعهورزشی های بناها یا مجموعه

 ها(؛ تر است )نظیر زورخانهاز سطح زمین پایین هاآنزیرین برای پارکینگ، انبار، تأسیسات و...؛ بناهایی که تراز کف 

-فرهنگی

 هنری

انه مرکزی دانشگاه تئاتر، پارکینگ، تأسیسات، انبار و... )نظیر کتابخبناهای دارای طبقات زیرین در حکم فضاهای اصلی، آمفی

 عالمه، کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و...(

 تجاری
های دارای طبقات زیرین برای پارکینگ، تأسیسات و یا بناهای دارای طبقات تجاری زیرزمینی )غالب مجموعهتجاری بناهای 

 های تغییر کاربری یافته به تجاری پناهگاه تجاری نظیر مجتمع تجاری ونک، صادقیه و... در تهران(؛

 اداری
-دارای طبقات زیرین برای پارکینگ، تأسیسات، انبار و یا بناهای دارای طبقات اداری زیرزمینی )غالب ساختماناداری بناهای 

 های اداری بلندمرتبه نظیر ساختمان وزارت کشاورزی(

 ارکینگ، تأسیسات، انبار و یا بناهای دارای طبقات درمانی زیرزمینی دارای طبقات زیرین برای پدرمانی بناهای  درمانی

تواند برپایه شیوه اجرا، مصادیق ایرانی معماری کند می

اجرایی دسته اول را  شیوه ؛دسته معرفی شوند 3در قالب 

که برداشته نامگذاری کرد. در این روش  توان حفر سقفمی

های ها، استخرها و کانالها، آبگیرها، سلخعمدتاً در چاه

 نیاز این علت عدمگیرد، بهانتقال آب مورد استفاده قرار می

ناچار از سقف و تؤام با ساختارها به سقف، عملیات اجرایی به

پذیرد. شیوه اجرا در دسته دوم شامل برداشتن آن صورت می

رای مجدد سقف است. برداشته و اج دو مرحله حفر سقف

های زیرزمینی مترو که در زیر محوطه باز برخی ایستگاه

شوند. دیگر با همین روش ساخته می ،اندشهری قرار داشته
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بناهای زیرزمینی معاصر نظیر مخازن زیرزمینی آب شهری یا 

روستایی، پارکینگ زیرسطحی خیابان شهید منتظری 

رکزی دانشگاه قزوین، موزه قرآن، باغ صبا، کتابخانه م

اند. از وصنعت از همین شیوه اجرایی استفاده کردهعلم

انبارها، یخچال، توان به آبمصادیق تاریخی این روش، می

روی زمین  هاآند که سقف کرهایی اشاره ها و حمامآسیاب

حالت تواند بهبرپا شده است. روش اجرایی دسته دوم می

ابتدا سقف روی معکوس نیز صورت پذیرد. در این حالت، 

شده در زیر آن اجرا و در ادامه خاک  های اجرازمین و شمع

شود. این روش در زیرگذرها و یا در برخی زیر آن تخلیه می

شود. روش اجرایی در کار گرفته میهای مترو بهاز ایستگاه

دسته سوم ذیل عنوان تونلی قابل بررسی است. در این 

بوده و اصالً سقف در حالت، سقف ساختار همان زمین بکر 
نخورده باقی های زیرزمینی، دستنمودن خاکجریان خالی

از مقابر  ماند. غالب مصادیق ایرانی معماری کند اعممی

های پراکنده، ها، مساجد سنگی، سکونتگاهای، نیایشگاهصخره

انبارهای ها، آبها، زاغهروستاهای زیرزمینی، پناهگاه

های تاریخی و برخی از پناهگاههای زیرزمینی، پناهگاه

 اند. ها و... براساس همین روش ساخته شدهمعاصر، تونل

 بافت-۶-5
 هاآندهد که مقایسه مصادیق ایرانی معماری کند نشان می

اند. های کالبدی و فضایی مختلفی ظاهر شدهدر مقیاس

برخی از این مصادیق، زیرمجموعه یک واحد هستند و عموماً 

اند. در طول تاریخ معماری ایران، یجاد نشدهتنهایی ابه

ها و... عمدتاً ها، شوادانهای زیرزمینی سردابشبستان

اند. برخی دیگر از بخشی از واحدهای مسکونی و غیره بوده

کالبدی هستند. -مصادیق در مقیاس یک واحد فضایی

های زیرزمینی ها، ... و ایستگاهانبارهای شهری، یخچالآب

ن مقیاس قرار دارند. طبیعتاً اجزاء زیرزمینی )نظیر مترو در ای

خاطر ماهیت غیرمستقل خود به به ،های زیرزمینی(شبستان
اند. در این صورت، جبار در بافت خود واحدها لحاظ شدها

شده روی  های بنااجزاء زیرزمینی در همجواری با بخش

و های واحدهای زیرزمینی به داما همجواری؛ زمین قرار دارند

در شکل اول، این واحدها در یک  ؛شکل قابل بررسی است

نوبه اند. چنین بافتی بهبافت شهری/روستایی احداث شده

خود دو حالت دارد. یا بافت مذکور نظیر میمند، کندوان و... 

تماماً از همکناری واحدهای زیرزمینی ایجاد شده است 

 کناری واحدهایهای زیرزمینی( و یا از هم)سکونتگاه

در شکل  ؛زمینی(های رویزمینی )سکونتگاهزیرزمینی و روی

های شهری/روستایی شکل دوم، این واحدها در خارج از بافت

های انتقال آب، ها، کانالاند. بسیاری از قنوات، چاهگرفته

ها و... در این دسته قرار دارند. پس تعریف مقوله بافت تونل

ه مصادیقی در معماری کند برحسب مقیاس فضایی، ب

های زیرزمینی منجر فضاها، واحدها و زیستگاههمچون جزء

ها نیز همچنین تعریف این مقوله برحسب همجواری؛ شودمی

زمینی یک های رویبه چهار دسته الف( در همجواری بخش

واحدهای زیرزمینی دیگر ج( در  واحد ب( در همجواری

با  ریزمینی دیگر د( بدون همجواهمجواری واحدهای روی

 شود.ساخت منتهی میواحدهای انسان

 انگیزه-۶-۶
تعریف مقوله انگیزه در معماری کند براساس مصادیق ایرانی 

از  هاآنگردد که همه  ارایهدرقالب نه دسته حداقل تواند می

ترین مزیت گیرند. سادهمزایای چندگانه زمین نشأت می

ای هزمین در این مصادیق آن است که در غیاب جداره
از دیوارها، سقف و کف( به متعارف ساختمانی )اعم

کند. درحقیقت، زمین در این محصوریت فضایی کمک می

استفاده قرار  عنوان یک محصورکننده فضایی موردحالت به

تردید این انگیزه، ضمنی است و در همه گیرد. بیمی

دیگر زمین در مقایسه  سوی مصادیق یادشده وجود دارد. از

نوسانات شدید هوای بیرون، دارای تعادل نسبی دما است با 

(Roy, 1994),(Watson & Labs, 1396 پس زمین .)

 یتواند مأمن یا ظرف مناسبعالوه بر محصوریت فضایی می

های برای آسایش حرارتی تلقی گردد. شبستان

 هاآنکه از عناوین  ها، همانگونهزمستانی/تابستانی و سرداب

ها و باغچهها، گودالها، شوادانخانهار حوضآید، درکنبرمی

ها محصول همین انگیزه هستند. این فضاها که بخشزاغه

، فضای مناسب را برای هستندهای زیرزمینی ابنیه ایرانی 
براینکه، همین مزیت اند. مضافانسان و دام فراهم آورده

از حرارتی زمین باعث شده که برخی از واحدهای سکونتی 

ها و یا بناهای خدماتی نظیر حمام، یخچال یا آبجمله کت

نیز داخل زمین احداث شوند. ( Zargar, 1378) انبار

های او را از تواند انسان یا فعالیتشدن در زمین میداخل

تواند براینکه زمین مینگاه دارد؛ مضافمخفی دید دشمنان 

 ,INBR) پیامدهای ناگوار حمالت هوایی را کاهش دهد
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گیری این مزیت نیز عامل دیگری است که در شکل(. 1391

آباد، مصادیق پناهگاهی تاریخی )نظیر شهر زیرزمینی نوش

پناهگاه زیرزمینی تپه هژدر سمیرم، پناهگاه زیرزمینی تپه 

های عمومی و ویژه( مورد طالیی مراغه( و معاصر )پناهگاه

ای استفاده قرار گرفته است. استفاده از فضاها یا ساختاره

ها، قنوات و... در حکم پناهگاه نیز از موجود نظیر غارها، چاه

کند. فرورفتن در زمین گاه برای همین مزیت تبعیت می

کار های تاریخی بهویژه در سایتهای منظری بهحذف آسیب

رفته است. موزه قرآن و مجموعه باغ صبای تهران و 

 وصنعت ایرانتاحدودی کتابخانه مرکزی دانشگاه علم

حالت، زمین  محصول همین راهکار طراحانه است. در این

مثابه یک مخفیگاه تجلی یافته است. زمین، بستری به

مناسب برای دفن انسان، حیوانات، ضایعات و... است. زمین 
یک مدفن مطرح شده و در بخش عنوان در این جایگاه به

ی هاجمله چاهازها های زیرزمینی برخی از بناها یا مجموعه

های دفن جذبی واحدهای مسکونی شهری، محوطه

های بیومس و... پسماندهای شهری و صنعتی در نیروگاه

-گیری گونهبراین، شکلمورد استفاده قرار گرفته است. عالوه

های مختلف مقابر پیش و پس از ورود اسالم ناشی از همین 

عنوان یک مانع خاصیت زمین است.  استفاده از زمین به

در مقابل بارهای جانبی انگیزه دیگری است که در  ایسازه

انبارها، برخی از مصادیق مورد استفاده قرار گرفته است. آب

...  ها وها، سیلوها و مخازن زیرزمینی، استخرها، سلخیخچال

ای از چنین کاربردی است. گفتنی است در این نمونه

ده ساختارها، زمین درمقابل نیروی رانشی آب، مواد انبارش

یک  عنوان کند. فرورفتن در زمین بهو... مقاومت می

گیری مصادیق های شکلتسهیالت، مورد دیگری از انگیزه

وآمد انسان یا ماشین، تسهیل زیرزمینی است. تسهیل رفت

ها هایی از این مورد است. انواع تونلحرکت سیال و ... نمونه

 های زیرزمینیهای زیرزمینی مترو، شبکهو ایستگاه

جمشید تا شهرهای امروزی ایران تأسیساتی که از تخت

تداوم داشته است، بانضمام قنوات و... نمود دیگری از این 

آیند. راهکار فرورفتن در زمین گاه برای شمار میدلیل به

کار رفته است. سوارکردن سیال بر یک فضا یا یک تجهیز به

ا درون زمین هها، آسیابانبارها، یخچالها، آبفرورفتن حمام

های رانش خانهها نظیر پمپخانهو یا فرورفتن برخی از پمپ

ای از نمودهای های سیکل ترکیبی، پارهسوخت در نیروگاه

شوند. فرورفتن در تاریخی و امروزی این انگیزه تلقی می

زمین، گاه برای تسهیل استقرار ساختمان بر زمینه ناهموار 

ت. نمود این وضعیت را خود مورد استفاده قرار گرفته اس

وضوح مشاهده کرد. علیرغم توان در روستاهای پلکانی بهمی

وآمدی عنوان یک مانع رفتاین مطلب، کندن زمین گاه به

ها مصداقی مهم در این مورد استفاده قرار گرفته است. خندق

عنوان یک مانع حرکتی در مقابل عرصه هستند که به

ها و روستاهای قلعهبرخی جزء الینفک شهرها،  ،دشمن

ایرانی بوده است. فارغ از این مطالب، کندن زمین گاه در 

شمار آمده است. برداران بهحکم یک افزوده برای بهره

های روستایی برای گیری از فضای زیرین خانهبهره

-ها ناشی از همین نگاه است. این وضعیت بهگیری زاغهشکل

زمین باال رفته  ویژه در عرصه ساختمانی امروز که قیمت
است، نمود بیشتری یافته است. تعدد طبقات زیرزمینی در 

گیری از ها، تعدد قبور طبقاتی معاصر و یا بهرهآپارتمان

های زیرسطحی مصداق این وضعیت است. زمین پارکینگ

های پیش از یک خلوتگاه که باالخص در نیایشگاه عنوانبه

هایی ه از انگیزهآخرین دست ،اسالم موردتوجه قرار گرفته

 است که سبب خلق این فضاها شده است.  

 

 وجه فرآیندی(یا های طراحی )روش-۷
های اولیه برای محققین، انسانی هایافتهنظرات و بنابر 

های ماندن از مخاطرات محیطی به غارها و اشکفتدرامان

مقایسه تاریخی (. Grutter, 1386) اندطبیعی روی آورده

برداری از دهد که بهرهزیرزمینی ایران نشان میمصادیق 
از غارها و...(، عمدتاً به ای ایران )اعمهای صخرهسکونتگاه

گردد که نسبت به دیگر مصادیق سنگی بازمیدوران پارینه

همتواند زیرزمینی از قدمت بیشتری برخوردار بوده و می

حکم عقل . بهشده باشد های اشارهراستا با نظرات و یافته

های اولیه فاقد تجربیات و دانش توان گفت که انسانمی

های حالت، استفاده از غارها و اشکفت این اند. درساخت بوده

لذا، ؛ صورت پذیرفته استطبیعی براساس تقلید و غریزه 

گیری از مصادیق زیرزمینی تابع الگویی اولین دوره بهره

ن الگوی ساخت، بودغریزی رقم خورده است. طبیعی-تقلیدی

بودن فضاها )سکونتی، بودن شکل فضا، چندعملکردیطبیعی

آیینی و...( و بافت پراکنده سکونتی که در بیشتر استقرارگاه

های همین الگوی شود، از ویژگیای دیده میهای صخره
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غریزی است. تجربه و آگاهی از مزایای این فضاهای -تقلیدی

بوده و پدیدآورنده غریزی -طبیعی، خروجی الگوی تقلیدی

دوره یا الگوی دوم طراحی این فضاهاست. وجه تمایز آگاهی 

در این دوره، همین بعد تجربی است که آنرا از ابعاد غریزی 

-سازد. یکی از مشخصهسکونت در غارهای طبیعی مجزا می

سازد، های این دوره که آن را از دوره قبلی خود متمایز می

فضاهایی است. درحقیقت، تالش انسان برای ساخت چنین 

برخالف دوره پیشین که انسان صرفاً از ساختارهای 

گیرد، در این دوره درصدد ساخت زیرزمینی طبیعی بهره می

های کالبدی به این . الحاق بخشاستفضای مشابه 

نمونه اولیه همین اقدامات است. فناوری  ،ساختارهای طبیعی

همین اقدامات دستی یکی از -شکل طبیعیکند تلفیقی به

ها، است. استفاده از راهکار کندن زمین برای دیگر کاربری
شروع و تداوم فناوری کند دستی، مجزاشدن فضاهای نیایش 

-یا تدفین از فضاهای سکونتی، تغییر اشکال طبیعی فضا به

هندسی و یا اشکال هندسی از دیگر سمت اشکال طبیعی

ای خصائص این دوره است. دوره سوم طراحی فضاه

پذیرد. استفاده از زیرزمینی براساس الگوی علمی صورت می

فناوری ماشینی در ساخت، بیشترشدن مصادیق با جداره 

برداشته  ای، بیشترشدن روش اجرایی حفرسقفمضاعف سازه

-و اجرای مجدد سقف، کاهش اشکال طبیعی فضا و برتری

-یافتن انگیزه زمین بهیافتن اشکال کامالً هندسی، اهمیت

های ثابه افزوده، ایجاد فضاهای زیرزمینی با کاربریم

-های این دوره محسوب میهنری و...، از ویژگی-فرهنگی

های مصادیق ایرانی از مقایسه ویژگیتر، عبارت سادهشوند. به

به یک شیوه مشابه  هاآنتوان دریافت که معماری کند می

ند، دهها نشان میکه ویژگیاند و همانگونهطراحی نشده

-مصادیق حاصل از کندن زمین براساس سه الگوی تقلیدی

گانه اند. این الگوهای سهدست آمدهغریزی، تجربی و علمی به

های استفاده از مصادیق نیز قابل بررسی است. بهدر انگیزه

مثال، استفاده از راهکار کندن زمین برای رسیدن به  عنوان

از غارهای موجود  آسایش حرارتی در اولین دوره با استفاده

صورت پذیرفته است. تجربیات حاصل از این اقدام، انسان را 

به ساخت فضاهای مشابه سوق داده است. طراحی شبستان

ها و... تنها در سایه همین تجربیات های زیرزمینی، سرداب

که  هپذیر بوده است. سومین مرحله از زمانی آغاز شدامکان

انسان منطق ریاضی را محور درک و آسایش خود در فضا 

-. در سایه چنین دستاوردی، انسان با عمیقه استقرار داد

وار و شدن در مبحث آسایش حرارتی، با دریافتی ریاضی

های زمین در این امر، به فضاهای وتحلیل ویژگیتجزیه

. این بعد از آگاهی در درجه ه استداخلی زمین پناه برد

های قبلی قرار دارد، چراکه اساس و التری نسبت به دورهبا

منطق آن برپایه محاسبات ریاضی و فیزیک استوار است. 

سوی شرایط یکتواند ازانسان در این دوره فهمید که می

آسایش حرارتی خود را از طریق معادالت تبادل حرارتی 

های مثبت زمین را در دیگر ویژگی سویکنترل نماید و از

گانه فوق در ین مسیر مورد استفاده قرار دهد. الگوهای سها

مخفیگاه نیز قابل بررسی است.  عنوان انگیزه زمین به

توان گفت که شناسی میهای باستانبراساس شواهد و یافته

انسان برای دفاع از خطر حیوانات و... به غارها پناه برده 
ی خود را های بعدی جابردن غریزی در دورهاست. این پناه

دهد به ساختارهایی )نظیر پناهگاه تپه طالیی مراغه و...( می

متمایز از فضای غارهاست. در دوره  هاآنکه شکل هندسی 

بعدی بازهم استفاده از زمین در جایگاه یک پناهگاه، جای 

ها مینمونه این طراحیدهد. خود را به الگوهای ریاضی می

ر برابر انفجار باشد که در تواند ساختارهای زیرزمینی مقاوم د

گیری از منطق محاسباتی حاصل آمده دوره معاصر با بهره

توجه این است که هنوز هم الگوهای تجربی  نکته قابلاست. 

استفاده از ساختارهای زیرزمینی )خواه برای مبحث آسایش 

گرفتن در مقابل دیگر خطرات حرارتی، خواه برای پناه

 گیرد. محیطی( در بسیاری از مناطق مورد استفاده قرار می

 

 نتایج -8
تعریفی از معماری کند در دو وجه  ارایهاین پژوهش به 

دهند ها نشان می. یافتهه استپرداخت آن فرآیندمحصول و 

شش  با توسل بهمعماری  وجه نخست این نوعتعریف  که

تواند میمقوله عملکرد، شکل، معنا، ساخت، بافت و انگیزه، 

باشد و دایره اطالعاتی مربوط به متعددی  هایمعرف ویژگی

. هریک از این مقوالت نیز با درنظرگرفتن آن را وسعت بخشد

دیگری از معماری  هایویژگیتوانند میمعیارهای مختلف، 

دیگر، در مقوله عملکرد، عبارتمایند. بهنکند را معرفی 

معماری کند برحسب نوع و تداوم عملکردی؛ در مقوله شکل 

برحسب شکل ورود به فضا، شکل سازمان فضایی، شکل 

فضاها و شکل پوشش؛ در مقوله معنا برحسب وسعت 
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تاریخی؛ در مقوله ساخت برحسب نوع استفاده از راهکار 

ی؛ در کندن زمین، نوع فناوری کندن زمین و شیوه اجرای

ها و مقیاس فضایی و در مقوله مقوله بافت برحسب همجواری

تواند برای مخاطب درک ، میانگیزه برحسب مزایای زمین

، و در وجه دیگر تعریف براین. عالوهبهتری را ایجاد نماید

کاررفته در حاکی از آن بوده که فرآیندهای به هایافته

تواند در قالب میطراحی این ساختارها از گذشته تا به امروز 

د شو معرفیتقلیدی، تجربی و علمی -غریزی یالگوسه 

 (.۴جدول )
تعریف حاضر که به روش تقسیمی و با اتکاء به 

های تواند با پژوهشمصادیق ایرانی انجام شده است می

مثال، پژوهش  عنواندیگری همراه و تقویت شود. به

تواند گانه با یکدیگر خود میدرخصوص رابطه مقوالت شش

مثال، رابطه  های آتی باشد. برایمحور مناسبی برای پژوهش

های اجرا )در مقوله ساخت( با جنس زمین )در مقوله شیوه

بافت( و یا رابطه شکل فضاها )در مقوله شکل( با جنس 

توانند از جمله موضوعات پژوهشی زمین )در مقوله بافت( می

ه مقایسه توان بهای آتی میاز دیگر پژوهش آتی تلقی شوند.

تعریف حاضر با تعریف این نوع معماری در کشورهای دیگر 

 د. کراشاره  برحسب مصادیق آن کشورها

 

  در دو وجه محصول و فرآیندتعریف تقسیمی معماری کند براساس مصادیق ایرانی  -۴جدول 

 هاگونه معیارها مقوالت 

وجه 

 محصول

مقوالت 

 اصلی

 عملکرد
 نوع عملکرد

-خدماتی-4امنیتی  -دفاعی-3مذهبی  -تدفینی-آیینی-2اقامتی  -سکونتی -1

 و غیره هنری -فرهنگی-5 صنعتی

 با تغییر عملکردی -2بدون تغییر عملکردی -1 تداوم عملکرد

 شکل

 شکل ورود به فضا

 -4فضا نفوذ افقی با پیش -3افقی در تراز زمین نفوذ  -2نفوذ افقی در ارتفاع -1

نفوذ عمودی و مستقیم  -6نفوذ با راهرو شیبدار مسقف  -5دار نفوذ با راهرو شیب

شده  فضای ساخته قنفوذ ازطری -8 ورودینفوذ عمودی ازطریقِ حیاط پیش -7
 روی زمین

 شکل سازمان فضایی
چندفضایی و  -3و خطی یکسویه چندفضایی  -2ساختاری( فضایی )یا تکتک-1

  ایشبکه-4خطی دوسویه 

 هندسی -3هندسی -طبیعی -2طبیعی -1 شکل فضاها
 مسقف -3دووجهی )هم مسقف و هم بدون سقف(  -2 بدون سقف-1 شکل پوشش

 وسعت تاریخی معنا
 ،دوران اسالمی ،ساسانی ،هلنیستی/اشکانی ،هخامنشی ،اورارتویی ،سنگیپارینه

 معاصر

مقوالت 

 فرعی

 ساخت

 کندجزء -2کند تمام-1 نوع استفاده از راهکار کندن 

 تلفیقی-4 کندماشین -3کند دست -2طبیعی -1 نوع فناوری کندن زمین

 شیوه اجرایی
حفر  -3برداشته و اجرای سقف )یا بالعکس( حفر سقف -2برداشته حفر سقف -1

 تونلی

 بافت

 زیستگاه زیرزمینی -3واحد زیرزمینی  -2ساختار( فضای زیرزمینی )یا جزءجزء-1 مقیاس فضایی

 هاهمجواری

واحدهای  در همجواری -2زمینی یک واحد های رویدر همجواری بخش -1

با  بدون همجواری -4زمینی دیگر در همجواری واحدهای روی -3زیرزمینی دیگر 
 ساختواحدهای انسان

 مزایای زمین انگیزه

یک آسایشگاه حرارتی عنوان  زمین به -2محصورکننده فضایی  عنوان زمین به-1

عنوان یک مانع زمین به -5مدفن  عنوان زمین به -4مخفیگاه  عنوان زمین به-3

 -8 یک مانع حرکتی عنوان زمین به -7یک تسهیالت  عنوان زمین به -6ای سازه
 یک خلوتگاهعنوان  زمین به -9یک سرمایه افزوده عنوان  زمین به

 الگوی علمی -3الگوی تجربی؛  -2تقلیدی؛ -الگوی غریزی-1 وجه فرآیند
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Summary 
This article is intended to provide a comprehensive definition of troglodytic 

(underground) architecture. Since architecture design includes two aspects of 
design products and design process, this article focuses on both aspects for its 

definition. 
Introduction 

The diversity, multiplicity and extent of the presence of examples of troglodytic architecture in Iran confirm their 

significance in Iranian architecture. Despite numerous research records about these examples and despite the 

multiplicity of names proposed for them, a holistic and comprehensive definition of this type of architecture is not 

available. This situation prevents a comprehensive understanding of troglodytic architecture. Therefore, the article 

seeks a comprehensive definition of this type of architecture and has addressed the two aspects mentioned in this 

regard. In the first aspect, an attempt has been made to define this type of architecture based on the six categories of 
Smith Capon, namely function, form, meaning, construction, texture, and spirit. In the second aspect, it is intended to 

introduce the design methods of this type of architecture throughout history. 

  
Methodology and Approaches 

The present article uses an extensional definition as well as an analytic definition to define troglodytic architecture. In 

the extensional definition, one refers to examples or instances of defining a phenomenon. In the analytic definition, 

which has much validity in logic and beyond, the phenomenon in question is defined by decomposition into different 

types. Therefore, this article has been conducted by relying on examples of Iranian architecture and its different types. 

The present study has used written texts and direct references to examples for collecting data. 
 

Results and Conclusions 

The results show that the definition of troglodytic architecture in the first aspect that is the product of this type of 

architecture, can express several features of troglodytic architecture through the introduction of six categories, and 

also, different criteria. For this purpose, the category of function is explained in terms of type and continuity of 

performance. Moreover, the form category is expressed according to the shape of entering the space, the shape of the 

space organization, the shape of the spaces, and the shape of the cover. The category of meaning is also explained in 

terms of historical breadth. The construction category is also expressed according to the type of land excavation 

solution, type of land excavation technology and implementation method. In addition, the texture category is explained 

in terms of neighborhoods and spatial scale, and finally, the spirit category is described in terms of land benefits. 

Furthermore, the results indicate that the evolution of the processes used in the design of these examples can be 

introduced in the form of three instinctive-imitative, experimental and scientific models. 

Definition 

Architecture design 

Troglodytic architecture 

Design methods 

Iranian examples 
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