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چکیده
خانه حريمی مقدس و محور اصلی يکپارچگی خانواده اسـت .همچنـین مـثمن و مـثوای اصـلی
خانواده به شمار میرود .در گذشته عالوه بر کارکرد فضای زيستی ،حفظ حريم خصوصی خانواده
از کارکردهای اصلی خانههای سنتی ايرانی به شمار میرفت .بر اين اساس ،همه اجزای خانههـای
سنتی ايرانی ،فلسفه و تعريج روشن و معینی داشت که ناظر بـر مالحظـات اخالقـی  ،مـذهبی و
فرهنگی بود و اهل خانه را ازديده و شنیده شدن مصون میساخت.
برای نگارش اين مقاله از روش توصیفی و تحلیلی و به صورت کتابخانهای اسـتفاده شـده اسـت.
يافتههای اين جستار نشان میدهد انگیزه معماری سنتی ،بیان و انعکاس مفاهیم فرهنگی و باورهای
دينی مردم و تحت تثثیر قراردادن رفتار مردم توسط اين عناصر بوده است و توجه به مضـمون از
اهمیت متعالی برخوردار بوده تا جايی که کالبد ،مفهوم و محتوای مسـکن سـنتی را هماهنـگ بـا
ويژگیهای فطری انسان شکل می بخشیده است تا اهل خانه به آرامش قلبی برسند .مشخصـه ايـن
نوع معماری پديده درونگرايی بود که به داليل فرهنگی و اقلیمـی و توجـه بـه بـاطن و درون در
خانههای سنتی مورد تثکید قرار میگرفت .اين شکل خانهها ،حريم و محرمیـت را بـرای اعضـای
خانواده ايجاد می کردند .برای ظهور چنین معنايی الزم بـود عرصـه هـای محرمیـت بـه صـورت
سلسلهمراتب در خانه ها مورد توجه قرار گیرند .از اين رو ،تمام قسمتهای خانه بـر ايـن فـر
استوار میگرديد .حريم ورودی ،هشتی ،داالن ،حیاط بیرونی ،اتاق مهمان ،حیاط درونی و اتاقها به
صورتی طراحی میشدند که اصل حريم ومحرمیت حفظ گردد.
کلیدواژهها :خانه ايرانی ،خانه سنتی ،حريم خانه ،محرمیّت خانه ،معماری سنتی.
 .1این مقاله برگرفته از پژوهشی با عنوان «حریم و محرمیت مسکن سنتی شهری و روستایی ایران» است که برای مرکزز ححقیقزات
صداوسیما در سال  1331انجام گرفته است.
 .1کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی ،پژوهشگر فرهنگ مردم .مرکز ححقیقات صداوسیما ،رایانامه:
doosti43@gmail.com
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مقدمه
شماره  35و  35تابستان و پاینز 7531

معماری ظرف زندگی انسان در تمام ابعاد فتردی و اجتمتاعی و منطبتق بتر شترایط
زیستیِ وجود است .با این نگاه ،برای تحقق معماری عالوه بر توجه به وجوه ملموس و
مادی گکالبد آن ،باید حتوزه هتای انستانی چته در حقیقتت فتردی و چته در حقیقتت
اجتماعی را نیز مورد ت مل و مطالعه قرار داد .از میان فضاهایی که انستان در آن حضتور
می یابد ،خانه فضایی است امن که آدمی به طور روزمره از آن تت ثیر متیگیترد و بتر آن
ت ثیر میگذارد .چگونگی ساخت خانه با توجه به فرهنتگ حتاکم بتر نظتام اجتمتاعی و
عرفی هر منطقه و همچنین نحتوه تعامتل افتراد در خانته بتا یکتدیگر و بتا مهمانتان و
تازهواردان در نقاط مختلف متفاوت است .از جمله مسائل مهتم در ایتن حتوزه مستکن
پرداختن به الگوهایی است که در ساختار خانه از گذشته تا به امروز متجلی بوده است.
در معماری کهن ایران ،خانه ،جلوه مستقیم ارزشهای معنتوی و فرهنگتی و ستبک
زندگی بود ،در حالی که امروزه معماران معاصر بتر عوامتل کمّتی و اقتصتادی متمرکتز
هستند و ارزشهای معنوی و فرهنگی مورد غفلت واقع شده است.
در گذشته سازندگان مسکن مطلوب با رعایت معیارهای محرمیت ،حجتاب ،حیتات
خلوت و ...حریم امنی برای خانواده به وجود میآوردند .معماری در بافتتهتای ستنتی
ایران حاوی نکات ارزشمند و مطلوب از ارزشهای معنوی ایرانی ت اسالمی بته منظتور
حفظ و تقویت حریم و حرمت خانه و خانواده است.
مشخصه معماری ایرانی در گذشته پدیده درونگرایی بود کته بته دالیتل فرهنگتی و
اقلیمی و توجه به باطن و درون ،به خانههای سنتی افتزوده متیشتد .مصتادف بتا دوره
جدید ،مقوله نوگرایی به همه زمینهها از جمله معماری وارد شد و بتا آنچته کته ستنت
نامیده می شد و با تار و پود زندگی و فرهنتگ متا در هتم تنیتده شتده بتود ،بته مقابلته
برخاست .با افزای

جمعیت و رشد شهرنشینی و با مطرح شدن سیاست تولیتد مستکن

انبوه ،خانه های سنتی درونگرا همساز با اقلیم ،جای خود را به آپارتمانهای مکعبیشکل
برونگرایی دادند که تنها مس له مورد توجه در آنها سود اقتصادی بیشتتر بتود .بته دلیتل
افزای

قیمت زمین ،مصالح و نیروی کتار در آپارتمتانهتای امتروزی مست له حتریم و
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سازگاری بنا با اقلیم کمرنگ شد و سازمان فضایی خانه معاصر به کل متفتاوت از خانته
از ویژگی های طترح انتدرونی و بیرونتی خانته کته از پشتتیبانی آمتوزههتای دینتی
برخوردار است ،موارد زیر را میتوان برشمرد:
 2برخورداری خانوادهها از آسای

و آرام

و راحتی بیشتر؛ وقتی مهمتان نتامحرم

وارد خانه میشود ،در همان بیرونی اسکان مییابد و پذیرایی میشتود و هتیچ ارتبتاطی
با اندرونی پیدا نمیکند ،در این صورت هم مهمان راحتت استت و هتم صتاحبخانته.
گآخوندی211 :2838 ،ت218
 1حفظ حریم خانواده؛ اصطالحاتی چتون «حتریم» در معمتاری ایرانتی ت استالمی
بیانگر حرمت ذاتی داخل خانه از یک سو و حرام بودن نگتاه اغیتار از دیگتر ستو بتوده
است .حفظ حریم خانه به گونه ای که ساکنان آن از دید بیگانگان مصتون باشتند ،جتزو
الزمات ذاتی خانهها بوده است؛ در عین حال که خانوادهها باید احستاس امنیتت روانتی
داشته باشند.
در این شکل از معماری ،وجود «هشتی» در خانهها که به نحوی مرز میان خلتوت و
جلوت گاندورنی و بیرونی را شکل میداد ،درنگی برای رویارویی با دو فضای متفاوت
را ایجاد میکرد .مس له حریم و نیز بنیاد روانشناختی هشتی نشان میدهد جامعه ایرانتی
در گذشته برای خانه ارزش ذاتی قائل بوده است ،ولی عوامل صوری و ظاهری امروزی
مانند رفاه ،راحتی صرف و اصل حداکثری گنجای

و نیز کارآمدی هر چه افزونتتر بته

هر قیمت ،عرصه را برای ظهور معانی انسانی چون حریم تنگ کرده است.
معیارهای شکلدهی در خانه ایرانی بر اساس رعایت حریم استوار است .حریم که ختود
انعکاس فضایی حرمت است ،تنظیم کننده روابط فرد و جامعه به شتمار متیرود .حتریم در
حتتد فاصتتل خصوصتتیتتترین خلتوت ستتاکن در خانتته تتتا عمتتومیتتترین تجمتتع اهتتالی و
خویشاوندان در خانه به صورت فضاهای بینابینی و متوالی ،معیار شکلدهنده مراتب فضتایی
خانه است .گحائری مازندرانی227 :2833 ،
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سنتی شکل گرفت.
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به همین دلیل ،خانه ایرانی را به یکباره نمیتوان مشاهده کرد ،فضاهای سازمانیافتته
شماره  35و  35تابستان و پاینز 7531

در این خانهها در یک تصویر قابل رویت نیستند .میبایست حتماً به خانه وارد شتد ،در
درون آن چرخید و به طور متوالی به فضاهای مختلف و متنوع آن دسترسی پیدا کرد.
معنا و مفهوم حریم و محرمیت در معماری ایرانی

معماری ایران هماره به نیازهای انسانی پاسخی معمارانه داده است .در این معمتاری
فضایی برای حفظ حریم و فضای خصوصی و محرمانه برای زن به وجود آمده است.
حریم در معماری ایران ،انعکاس فضایی حرمت بوده و حرمتت انعکتاس اجتمتاعی
حریمها باع

استقالل و هویت دهی یک فضا و از دیگر سوی باع

بسط و ترکیب بتا

دیگر فضاها میشد .حریمها در معماری بته صتورت فضتاهای بینتابینی ختود را بتروز
می دهند .معماران گذشته با طراحی خانهها به صورت درونگرا ،امکان اشراف و احاطته
از بیرون خانه به دورن آن را منتفی ساختهاند .همچنین مرکز خانه از هیتاهوی کوچته و
بازار در امان مانده و به این ترتیب با انفکاک و استقالل خانه از محیط و بناهای پیرامون
خود آرام

برای اهل خانه به ارمغان آمده است .در داخل خانه رعایت سلستلهمراتتب

دسترسی و جدا کردن عرصههای گوناگون زندگی از نقطهنظرهتا ،کوشت

دیگتری بته

همین منظور بوده است.
حرم به معنای آن چیز یا مجموعه چیزهایی است که برای فرد بتویژه انستان محتترم
بوده و او از آنها حمایت و دفاع میکند .احترام

بر همه انسانها واجب است و هتتک

حرمت آنها حرام است .به عبارت دیگر ،حریم عبارت است از مجموعته موقعیتتهتا و
شرایط ویژه و مناسب حال یک انسان ،گروهی از انسانها یتا هتر چیتز دیگتری کته در
محدودهای خاص مانند مرزهای یک خانه قرار گرفته و ورود به آن محتدوده و استتفاده
از آ ن شرایط خاص برای هر کتس بته غیتر از صتاحب یتا صتاحبان آن ممنتوع استت.
گعلیآبادی7-3 :2830 ،
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حریم در لغت به معنی پیرامون ،گرداگرد خانه ،مکانی که حمایت و دفتاع از آن واجتب
گعمید3 :2875 ،
محرمیت مفهومی پیچیده و وابسته بته فرهنتگ کته متیتتوان آن را بته عنتوان حتق
شخصی در اینکه شخص چه اطالعاتی از خود را تحت چه شرایطی به دیگتران منتقتل
سازد ،تعریف کرد .محرمیت را میتوان با مفاهیمی همچون خصوصتیت و خلتوت نیتز
مترادف دانست ،زیرا همگی القاکننده مفهوم اساسیتری به نام عرصه ،حریم ،قلمترو یتا
حوزه نفوذ هستند .چهار حالت اصلی را میتوان برای محرمیت مشخص کرد :تنهتایی و
خلوت که در آن شخص خود را از دیگران جدا میکنتد و ختود را از نظتر آنهتا پنهتان
می دارد .این حالت کاملترین خلوت بصری است .مرحله بعد حالت فضتای مصتنوعی
است که شخص به اتفاق چند نفر از نزدیکان یک محفل صمیمی و خودی را به وجتود
می آورد؛ نظیر جمع خانوادگی .مرحله سوم هنگامی پی

می آید که شتخص در فضتای

عمومی بوده و به انجام فعالیت هتای عمتومی مشتغول استت ،بتا وجتود ایتن خواهتان
ناشناخته ماندن است .بیشتر مردم عادی عالقهمندند در فضاهای عمومی ناشتناخته بتاقی
بمانند تا بتوانند به راحتی فعالیت مورد نظر ختود را انجتام دهنتد .تترس از نظتارت از
سوی دیگران در فضای عمومی ،حس آرامت

و آزادی را از شتخص ستلب متیکنتد.

باالخره حالت چهارم که ظریفترین و حساسترین نوع محرمیت است ،عبتارت استت
از ایجاد حریم روانی در مقابل هر گونه تجتاوز و مزاحمتت .بته ایتن ترتیتب مالحظته
میشود که در شترایط مطلتوب ،شایستته استت شتبکهای از سلستلهمراتتب محرمیتت،
فضاهای شهری را دربرگیرد .این سلسلهمراتب معموالً از واحدهای مسکونی بته عنتوان
محرمترین و خصوصیترین فضا شروع و به عمومیتترین فضتای مرکتزی شتهر ختتم
میشود .گکیوانلو و اسدی8 :2831 ،
میتوان عنوان داشت که مراد از محرمیت در فضای معماری و شهرسازی ،کالبد دادن بته
فضا به گونهای است که دارای حریم از دو جنبه کالبدی و معنتایی باشتد .حتریم داشتتن در
حوزه کالبد فضایی بیشتر متمرکز بر اصولی است کته امنیتت فضتا را شتکل متیدهتد و در
حیطه معنایی ویژگی هایی است کته حرمتت و ارزش را بترای فضتای معمتاری بته ارمغتان
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باشد ،معرفی میشود .حریم کلمهای عربی و به معنی منع نیز بوده و احاریم جمع آن استت.
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میآورد ،به گونهای که فرد در آن به آرام

میرسد .فضتای محترم نیتز فضتایی استت کته
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شرایط مادی و معنوی را برای استفادهکننده بته منظتور حصتول محرمیتت در تمتامی ابعتاد
مختلف

فراهم آورد .محرمیت را میتوان یکی از اصولی دانست که از گذشتتههتای دور در

معماری ایرانزمین به چشم میخورده است .گسیفیان و محمودی4 :2835 ،
درونگرایی در معماری سنتی

درونگرایی مفهومی است که به صورت یک اصل در معماری ایران وجود داشته و با
حضوری آشکار به صورت های متنوع قابل درک و مشاهده است .در فرهنتگ معمتاری
ایران ،ارزش واقعی بته جتوهر و هستته بتاطنی آن داده شتده و پوستته ظتاهری صترف ًا
پوششی مجازی است که از حقیقتتی محافظتت متی کنتد و غنتای درون و سربستته آن
تعیینکننده جوهر و هستی راستین بناست و قابل قیاس با وجوهتات و فضتای بیرونتی
نیست .درونگرایی در جست و جتوی حفتظ حتریم محیطتی استت کته در آن شترایط
کالبدی با پشتوانه تفکر ،تعمق و عبادت به منظتور رستیدن بته اصتل ختوی
طم نینه خاطر و آرام

و یتافتن

اصیل در درون ،به نظمی موزون و متعالی رسیده است .گحبیبی

و همکاران285 :2835 ،؛ دیبا و یقینی37 :2873 ،
درونگرایی بنا ویژگیهایی دارد:
 2ارتباط بصری مستقیم بین فضاهای داخل با فضاهای بیرون از خود ندارد.
 1فضاهای مختلف آن را عنصری مانند حیاط یا صفههای سر پوشتیده ستازماندهی
کرده است؛ به نحوی که روزنهها و بازشوها به طرف این عناصر باز شوند.
سلسلهمراتب و عرصههای محرمیت

اصل سلسلهمراتب در شکلگیری یک بنای معماری به شکلدهی قلمروهای فضتایی
با کارکردهای متفاوت و نیز حریمبندیهای فضایی کمک میکند .اصتل سلستلهمراتتب
یعنی ساماندهی و ترکیب فضاها و عناصر بتر استاس برختی ویژگتیهتای کالبتدی یتا
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کارکردی آنها که موجب پدید آمدن سلسلهمراتبتی در نحتوه قرارگیتری یتا استتفاده یتا
مشاهده عناصر شود .گسلطانزاده20 :2872 ،
توجه به اصل سلسلهمراتب نق پررنگی در حریم بندی و ایجاد فضای رابتط میتان
دو قلمرو دارد .گذر آنی و بدون مقدمه الزم از عنصری بته عنصتری دیگتر در بنتا کته
عملکرد و کالبدهای متمایزی از هم دارند ،به واسطه فقتدان شترایط روانتی و فیزیکتی
مطلوب و بهینه موجبات نارضایتی از حریم ها و تتداخل نامناستب قلمروهتا یتا تکترار
نامناسب و ناهنجار ویژگیهای مشابه و یکسان ،کالبدی و فضایی در عناصر متفتاوت را
فراهم میآورد .گسیفیان و محمودی3 :2835 ،
به کارگیری اصل سلسلهمراتب در معماری ستنتی ایرانتی بته ختوبی قابتل مشتاهده
است .استفاده از سلسلهمراتب نه تنهتا در حتوزههتای مختلتف معمتاری بنتا ،بلکته در
شهرسازی نیز همانند سلسلهمراتب عملکردی عبوری محلهای و منطقهای باع پیدای
ساختارهای کالبدی ت فضایی شتده استت .مهتمتترین دستتاورد آن محرمیتت و ایجتاد
حریمهای فضایی و تفکیک قلمروهای متفاوت همراه با پیوستگی فضایی است .گهمان
با توجه به این اصول یکی از کارکردهای فضاهای ورودی ،اتصال فضتاهای درونتی
با فضاهای بیرونی است .سایر کارکردها یا فعالیتها از جمله تغییر مسیر ،توقف ،انتظار،
ورود ،تقسیم و تعیین جهت یا مسیرها ،حرکت و ورود به فضای داخلی نیتز هتر کتدام
اجزائی متناسب با ویژگیهای خود دارند .سلسلهمراتتب موجتود بتین ایتن فعالیتتهتا
موجب شده است که بین اجزا آنها نیز سلستلهمراتبتی وجتود داشتته باشتد تتا کتارکرد
فضاهای ورودی به بهترین شکل ممکن صتورت پتذیرد .مرزبنتدی مشتخص ،ثابتت و
انعطاف ناپذیر میان فضای عمومی و خصوصی ،شخص کاربر را یا در فضای عمومی یتا
فقط در فضای خصوصی قرار متیدهتد و از جتذابیتهتای فضتا متیکاهتد .در مقابتل
مرزهای مختلف به صورت مناطق انتقالی و بینابینی گنیمه خصوصی ت نیمه عمومی کته
به صورت حلقههای اتصالی عمل می کنند ،حرکت بین فضاهای عمتومی و خصوصتی
را ،هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روانی ،آسان و میسر میسازد .گنوذری52 :2838 ،
همانطور که اشاره شد ،کارکرد و نق اصلی در ورودی هر فضای محصور ،تتامین
نوعی ارتباط قابل کنترل میان درون و بیرون آن فضاست و لذا متناسب بتا ویژگتیهتای
کارکردی و کالبدی آن طراحی و ساخته میشود .گسلطانزاده22 :2872 ،
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در خانههای ایرانی اغلب بته منظتور رعایتت ایتن حتریمهتای ورودی ،از دو الگتو
استفاده می شده است :الگوی تداخل قلمرو در فضتای واحتد و الگتوی مجتزا ستاختن
مکان آنها .نتیجه این الگوها ،انواع معینی از فرم های کالبدی و چیدمان داخلتی گستترده
بوده است .فضای این خانهها شامل حیاط و اتاق ها حریم خصوصی انسان بوده است و
باید برای ورود به آن اجازه گرفت .در این حریم ،افراد جدا از دنیای بیرون و قتوانین و
قالبهای معین آن ،می توانند با خویشتن خوی خلوت کنند و به احساستات فتردی و
نیازهای روانی خود به گونهای مناسب و دلخواه پاسخ گویند .گهاشمی7 :2833 ،
در خانههای تاریخی ایران ،ورودی دارای شخصیت و جلوه فضتایی مستتقل استت.
ورودی به طور مستقیم و بالواسطه با فضاها مرتبط نیست ،بلکته یتک یتا چنتد فضتای
واسط دیگر با حیاط و محوطه داخلی مرتبط میشود .در چنین مواردی مخاطب پتس از
عبور از ورودی و ورود به خانه بالفاصله و به یکباره تمتامی فضتای خانته را مشتاهده
نمی کند .این ویژگی در تمامی نمونه های موجود ،همانند یک الگو و ضابطه ستاختمانی
رعایت شده است .گحائری مازندرانی22 :2833 ،
سلسلهمراتب ،ارتباطی نظاممند را بین اجزا بنیتان متینهتد کته ختود تشتکیل یتک کتل
میدهد .سلسلهمراتب فضایی به ارتباط داخل خانه گبه عنوان یک فضای خصوصی بته طتور
عام و فضای خارج مجاور آن گبه عنوان فضای عمتومی عتام متیپتردازد و جزئیتات ایتن
ارتباط را روشن میکند .دستیابی به سلسلهمراتب فضاییِ مورد نیاز ،پاستخگوی ارزشهتایی
چون امنیت ،محرمیت ،آرام و خلوت است گحکمت سلسلهمراتب  .انواع سلستلهمراتتب
ستتازمانی محتتیط مستتکونی آدمتتی بایتتد عرصتته فرامتتوش شتتده زنتتدگی خصوصتتی یعنتتی
خلوتترین و خصوصیترین جاها را شامل شود گچرمایف و کیستفر . 814 :2872 ،بهتترین
شیوه برای صیانت از حریم گبویژه حریم خصوصی زنان حفتظ سلستلهمراتتب خصوصتی
است که خانه در آن عنصر مرکزی محسوب میشود .گمرتضی287 :2837 ،
در خانه ایرانی فضای جلوی خانه که عمومیترین فضای آن محسوب متیشتود ،از
طریق درب ورودی اصلی ،هشتتی و داالن بته بخت هتای نیمتهعمتومی خانته مترتبط
میشود .بخ های نیمهعمومی خانه گمانند حیاط بیرونی و اتاق مهمان فضاهایی بترای
دسترسی و برقراری ارتباط بین ساکنان و مهمانتان استت .اتتاقهتای خصوصتی نیتز از
طریق حیاط اندورنی و فاصله گرفتن از فضاهای عمومی تفکیک میشوند .بته عبتارتی،
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مرزها همان قدر که برای جدا کردن دو قلمترو و حفاظتت از یکتی در مقابتل دیگتری
خانه نقطه شروعی هم برای ورود به درون خانته و هتم ورود بته دنیتای بیترون یعنتی
خیابانهاست و آستانهای را تشکیل میدهد .مرز ،ویژگی مبهمی میتوانتد داشتته باشتد؛
یعنی گاهی میتواند محرک و مشوق نفوذپذیری و برقراری رابطه اجتماعی قترار گیترد.
ایوان جلوی خانه نیز مثالی دیگر است که محدوده عرصههتای صترفاً خصوصتی را بته
مکانی برای ارتباط دو سویه و برقراری ارتباط تبدیل متی کنتد .بعتد از ورودی ،هشتتی
نخستین فضایی از خانه ایرانی است که بدان وارد میشویم و میتوانیم در آن استراحت
کنیم تا معلوم شود به کدام فضا برویم یا چه کسی به ستراغمان خواهتد آمتد و ممکتن
است مدتی در آن جا بمانیم .فضای هشتی الگوی رفت و آمد بته درون خانته را تنظتیم
میکند و یک فضای واسط است .گحائری مازندرانی227 :2833 ،
درهای خانههای ایرانی از بامداد که باز میشدند تقریباً میتوانند تتا آختر شتب بتاز
بمانند ،چرا که درون خانه از کوچه و از چشمانداز فضتای ورودی محفتوظ استت ،امتا
ارتباط صوتی آمد و شدی بین کوچه و درون خانه برقرار است .بعد از عبتور از ستردر،
در بدو ورود به خانه پا به فضایی با امکتان مکت

متیگتذاریم .فضتای ورودی کته در

مقایسه با فضای معبر کمنورتر و خنکتر است ،حالتی خوشامدگو و آرام بخت

دارد

و در صورت نیاز امکان اقامت و گفت وگوی دو سه نفره نیز در آن فتراهم استت .ایتن
فضای وردوی داخل خانه حس یک اتاق را دارد و فضایی مستقل و کامل است گهمان:
 . 282به کارگیری مفهوم روشنایی و تاریکی ،عنصری کلیدی در دستیابی به حس تضاد
مضاعف در فضاهاست که هر یک تعریف خاص خود را دارد.

ورودی

هشتی

داالن

حیاط

اتاق

حیاط

اتاق های

بیرونی

مهمان

درونی

خواب

پژوهشگران مختلف به منظتور رعایتت اصتول محرمیتت و حتریم شخصتی افتراد
مختلف ،الگوی مستقیم فضایی مسکن را به صورت الگویی کلی در قالب چهار عرصته
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هستند ،رابط مکانی برای برقراری ارتباط بین آن دو نیز به شمار میرونتد .درب ورودی
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عمومی ،نیمهعمومی ،نیمه خصوصی و خصوصی مطرح و تایید کردهاند .عرصههای این
دستهبندی چهارگانه مذکور به عنوان پایه نظام فضایی خانه برای ت مین اصول محرمیتت
و حریم شخصی ،به این شرح است :عرصه عمومی ،حوزه دوستان ،همکتاران ،بستتگان
دور و همسایگان و به طور کلی افراد نامحرم.
عرصه خصوصی حوزه اعضای خانواده است؛ بته گونتهای کته هتیچ ارتبتاطی بتین
اعضای خانواده و افراد غریبه وجود ندارد .معیار انتدازهگیتری ایتن مفهتوم زنتان خانته
هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند .دو حوزه دیگر یعنی عرصههای نیمتهعمتومی و
نیمهخصوصی ،فضاهای بینابینی دو عرصه اصلی را شامل میشوند.
عرصته عمتومی کتته دربرگیرنتده فضتاهای منتهتتی بته ورودی ،مجموعتته ورودی و
متعلقات آن میشود.
عرصه اجتماعیِ مردان که دربرگیرنده فضاهای تعامالت مردانه است و دسترستی آن
ی زنتان کته شتامل فضتاهای تعتامالت
از ورودی اصلی ت مین می شود .عرصته اجتمتاع ِ
اجتماعی زنان با دوستان ،همسایگان و خویشان است و از طریق حیاط بیرونتی ارتبتاط
میگیرد .عرصه نیمه خصوصی که شامل فضاهایی است که در فصل مشتترک الیتههتای
اجتماعی زنان و الیه خصوصی خانته قترار دارنتد .عرصته خصوصتی کته دربرگیرنتده
فضاهای حمایت کننده زندگی روزمره ختانوار استت .عرصته خلتوت کته شتامل اتتاق
خوابها و فضاهای خلوت مشترک است .گیاری بروجنی و دیگران. 2838 ،
جدول  .1عرصهبندی فضاها

عرصه نیمهخصوصی

استفادهکنندگان از فضا
افراد غریبه و نامحرمان
دوستان ،همسایهها و آشناها
دوستان و افراد نزدیکتر بدون آنکه
مزاحمتی برای خانم خانه ایجاد شود
ارتباط اعضای خانه با هم یا با بستگان
نزدیک
ارتباط افراد خانه با هم

عرصههای فضایی
عرصه عمومی
عرصه نیمهعمومی

عرصه صمیمی

خلوت هر یک از افراد خانه

عرصه خصوصی
عرصه نیمهصمیمی

فضاها و عملکردها
خنابان ،کوچه و محله
ورودی خانه
ایوان خانه ،حناط بنرونی
حناط اندرونی ،مهمانخانه و
پذیرایی
نشنم و ناهارخوری
محل عبادت ،اتاق شخصی افراد،
اتاق والدی
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با توجه به عرصه بندی فضاهای خانه و افرادی که از ایتن فضتاها در خانته استتفاده
ضروری به نظر میرسد .برای مثال در ساختار فضایی ورودی خانتههتا همتانطتور کته
اشاره شد ،به دلیل ارتبتاط افتراد غریبته و نتامحرم رعایتت محرمیتت بصتری ،رعایتت
محرمیت صوتی و رعایت محرمیت رفتاری الزم است و این مست له در معمتاری ستنتی
ایران با وجود فضاهایی مانند هشتی و راهرو به خوبی رعایت شده است .گخاناحمتدی
و زینلزاده. 2838 ،
جدول .2اجزای سلسلهمراتب محرمیت در خانه سنتی ایرانی
مشخصات
سردر

کوبه

هشتی

کریاس

راهرو
(داالن)

حیاط
(میانسرا)

تعارف و نمود
معموالً دیوارهای بنرونی کاهگلی بوده و فقط سردر مجلل ساخته میشده است و سکوهایی
در دو طرف آن قرار داشته است که برای کسانی که با صاحبخانه کار داشته ولی الزم نبوده
وارد خانه شوند ،مورد استفاده قرار میگرفته است.
سه عنصر فلزی؛ حلقه برای زنان و کوبه برای مردان و کوبهای متفاوت برای غریبههاا بار
روی درها تعبنه شده بود که موجب بازشناسی مردان از زنان و غریبهها باا صادای در و در
نتنجه رعایت پوشش مناسب اهل منزل میشده است.
هر چند بنشتر مواقع شکل آن هشت ضلعی بوده است ،اما هشتیهایی باه شاکل مرباع و
دیگر شکلها ننز وجود دارد .منظور از هشتی چنزی است که از فضاهای داخلی خانه بنرون
آمده و تنها جایی است که با بنرون خانه ارتباط دارد .ایجاد مکث ،تقسنم فضایی و فضاایی
برای انتظار ،از عملکردهای جالب ای عنصر است .در بعضی خانههاا ،باالخاناهای باه ناام
فروار با عملکرد اتاق مهمان روی سردر کوچه میسااختند کاه راه آن از پلاهای در گوشاه
هشتی بوده است.
آستانه و ورودی خانه گفته می شود که گاه دارای ساکوهایی بارای نشسات اسات؛ بارای
مهمانهایی که زیاد رسمی ننستند و تنها برای زمان کوتاهی قصد توقف دارند.
برای ورود به فضاهای مختلف از جمله مهمانی و اندرونی میبایست از راهروهای پرپنچ و خم
عبور میکردند .هشتی و ننز ای راهروهای پنچ در پنچ منتهی به حناطهای اندرونی و بنرونای
مانع دید افراد غریبه به داخل حریم مقدس خانواده میشده است (در چنن خانههایی داالنای
مخفی برای خروج زنان از منزل وجود داشته که گاه در زیرزمن خانهها دری به همسایه برای
رفت و آمد زنان تعبنه میگشته است).
در شکلدهی خانههای درون گرا حناط عاملی مؤثر در سازماندهی و ایجاد حریم ام و آرام
برای آسایش خانواده بوده است؛ خانههای حناطدار درونگرا یا با ایجاد فضایی در گوشهای
از یک حناط و خارج محنط خصوصی خانواده یا با ساخت حناطی دیگر به نام بنرونای باه
ای هدف دست یافتهاند.
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می کنند ،ایجاد محرمیت در انواع مختلف بنا بر عملکترد هتر فضتا و کتاربران آن امتری
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درها و
پنجرهها

در ـ پنجرهها :انواعی از پنجره بودند که یا به صورت همزمان کارکرد در و پنجره داشتند
یا اگر به عنوان در مورد استفاده نبودند ،اما مشخصاات در را داشاتند .از وییگایهاای در ا
پنجرهها وجود سطحی شفاف در تمام یا قسمتی از سطح در ا پنجره بود که نور از آنجا باه
فضای درون راه مییافت .بسناری از فضاهای ساده معماری از طریق همن در ا پنجرههاا
نور خود را تأمن می کردند؛ مثل حجره های برخی کارونساراهای کوچاک بارون شاهری.
برخی الگوهای رفتاری مربوط به سکونت را میتوان در پندایش ای ناوع پنجاره و تاداوم
کاربرد آن تا دوران معاصر ،موثر دانست.گاه افراد برای دید کاافی در هنگاام نشسات روی
زمن  ،نناز به چشمانداز داشتند تا بهصورت سطحی به بنرون نگاه کنناد کاه از کاف اتااق
شروع می شد زیرا خط افق در ای حالت در ارتفاع تقریباً شصت سانتیمتاری از کاف قارار
داشت که بهتری دید را برای شخص فراهم میکرد؛ بوییه با توجه به ای که ساطح کاف
اتاقها باالتر از سطح حناط بود.
ارسی :پنجره ارسی نوعی پنجره چوبی مشبک است که لنگههای آن به جای آنکاه روی
پاشنه گرد حرکت کند ،در داخل یک چارچوب به سمت باال حرکت مایکناد .پنجارههاای
ارسی عموماً به گونهای ساخته می شدند که تمام سطح بنرونی یک اتاق را دربرمیگرفتناد.
سطح مشبک پنجرههای ارسی چندی کارکرد داشت؛ نخست ناور فضاای درون را تاأمن
می کرد و سپس دید و منظر بنرون را در اختنار افراد درون فضا قرار میداد و از شادت ناور
آفتاب و گرمای آن می کاست .کارکرد دیگر ،حفظ حریم و محرمنت فضای درون اتاقهاا و
تاالرها نسبت به فضای بنرونی بود .خانههای واقع در بعضی از شهرها ،از جملاه شاهرهای
شمالی کشور از پنجره های ارسی در سمتی از خانه که رو به گذرگاه عمومی باود ،اساتفاده
می کردند؛ زیرا ضم برخورداری از نور و منظر فضای عمومی ،محرمنت فضاای اتااق ننار
مخدوش نمیشد .از ارسای در فضااهای درونای نناز اساتفاده مایشاد ،در جاهاایی مثال
باالخانهها و اتاق های گوشواره واقع در یک یا دو سوی تاالرهای بزرگ و مرتفاع؛ زیارا در
اوقاتی که مجالسی مردانه در تاالرها یا اتاقهای بازرگ هفات دری یاا پانی دری برگازار
میشد ،زنان در اتاقهای گوشواره یا باالخانه که در باال و در دو سوی تاالر قرار داشت و از
یک سمت به آن دید داشتند ،می نشستند و به ای ترتنب بر فضای تااالر اشاراف داشاتند.
سطح پنجره های ارسی را گاه با نقوش گوناگون گرهسازی و شنشاههاای رنگان و سااده
میآراستند و ترکنبهای بدیع پدید میآوردند.
شباک :شباک واژه ای فارسی و ایرانی است که مشتقات آن در گویشهای گوناگون ایران
فراوان شننده میشود .هوای متغنر ایران ،آفتاب تناد ،وزش بااد و طوفاان و گردبااد و نناز
عقاید خاص ملی و مذهبی ایجاب می کرده است که سااختمان عاهوه بار در و پنجاره در
وزن ،پردهای یا شباکی برای حفاظت از درون بنا داشته باشد .سطح مشبک که از دو فضای
پر و خالی تشکنل شده است ،به نحوی که از یک سو بتوان سوی دیگر آن را دید ،شاباک
گفته می شود .احداث ای سطح به دالیل گوناگونی صورت میگرفته است که از جمله آنها
میتوان به موارد زیر اشاره کرد :محدود کردن دید از بنرون به درون فضاا ،تاأمن ساایه و
تأمن دید از یک فضا به بنرون به شکلی محدود ،و ایجاد سطحی محصورکننده اما مشبک
که مانع عبور جریان هوا نباشد .شباک کاربرد گسترده ای داشته و با مصالح گوناگونی مانند
آجر ،کاشی ،سنگ ،چوب یا گچ ساخته میشده است.

گپیرنیا3 :2872 ،ت4
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عناصر به وجود آورنده سلسلهمراتب محرمیت

نمای بیرونی در اغلب خانههای سنتی ساده و بیتزئین است و هتیچ پنجتره و هتیچ
دری جز در ورودی به راه های ارتباطی شهری در خارج از خانه وجود ندارد .گغفتاری،
 3 :2833در این خانهها بیننده تصور میکند که بنا به بیرون پشت کرده است ،در حالی
که نمای داخلی آنها دارای طرحهای معمارانه بوده که از قبل طراحی شدهانتد .همچنتین
در دورهها یا شهرهایی که مردم از لحاظ اجتماعی از حمله بیگانگان یا تعدی زورمنتدان
کامالً در امان نبودهاند ،این مس له بیشتر مشاهده میشود تتا توجته دیگتران بته ورودی
خانه جلب نشود .گسلطانزاده87 :2872 ،
 .2ورودی خانه (درآيگاه)
بیشتر خانههای سنتی ،بویژه خانه توانگران ،دارای درآیگاه هستند .درآیگاه بخشی از
ساختمان است که رفت و آمد به ساختمان از آنجا انجام میگیرد ،درآیگتاه دربرگیرنتده
فضاهای پیشخان گپیشگاه  ،جلوختان  ،درگتاه ،هشتتی یتا کریاستی ،دهلیتز یتا داالن یتا
راهروست .گپیرنیا248 :2837 ،
 .3پیشخان (جلوخان)
ورودی اغلب با یک عقبنشستگی همراه با طاقبندی و یزدیبندی ،خود را مطترح
میکند که همان پیشخان نامیده میشود و بیشتر اوقات نسبت به سطح کوچته ،اختتالف
سطحی در حد یک یا دو پله دارد .دو سکو برای استراحت افراد مراجعهکننده تتا لحظته
باز شدن در ورودی در دو طرف آن به طرف کوچه تعبیه شده است .ورودی همیشه دو
نوع کوبه گبرای زنان و مردان دارد که جنسیت وارد شتونده را بیتان متیدارد؛ اهمیتت
محرمیت و حفظ حرمت و پوش

موجب شده بود کته بترای متردان و زنتان دو کوبته

جداگانه و با شکلهای معین بر روی لنگههای در نصب گردد .گغفاری3 :2833 ،
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 .1نمای خارجی
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نمای درآیگاه از بیرون و در گذر همگانی مردم ،دارای یتک ستردر استت .آنچته از هتر
شماره  35و  35تابستان و پاینز 7531

خانه از بیرون نمود میکند ،تنها سردر آن است ،چون دیوارهای گرداگترد خانتههتا ستاده و
مانند هم هستند .پس از گذر از تورفتگی پیشخان به درگاه خانه میرسیم کته بایتد از آستتانه
در بگذریم و به درون پا بگذاریم گپیرنیا . 248 :2837 ،درِ خانهها حتی خانههایی که فضتای
ورودی بزرگی داشتند ،دارای ابعادی در مقیاس انسانی بود .گسلطانزاده21 :2872 ،
 .4سردر
ورودی خانه ،معماری خاص خود را برای تامین اهداف و حفظ سنتهتای آن دارد.
فضای ورودی خود بخشی از توالی فضاهای به هم پیوسته و مترتبط کتل خانته استت.
هنگام ورود به ساختمان ،هم مانعی برای ورود به خانه دانستته متیشتود و هتم محلتی
برای خوشامدگویی به مهمانان نیمهآشناست؛ این فضا برای تازهواردان بته مثابته ورودی
انتظار به کار می رود که ساکنان خانه ،برخی تعارفات معمول را در آنجا انجام متیدهنتد
و عابران نیز گاهی برای رفع خستگی و استفاده از سایه آن توقفی کوتاه دارنتد .ورودی،
همچون پلی است میان حریم خانه ،خیابان و محله گکاتب . 275 :2834 ،به بیان دیگتر،
ورودی خانه به عنوان نقطه عطف عمل میکند که با سکوی طرفین درگتاه شتروع و بتا
طاقهای باالی در ورودی ادامه مییابد.
 .2هشتی
بعد از عبور از سردر ،در بدو ورود خانه پا در فضایی با امکتان مکت

متیگتذاریم.

فضای ورودی که در مقایسته بتا فضتای معبتر ،کتم نتورتر و خنتکتتر استت ،حتالتی
خوشآمدگو و آرام بخ

دارد و در صورت نیاز امکان اقامت و گفتوگتوی دو سته

نفره نیز در آن فراهم است ،معموالً به شکل مربع ،مستتطیل یتا هشتت گتوش استت و
نسبت به درگاه ،ارتفاع متفاوت میگیرد.
هشتی نخستین فضا در خانههای ایرانی است .فضای هشتی الگوی رفت و آمد بته درون
خانه را تنظیم میکند .درون هشتی یک یا چند در با یک یا چند راه وجود دارد .یتک راه بته
باالخانه یا اتاق مهمان گکه روی سردر کوچه قرار داشت که به آن «فروار» میگفتنتد گپیرنیتا،
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 . 201 :2872این راه برای کسانی است که قرار نیستت بته درون خانته و حیتاطهتا داختل

 .6راهرو (داالن يا دهلیز)
دستگاه هشتی معموالً شامل ورودی اصلی و دسترسی به بام و راهتروی منتهتی بته
حیاط خانه است .این راهرو ممکن است مستقیم L ،شکل یا مارپیچ باشد؛ زیترا هتدف
اصلی از شکل آن ،جلوگیری از دید مستقیم خارج خانه به داخل خانه استت .اگتر فترم
خطی برای مسیر ورودی تا حیاط اختیتار شتده باشتد ،معمتوالً بته گوشتهای از حیتاط
میرسد که در آن مکان ،خانواده فعالیت خاصی ندارند .گمعماریان51 :2875 ،ت57
داالن یا راهرو از لحاظ کالبدی ،فضتایی باریتک و کتمعترض استت .البتته عترض
داالنها متناسب با کارکرد بنا و عده استفادهکنندگان از آنها تعیین میشده است.
معموالً در داالن اختالف سطح بین هشتی و حیاط خانه حتل متیگتردد .پیچیتدگی
داالن برای رعایت حریم خصوصی خانه است تا عابر بته سترعت نتوانتد فعالیتتهتای
جاری در حیاط را متوجه شود .داالن در طول مسیر خود اغلب دارای دو پیچ

استت.

گغفاری 3 :2833 ،به این ترتیب مس له محرمیتت را از طریتق داالنتی کته در امتتدادی
غیرمستقیم به حیاط ختم میشد ،حل میکردند .گسلطانزاده73 :2872 ،
 .7حیاط
حیاط همانند هر پوششی نسبت به عوامل بیرونی گناهنجاریها حالت بازدارنتدگی دارد
و نسبت به قامتی که آن را دربر گرفته ،زیباییبخ است .گپسندیده272 :2835 ،ت278
بخ روباز خانه ،میان سرا بوده که در میان خانته جتای داشتته استت و اتتاقهتای
گوناگونی در گرداگرد آن ساخته شده و رو به آن باز میشتدهانتد گپیرنیتا. 245 :2837 ،
فضاهای حیاط مرکزی امکان زندگی اجتماعی در مقیاس واحدهای بزرگ ختانوادگی را
نیز مقدور میساختند که به صورت حضور در حلقه یک حیاط یا با اتصال چنتد حیتاط
مرکزی تودرتو ممکن می شدند و بتدین ترتیتب نتوعی زنتدگی خترد اجتمتاعی را نیتز
سازمان میدادند .گغفاری ،پیشین3 :؛ افشار نادری81 :2832 ،
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شوند .یک راه هم از طریق داالن به حیاط میرسد .گحائری مازندرانی282 :2833 ،
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در برخی از خانهها ،حیاط اندرونی ،درِ جداگانه داشت و همچنین گاهی در فاصتله حیتاط
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و داالن ،درِ جداگانهای تعبیه میشد گسلطانزاده . 21 :2872 ،کتف اتتاقهتا از کتف میتانسترا
بلندتر بود .برای رسیدن به هر اتاق میانسرا ،راهروهای کنار آن به میانسترا راه داشتتهانتد .گتاه
این فضا گشادهتر از یک راهرو میشده که تختگاه نام داشته است .گپیرنیا277 :2837 ،
تقریباً همه راهها ،پلهها ،پاگردها ،اتاقها و سردابها به حیاط متصل بودند و متقتابالً
حیاط نیز چشمانداز طراحی شده و آراستهای برای تمام اتاقها و فضاهای خرد و کتالن
خانه بود .گحائری مازندرانی211 :2833 ،
از جالبترین ویژگیهای جامعه اسالمی تقسیم خانه به دو بخ
پذیرایی از مهمان مرد و «حرم» بخت

«دیوانخانه» محل

پتذیرایی از مهمتانهتای زن و اعضتای ختانواده

است .این تقسیم بندی مخصوصاً در منتازل ثروتمنتدانی کته احیانتاً صتاحب دو حیتاط
هستند ،کامالً مشخص است .گافشار نادری878 :2832 ،
7ـ .1حیاط مرکزی
حیاط مرکزی نامی است که به طور معمول به انتواع متنتوعی از حیتاطهتایی گفتته
میشود که در آنها دست کم در یک سمت و دستت بتاال در چهتار ستوی آنهتا فضتای
ساخته شده وجود دارد و تنها یا مهمترین و اصلیترین فضا بترای تتامین نتور ،تهویته،
ارتباط درونی و برخی کارکردهای دیگر برای خانه است .جای گرفتن فضاهای ستاخته
شده در پیرامون حیاط و بویژه در حیاط خانههای بزرگ و بسته شدن این گونه حیاطها
در چهار سمت با اتاق ها یا دست کم با دیوار ،سبب نام گرفتن آن به حیاط مرکزی شده
است .در متون کهن آن را میانسرا خواندهاند .گسلطانزاده71 :2872 ،
7ـ .2حیاط بیرونی (مردانه)
این نوع حیاط متوسط و به شکل مربع یا مستطیل استت و از ویژگتیهتای آن ،ایتن
است که محلی نیمه خصوصی بود و بته مهمانتان و غیروابستتگان اختصتاص داشتت و
بویژه برای مراسم مذهبی به شکل حسینیه استفاده میشد.
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7ـ .3حیاط اندرونی
دارند .اندرونی مختص خانواده بود و کسی حق ورود به آن را نداشتت .ایتن نتوع حیتاط از
خصوصیترین حیاطهای سنتی به شمار میرود .گیاری بروجنی و همکاران2838 ،
7ـ .4حیاط میانی
این قسمت مابین دو حیاط پیشین و پسین بود و دو قسمت اصلی بنا و آشپزخانه را
به هم متصل میکرد .گصارمی و همکاران. 2838 :
 .2اتاق
وجود اتاق های مختلف برای حفظ محرمیت از نکات مهمی استت کته در معمتاری
سنتی به آن توجه شده است .در خانههای سنتی ،اتاق مهمان گپنجدری به تعداد بیشتتر
و نفوذ به آن دشوارتر بوده است .در خانههای سنتی تفکیک اتاق مهمان از دیگر فضتاها
با ویژگی فاصله نیز تلفیق میگشت .در مورد اتاقهای خواب در خانتههتای ستنتی کته
معموالً سهدری است این وظیفه را انجام میداد .در خانههای سنتی هم فاصتله نستبی و
هم موانع نسبی اتتاقهتای ختواب در حتد بتاالیی استت و ایتن مست له نشتانگر عتدم
نفوذپذیری آسان به محل خواب و استراحت ساکنان بتوده کته بتا محرمیتت در ارتبتاط
کامل است.
در معماری خانههای سنتی ایران برای مهمانهتا هتم اتتاق ویتژهای در نظتر گرفتته
میشده است که معموالً بدان «مهمانخانه» یا «پنجدری» میگفتند .گپیرنیا57 :2872 ،
در برخی خانهها از این اتاقها برای مالقاتهای کتاری مترد ختانواده نیتز استتفاده
می شده است .معموالً مهمانهای این اتاق از طریق آبدارخانتهای کته در نزدیکتی قترار
دارد ،پذیرایی می شدند .منظر این اتاق به حیاط بیرونی کوچتک کته محتل آمتد و شتد
محارم نبوده ،جلوهای نیکو به حرمتت مهمتان نتزد صتاحبخانه متی داده استت .گیتاری
بروجنی و همکاران18 :2838 ،
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این حیاط اساساً بزرگ است و تناسب آن هماهنگ با اتاقهایی است که پیرامتون

قترار
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 .1پله يا پلکان
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اگرچه پله به عنوان اثر معماری به حساب نمتیآیتد ،امتا کاربردهتای ستودمندی در
خانهها داشت .پلهها در واقع راههای ارتباطی به طبقات و پشتبام و زیرزمین بتودهانتد.
در همه خانهها دو راهپله وجود داشت ،یک راهپله مستقیماً به طبقات بتاالیی راه داشتت
که همه افراد اعم از غریبه و مهمان از آن استفاده میکردند و یک راه پله دیگر که فقتط
خاص افراد خانواده ،بویژه خانمها بود که به طور مخفی به یکی از اتتاقهتا راه داشتت.
گصارمی و همکاران21 :2838 ،
 .17مطبخ
مطبخ یا آشپزخانه همواره در جایی قرار می گرفته است کته بتانوی خانته در آن بته
آسودگی به کار بپردازد و کمتر در برابر چشم باشد .گپیرنیا282 :2872 ،
 .11طنبی (تنبی)
تنبی تاالری رو به میانسرا گحیاط است که درگاه و پنجره ندارد و بسیار با فرهنتگ
ایرانی متناسب است و میتوانسته در حکم نشتیمن افتراد خانته باشتد و در عتین حتال
هنگام فصل گرما تابستان نشین بوده است .نورگیری آن از آسمان دو الیه بوده استت تتا
هوای درون را خنک نگاه دارد .گهمان285 :
جدول .3عناصر به وجود آوردن سلسلهمراتب محرمیت در خانههای سنتی
عناصر معماری
کالبد (نما) خارجی
ورودی خانه (درآیگاه)
پیشخان
سردر
هشتی (کریاس)
داالن (دهلیز)
حیاط (میانسرا)
اتاق

نقش فضایی
عبور
مکث
مکث
عبور -مکث
مکث
عبور
مکث و عبور
مکث

کیفیت معماری
درونگرایی ،محصوریت ،دید نداشت به بنرون
انتظار ،گفتگو ،در امان ماندن
انتظار ،گفتگو ،در امان ماندن
انتظار ،گفتگو ،در امان ماندن ،دو نوع کوبه
انتظار ،مهقات کوتاه ،فضای تقسنم ،پنشفضای ورودی
هدایت به درون ،ورود غنرمستقنم
درونگرایی و دارای سلسلهمراتب عبور
دارای دو مدل عمومی و خصوصی
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جمعبندی

به آن شکل می دهیم و پس از ساخت ،بنا رفتار ما را شکل میدهد ،به همین دلیتل اگتر
در مرحله طراحی ،بر اساس فرهنگ ختودی و بتومی نقشتهای را طراحتی کنتیم ،میتان
فرهنگ ایرانی ت اسالمی ما و فرهنگی که بر اساس جهانبینی الهی و ارزشهتای دینتی،
ساختمان بر ما تحمیل می کند ،تناقض پی

نخواهد آمتد ،امتا اگتر معمتاری بتر مبنتای

فرهنگ بیگانه و غیرخودی ساخته شود ،تناقض حاصل خواهد شد.
گر چه ممکن است این تناقض در آغاز مشکلساز باشد و رنگ و بوی ستتیز دهتد،
اما به مرور زمان از فرهنگ فرد حساسیتزدایتی متیشتود و فرهنتگ ستاختمان چیتره
می گردد .این تغییرات آنقدر آرام و خزندهاند که شاید هیچ توجهی را جلتب نکنتد ،امتا
پس از گذشت زمان با مقایسه این دو دوره میتوان تغییرات را درک کرد.
در معماری اسالمی نه تنها درون هتیچ خانتهای از بیترون قابتل دیتد نیستت ،بلکته
ورودی بسیاری از خانه ها به نحوی ساخته شده است که اگر درِ خانته نیتز بتاز بمانتد،
حیاط و درون خانه به هیچ وجه قابل دید نیست .اما متاسفانه امروز به تبعیت از فرهنگ
بیگانه ،هم درون خانهها در معرض دید است و هم خانهها به گونهای ستاخته شتدهانتد
که هر یک بر دیگری اشراف دارد.
در معماری ایرانی ت اسالمی پوشیدگی درون خانه به گونهای استت کته ختانواده در
معرض دید میهمانان نامحرم نیستند و ختانواده کمتتر در دیتد نتامحرم قترار متیگیترد.
معماری سنتی ایرانی ت استالمی همته فضتای منتزل را در برابتر دیتدگان نتامحرم قترار
نمی دهد و فضاهای خصوصی خانه همچون اتاقهای استراحت ،آشپزخانه و سرویسها
را که معموالً خانمها بیشتر از آن استفاده میکنند ،به گونتهای طراحتی متیکننتد کته در
معرض دید نباشند ،اما در معماری برهنه و غربزده چنین مالحظاتی بیمعناست .اصتل
محرمیّت به زیبایی در معماری سنتی ایرانی ت اسالمی کالبد یافته و آثار و نتتایج عمیقتی
در سازماندهی فضا و نحوه قرارگیری عملکردهای گوناگون داشته است.
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معماری ،بسیاری از رفتارهای ما را جهتدهی میکند؛ زیرا تا پی

از ساخت بنا متا
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معماری سنتی ایرانی ت اسالمی ارزشمند و سربلند است ،خاک را شرافت و انسان را
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کرامت میبخشد و ترجمان کارایی ،پایایی ،زیبایی ،واالیی ،معرفت و حکمت است.
با توجه به گسستگی به وجود آمده بین معماری سنتی ایرانی ت استالمی و معمتاری
بی هویت معاصر ،یکی از معضالتی که در این حوزه رخ داده ،نقص حتریم ،محرمیتت،
سلسلهمراتب و درونگرایی است.
بررسی فضاهای معماری ایران نشان از آن دارد کته فضتاهای بینتابینی نقت

حتریم

برای هویتدهی و تقدس آن فضا را داشته و از طرفی مجالی برای وحتدت و بستط آن
با دیگر فضاها فراهم آورده است .این در حالی است که در معماری امروز ایران شتاهد
افزای

تجمل گرایی ،برونگرایی افراطی و دروننمایی بتیمتورد هستتیم کته مشتکالت

عاطفی و خانوادگی را به همراه میآورد.
در معماری معاصر به دلیل نبود شناخت و درک صحیح از فضاهای بینابینی ،فضتای
مناسب و درخور بانوان و اعضای خانواده ساخته نشده استت؛ تتا آنجتا کته فضتاها بته
تفکیک جنسیتیِ صرف تقلیل یافته است.
سلسلهمراتب در قسمت هتای مختلتف خانته ،حتدود و مرزهتا را تعیتین متیکنتد؛
فضاهای پاک را از فضاهای ناپاک دور و فضاهای درون را از فضتاهای بیرونتی مستتور
میسازد؛ جایگاه خلوت بزرگان را از محل بازی کودکان محفوظ میدارد و مکان پختت
و پز را از استراحت جدا مینماید و نفوذ و راهیتابی فضتاها بته یکتدیگر را مرحلته بته
مرحله میسازد.
از سوی دیگر ،ورود از فضایی به فضایی دیگر در مسیرها و فضتاهای متفتاوت رخ
میدهد تا ضمن نمایاندن گذر از مرتبهای و درآمدن به مرتبه دیگر ،نیل به وصتول را بتا
مک

و تاملی همراه کند و برنامهسازان صدا و سیما شایسته است همته ایتن شترایط را

در فیلمهایی که در آنها از خانههایی با محوریت محرمیت استفاده میکننتد ،بته تصتویر
بکشند تا در فضای معماری شهر و روستای این مرز و بوم خانههتایی باهویتت ایرانتی
جایگزین خانههایی با فرهنگ وارداتی شود.
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