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چکیده
خانه فضای بالفصل مرتبط با زندگی آدمی است؛ فضایی که از آن تأثیر میگیرد و بر آن تأثیر میگذارد .این فضا در پیوندد
با مفهومی پیچیده یعنی خانواده به عنوان اصلیترین نهاد اجتماعی و جزء جداییناپذیر خانۀ ایرانی د اسدالمی معندا مدییابدد.
پیوند میان خانه ،خانواده و زندگی جاری در آن ،میتواند مفهومی ماندگار و جاودانه برای ساکنان خانه خلد کندد .در جامعدۀ
امروز ،به علت پیچیدگیهای اجتماعی پدیدآمده و رسوخ اندیشۀ مدرن در مفاهیم عمی و سدنتی زنددگی ،ندوعی گسسدت و
انفصال بین کالبد خانه و معنا و مفهوم زندگی پدیدآمدهاست .هدف این مقاله بررسی مفاهیم سدوونت در معمداری خاندههدای
سنتی ایران و مقایسۀ آن با مفاهیم زندگی مدرن و در پی آن ،آسیبشناسی مفداهیم تحدولیافتدۀ زنددگی امدروز و ارائدۀ چندد
رهنمود از مفاهیم سوونت سنتی است.
مسون اسالمی عالوه بر پاسخگویی به نیازهای مادی ،عهدهدار برقراری آرامش معنوی و بستر پاسخگدویی بده نیازهدای
روحی انسان چون تفور ،عبادت و آرامش قلب نیز بودهاست ،اما برخی نگرشهای سوء و عوامل مخدر ،،سدوونت امدروز را
دستخوش تغییر قرارداده و به تبع آن شاهد افول ارزشها و تضعیف مفاهیم واالی سوونت هستیم .در این مقاله برخی از ایدن
عوامل و تبعات منفی آنها شناسایی و تحلیل شدهاست که از آن جمله میتوان بده تضدعیف اصدالت و هویدت مسدون ،فقددان
آرامش روحی و روانی ،کاهش حرمت و امنیت و شولگیری نگرش اقتصادی به جای نگاه ارزشی به مسون اشاره کرد .نتیجده
اینوه با تأمل و تعمّ در روش زندگی و توجه به سازوکار سوونت اسالمی و همینطور بدازنگری در برنامدهریدزی و طراحدی
مسون از طری الزام طراحان در تبعیت از اصول معماری و شهرسازی اسدالمی و اصدال نظدام آمدوزش معمداری ،مدیتدوان
موجبات احیای مجدد مفاهیم سوونت اسالمی را در مسون امروز فراهمآورد.
کلمات کلیدی :سوونت ،مسون ،خانه ،مسون اسالمی ،مسون مدرن.
*دانشجوی دکتری شهرسازی ،دانشودة هنر دانشگاه تهران m.mahmodi.25@gmail.com
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نگرش سنتی و مددرن مدروری داشدتهایدم؛ سدپ،،

مقدمه
«مسون» یا «خانه» است و به نوعی وجوه مختلدف

امروز ،به بررسی تأثیر مثبدت چندد مفهدوم متعدالی

از جمله دین ،معیشت ،هنر و جهانبینی بدا

سوونت در معنابخشدی و ظهدور امنیدت روحدی و

مسون و زنددگی جداری در آن مدرتبط هسدتند .از

روانی در زندگی امدروز پرداختدهایدم .شدایان ذکدر

همین رو است که شیوههدای متفداوت سدوناگزینی

است که تلقدی مدا از مفداهیم سدوونت در مسدون

یعنی زندگی در شهر ،روستا و یا زندگی عشدایری،

دیروز ،مفاهیمی عام و ساده از زندگی است کده تدا

تنوّع فعالیتی و معیشتی متنوّع (صنعتی د خددماتی،

قبل از ظهور مدرنیته و عناصر آن ،در زندگی مدردم

کشاورزی و دامپروری) و به تبع آن هرکددام نظدام

جایجای سرزمین ایران جاری بود.

یوی از مفاهیم درآمیخته با فرهند
فرهن

پرسشهای تحقیق

مسوونی مختص به خود دارند .درسدت اسدت کده

در جهانبینی اسالمی ،مسون و سدوونت

یوی از وظایف و تعاریف ابتدایی مسون با هددف

.5

محافظت فیزیوی انسان تدا حدد «پناهگداه» و حتدی

چه مفهوم و شأنی دارد؟
نگرش مدرن غربی ،چه جایگاه و تعریفی

«جانپناه» نزول پیدامیکند ،لیون مسون فقط بدرای

.1

بقا و زندهماندن نبوده و شیوة زندگی حتی هستی و

را برای مسون و مفاهیم مدرتبط بدا سدوونت قائدل

ایدئولوژی انسان را نیز تحتتأثیر قرارمدیدهدد .از

شدهاست؟

این رو ،مسون عالوه بر بستر فیزیوی و مدادی ،بدر

.9

توامل رو و حضور معنوی انسان مدثثر و افدزون

نگددرش مدددرن غربددی بدده سددوونت و مفدداهیم آن،

بر سوونت ،سعادت را نیز رهنمدون مدیشدود .امدا

سوونت امروز و مسدون راید در کدالنشدهرهای

متأسفانه در زندگی امروز ،نوعی تحدوّل و انفصدال

کشور ،از چه جایگاه و وضعیتی برخوردارند؟

در جسم و جدان معمداری خاندههدا پدیدآمدده کده

.4

پیوستگی و ژرف معنایی حیات را خدشهدار کدرده

چه تبعات منفی و تأثیرات نازلی بدر مفداهیم کیفدی

و رو زنددددگی جددداری در خانددده را مدددتالطم

سوونت در مسون امروز داشتهاست؟
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در مقایسددۀ بددین جهددانبینددی اسددالمی و

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

و زنددگی،

ضددمن آسددیبشناسددی مفدداهیم جدداری در زندددگی

رسوخ اندیشۀ آمیخته با مفاهیم مدرنیتده،

سدداختهاسددت .هدددف ایددن مقالدده بررسددی مفدداهیم

تعریف و شناخت مسکن و سکونت

تحولیافتۀ سوونت و ارائۀ چند رهیافت از معانی و

«مَسوَن» اسم مودان بدر وزن مَفعَدل اسدت ،بده

مفاهیم پیدا و پنهان سدوونت در خاندههدای سدنتی

معنای محل آرامش و سوونت که از ریشۀ «سَدوَن»

برای زندگی امروز است تا از ایدن رهگدذر ضدمن

به معنی آرامش میآیدد و در اصدالال بده مودانی

بددازخوانی مختصددر حوایددت شددیرین حیددات در

گفته میشود که انسانها یا به بیان بهتر خدانواده در

سالهای نهچندان دور ،بتوان دستمایهای از مفداهیم

آن زندگی میکنندد .در لغدتنامدۀ دهخددا مسدون

واالی سددوونت بددرای زندددگی بددیطددراوت امددروز

چنین معنی شده :جای باشش و خانه ،منزل و بیت،

برگزید .برای رسیدن بده ایدن هددف ،نخسدت بده

جددای سددوونت و مقددام ،جددای آرام و ( ...دهخدددا،

جایگدداه سددوونت و مفدداهیم مددرتبط بددا آن در دو

 :5991ذیل «مسون»).
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دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

مسددون (آرامبخددش) ،تسددوین (دلددداریدادن و

مسون برای انسان چیدزی بدیش از سدرپناه بدوده و

آرامکردن) ،ساکن (کسی که در جدایی قدرار و آرام

جنبههای معنوی و مذهبی در همۀ مراحدل سداخت

گرفتهاست) ،سوونت (استقرار در مودانی فراتدر از

خانه تا استقرار در آن کدامالا مشدهود اسدت .وجده

مسون و در حد مفهدوم فضدایی محلده ،روسدتا و

سرپناهی خانه به عنوان وظیفۀ ضدروری و انفعدالی

شهر) ،اسدوان (مسدتقرکردن ،مستقرشددن) ،سدوینه

مالر بوده و جنبۀ دیگر مفهوم خانه ،ایجاد محیالی

(اسددم مثندد  ،کسددی کدده آرام و قددرار دارد)

ماللددو ،بددرای زندددگی خددانواده بدده مثابددۀ واحددد

(سرتیپیپور.)7 :5931 ،

اجتماعی است .او فرهن  ،درک انسانها از جهدان

مسون یوی از مهمترین فضاهای معماری است
که رابالۀ نزدیک و مستقیم بدا خدود انسدان برقدرار
میکند ،به طوریکه صورت زمینی آن به عملوردها

و روش زندگی را عامل مهمی در مفهدوم سدوونت
میداند (براتی.)11 :5991 ،
در دومین اجال

اسدوان بشدر در سدال 5331

و نیازهای انسان پاسخ گفته و سیرت معنوی آن در

در اسددتانبول ،مسددون مناسددب چنددین تعریددف

صدد پاسخگویی به اعتقدادات و باورهدای سداکنان

شدهاست:

است ).(Michon, 1998: 32
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برخی واژههای همخانوادة مسون عبارتاند از:

راپاپورت بر آن است کده از گذشدتههدای دور،

سرپناه مناسب تنها به معنای وجود یدک سدقف

مقولۀ مسون به دلیل دارا بودن ابعداد متندوّع ،از

باالی سر هر شخص نیست ،سرپناه مناسدب یعندی

گستردگی و پیچیدگی خاصی برخوردار اسدت کده

آسایش مناسب ،فضای مناسب ،دسترسی فیزیوی و

نمیتوان برای آن تعریف واحدی ارائه کرد؛ از این

امنیددت مناسددب ،امنیددت مالویددت ،پایددداری و دوام

رو ،نگاه جوامع و فرهن های گوناگون به مسدون

سازهای .روشنایی ،تهویه ،سیستم گرمدایی مناسدب،

متفاوت است .در دورهای ،مسون به عنوان ماشدین

زیرساختهای اولیده از قبیدل آ،رسدانی مناسدب،

زندگی (لوکوربوزیه) یا موان رفع حجا،ها (می،

بهداشددت و آمددوزش ،دفددع زبالدده ،کیفیددت مناسددب

ون درروهه) مالر گردید و در زمانی دیگر مسون

زیسدتمحیالددی ،عوامدل بهداشددتی مناسدب ،موددان

به عنوان سوناگزیددن و سدوونت همدراه بدا تفودر

مناسب و قابدل دسدتر

از نظدر کدار و تسدهیالت

مالر شد و انسان به عنوان موجودی فناشدونده بدر

اولیه که همۀ این موارد باید با توجه بده اسدتالاعت

روی زمین ،زیر آسمان و در پنداه قدسدیان شدناخته

مدددردم تدددأمین شدددود (شدددورگزار93 :5991 ،؛

شد (هایدگر.)34 :5995 ،

سرتیپیپور.)7 :5931 ،

سوونت را میتدوان بیدانگر تعیدین موقعیدت و

به هر ترتیب ،خانه نخسدتین جدایی اسدت کده

احدراز هویدت دانسدت .سدوونت بیدانگر برقدراری

انسان احسا

تعل فضایی را در آن درک و تجربه

پیوندی بین انسان و محیط است کده ایدن پیوندد از

میکند و بدان خو میگیرد و جایی است که زمیندۀ

تعلد بده

پیوند کودک را با اجتماع فراهممیآورد .سازماندهی

شدولتز:5997 ،

و ماهیت این محیط باید عالوه بدر تدأمین نیازهدای

تالش برای یافتن هویت یعندی احسدا
موان شول گرفتدهاسدت (ندوربر
.)11

مادی ،برآورندة نیازهای روحی ،روانی و اجتمداعی
او نیز باشدد .در واقدع ،بایدد گفدت کده خانده هدم
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سازهای کالبدی است برای امنیت و محافظت انسان

به اعتقاد مسلمانان ،هنر زمانی به کمال میرسد

و هم نهادی معنوی برای آرامش دروندی و ارتقدای

که صورت آن معنایی برگرفتده از تعدالیم و قدوانین

ارزشهای معنوی او که در لوای آن بتواند به کمال

الهی داشتهباشد .در معماری و شهرسدازی اسدالمی

انسانی نائل گردد.

نیددز بددا شددناخت انسددان و نیازهددای او از یوسددو و

با توجه به تعاریفی که ذکر شد ،مسون فضدای

پایۀ تعالیم دین مبین اسالم ،تدابیری خل شدهاست

رسیدن انسان به آرامدش اسدت .در قدرآن نیدز واژة

که نمونههای بارز آن را میتوان در ایجاد محرمیت،

مسون بده معندی جدایی کده در آن آرامدش باشدد،

پرهیز از مزاحمت و مشرفیت ،رعایدت تناسدبات و

آمدهاست (االنعام.)31 ،59 :

هندسدده ،ایجدداد آرامددش و امنیددت و در توجدده بدده

در تمدن اسالمی ،صفتی از خانه کده در عمدل،

فضاهای متنوّع زیستی در ساخت خانههدا مشداهده

خانهها با توجه به آن شدول گرفتدهاندد ،سدوون و

کدرد .در خاندۀ سدنتی ،بده علدت توجده بده همدین

آرامش است« :وَ اللهُ جَعَلَ لوََُم مِن بُیُوتِوَُم سَدوَناا :و

ارزشها و پایبندی به ریشدههدا و اصدول اسدالمی،

خداوند خاندههایتدان را مایدۀ آرامدش بدرای شدما

شددول و محتددوای زندددگی در صددورت و معنددای

قرارداد» (نحل .)91 :اسدم مودان از صدفت سدوون

معماری سنتی نیز تجلی مییافت.

اینوه خانهها به واقع مظهدر و مایدۀ آرامدش شدوند،

است که بندای خدود را از بندای او بداالتر نبرندد و

معماران گذشته تدابیر گوناگونی را در کار داشتهاند

جریان هوا را بر وی مسدود نونند» (پایندده:5911 ،

(وثی و همواران37 :5993 ،؛ اخدوت و هموداران،

 .)135مسدون واال در همسدایگیهدای خدود نیدز

)31 :5931

تواضع را رعایت میکندد و در همداهنگی بدا نظدم

پیرنیا بر آن است کده« :خانده جدایی اسدت کده

شهر اسالمی چده از لحدا قرارگیدری ،موانیدابی و

ناراحتی نونند و اندرون خانه یا

پیشآمدگیها و چه از لحا رن  ،آمودها و مانندد

جایی که زن و بچه زندگی میکنند میبایست تنوّع

آن در توازن قراردارد (وثی و پشدوتنیزاده:5993 ،

ساکنان آن احسا

زیدادی داشددتهباشددد تدا خسددتگی احسددا

نشددود»

(پیرنیا.)514 :5971 ،
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یعنی مسون چندین مرتبه در قدرآن آمدده و بدرای

رسول اسالم(ص) فرمودهاند« :ح همسدایه آن

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

مفهوم سکونت در تفکر سنتی و اسالمی

شناخت باورها و اعتقداداتش از سدوی دیگدر و بدر

.)15
در آیات قرآن که با احادی

و روایدات فدراوان

از منظر عرفدان اسدالم نیدز خانده عبدارت

نیز تأکید شدهاست ،خداوند باالترین ،کاملتدرین و

است از فضای کیف که جسدم انسدان را در خدود

اصلیترین منبدع زیبداییهدا معرفدی شددهاسدت .از

جاى م دهد؛ یعن  ،ظرف که درون آن گوهرى بده

پیامبر اکرم(ص) نقل شددهاسدت« :اِن اهللَ جمیدل و

نام انسان جاى م گیرد .از طرف  ،این فضا با عدالم

یُحبُّ الجَمال :خداوند زیباست و زیبایی را دوست

کیهان پیوند م خورد و دو عالم کبیدر و صدغیر در

دارد»؛ همچنین« ،رأیدتُ ربّدی فدی اَحسَدن صدورَة:

آنجا به یودیگر متصل م شدوند (اردالن و بختیدار،

خداونددد را در زیبدداترین صددورت مشدداهده کددردم»

.)51 :5991

(میبدددی .)59 :5915 ،بنددابراین ،زیبددایی یوددی از
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صفات خداوند است و انسان نیز فالرتداا زیبدایی را

چون تابش ،باد و نور از مهدمتدرین شاخصدههدای

دوست دارد و در نتیجه در طر و خل آثارش ،به

معماری مسون اسالمی بهشمارمیروندد .فضداهای

دنبال زیبایی است .دین اسدالم زیبدایی را فقدط در

نیمهباز چون ایوان و توجه به دید و منظدر و نقدش

ظاهر نمیداندد ،بلوده زیبدایی ظداهری را در پرتدو

کلیدی حیاط در ساماندهی و چینش سایر فضاها و

زیبایی معنوی و جمال ذاتی پدیدار میسازد .از این

مصداقهای فراوان دیگر ،همده دلیلدی بدر اهمیدت

رو ،در معماری اسالمی نیدز هددف تجلدی زیبدایی

حضور طبیعت در مسون اسالمی بودهاست.

ظاهر و باطن در کنار یودیگر است و به سدبب آن،

بدین ترتیب ،در اسالم و قرآن تأکید ویهه ای بر

تقسیمات و تناسبات دلنشین ،هندسۀ اعجدازانگیز و

اهمیت و جایگاه مسون و اهداف مدادی و معندوی

توازن و همآرایی در خل فضاهایی زیبا و مزیّن بده

آن شدهاست و کالبد مادی مسون همچدون ظرفدی

کار گرفتهمیشود و در عدین حدال از خودنمدایی و

بددرای زندددگی اسددالمی و مفدداهیم واالی خلقددت

تظاهر بیهوده پرهیز میگردد .بدین ترتیب ،در دیدن

برشمرده میشود .مسون اسالمی جدایی اسدت کده

اسالم بهترین راهی که ما را به سوی معبود رهنمون

آرامش معنوی را در خود میپروراند و بده واسدالۀ

میسازد ،مسیر زیباییهاست و این راهی اسدت کده

آن موجبات تلالیدف و معنویدت فضدای زنددگی و

خداوند ما را به آن فراخواندهاست.

بستر پاسخگویی به نیازهدای روحدی انسدان چدون

خداوندد شدهری را کده در طراحدی آن بدا و

تفور ،عبادت و آرامش قلب را فراهممدیسدازد .در

بوستان و به طدور کلدی طبیعدت دیدده شددهباشدد،

معمدداری اسددالمی ،هدددف تددأمین آرامددش و آزادی

شهری «طیب» نامیده و سدوونتگاهی را کده در بدا

اهالی خانه و تعالی رو و وجود آدمی است .البته،

باشد ،نعمتی الهی برمدیشدمرد (سدبا51 :؛ وثید و

این آزادی شأن و تعریفی خاص دارد .مفهدوم ایدن

پشوتنیزاده)13 :5993 ،؛ همچنین ،سوونتگاه اولیۀ

آزادی در گرو عدم سلب آزادی از دیگران است که

بشر به صورت با معرفی شدهاسدت (بقدره )91 :و

این مهم به تبع تنوّع در فضا و رفتارهای وابسته بده

لذا در اصول معماری اسدالمی ،توجده خاصدی بده

آن پدیدمیآید؛ بدین معندی کده در خاندۀ اسدالمی

بهددرهگیددری از عناصددر طبیعددی در سدداخت مسددون

برای همهچیز و همهک ،تفوری پاسخگو و کالبد و

شدهاست .معمار اسالمی ،حتی اگر خانه کوچدک و

معنایی خاص وجود دارد .ایدن بددان معناسدت کده

ساده باشد ،باز هم میکوشدد کده آن را بدا طبیعدت

خانۀ اسالمی که بدر مبندای معمداری و شهرسدازی

همراه کند .خصوصاا ،این وف بین طبیعت و کالبدد

اسالمی بنا شده ،ویهگیهایی دارد کده پاسدخگدوی

در خانههای اقلیم گرم و خشک با رونقدی ویدهه و

جمیع نیازهای روحی د رواندی و جسدمی و مدادی

کاملتر نمود یافته و بدین سبب است کده آ ،چده

انسانهاست و معمار به دنبال تجلی صفات بهشدتی

به صورت روان و چه ساکن و باغچه با فضای سبز

در محیط خانۀ اسالمی و به تبع آن تعالی و توامدل

و درختانش ،همراه و همنشدین همیشدگی جسدم و

اخالقیات انسانی و صفات الهی در آن محیط است.

جان معماری خانههای اسالمی بوده و به تبدع ایدن
حضور و در جهت آسایش و آرامش انسدان اسدت
که بهرهمنددی ماللدو ،و بهینده از مواهدب طبیعدی
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مفهوم سکونت در تفکر مدرن غربی

نزول میکند .برخی نظریهپدردازان معمداری مددرن

پیشرفت علم و گسترش تونولوژی موجب شد

مانند لوکوربوزیه با نگاهی عملوردگرایانه و صدرفاا

کدده بسددیاری از موانددع زیسددت بشددری و عوامددل

ابدزاری ،خانده را همچدون ماشدینی بدرای زنددگی

مر ومیر چون بیماریها تعدیل و کنترل گدردد .از

نامیدهاند.

جهت تولیدات انبوه در کارخانههدا ،بدیش از پدیش

معماری در این دورة بازسازی ،بازنگری ارزشها و

خود را به سرمایههای اقتصدادی و انسدانی وابسدته

بازنگری عناصر سازندة خانه اسدت . ...صدنعت در

میدید و در نتیجه افدزایش جمعیدت را بده همدراه

مقیا

وسیع باید به ساختمان توجه کند و عناصدر

داشت .روشهای سنتی دیگر کفاف نیداز انسدان را

خانه را بر پایۀ تولید انبوه استوار سازد .ما باید رو

به مسون و خانه تأمین نمیکرد .گسترش شهرها و

تولید انبوه را خل کندیم .رو سداختن خاندههدای

اقبال به شهرنشینی که در نتیجۀ انقدال ،صدنعتی و

تولید انبوه .رو زندگی در خانههدای تولیدد انبدوه.

تحدوّالت بعددد از آن رخدادهبددود ،هددرروز روند و

رو درک خانههای تولید انبوه .اگدر از قلدبهدا و

سرعت بیشتری پیدداکرد و ایدن شدیوة جدیددی از

ذهنهایمان همۀ مفاهیم مرده دربارة خانه را بزداییم

زندگی و کار را برای انسان مدرن به ارمغان آورد و

و به مسئله از دیدگاهی انتقادی بنگریم ،به «خانه د

در پی آن ،الگوی متفاوتی برای خانهسازی پدیددار

ماشددین» ،بدده خانددۀ تولیددد انبددوه خددواهیمرسددید

شد .این تحوّالت و تبعات آن ،تنها افزایش جمعیت

(لوکوربوزیه.)111 :5995 ،

و ساخت مسون را در پی نداشت ،بلوده کیفیدت و

در مقابل این نظریه ،شولتز بر آن اسدت کده

شیوة رای زندگی سنتی را نیز به کلدی تحدتتدأثیر

خانددۀ مدددرن دیگددر نمددیتوانسددت بدده سددوونت

قرارداد.

خصوصی انسان و خواستههایش پاسخ کاملی دهد.

در اندیشددۀ مدددرن ،معرفددت بددا علددم و آگدداهی

وی خانۀ مدرن را از نظر علمی و بهداشتی کاملتدر

برابری میکندد؛ علمدی کده تدابع شدرایط زمدانی و

از قبل توصیف کرده ،اما معتقد است که ایدن خانده

موانی نیست .در نتیجه ،بر پایۀ معماری مدرن ،همۀ

دیگر شباهتی به خانه ندارد .در حقیقت ،این خانده

سدداختهددای بشددری مددیبایسددت زبددان مشددترکی

«زندگی در فضا» را به «زندگی با تصدویر» تدرجی

داشتهباشند .در این نوع معماری ،تداریخ و جغرافیدا

دادهبود (نوربر

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

بر اندیشههای اقتصادی و تویه بر منابع انسانی کدار

جامعۀ امروز به آن وابسته اسدت .نخسدتین وظیفدۀ
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طرف دیگر ،ظهور انقال ،صنعتی مددرن بدا تأکیدد

مسئلۀ خانده ،مسدئلۀ ایدن عصدر اسدت .تعدادل

شولتز.)517 :5991 ،

و شددرایط فرهنگددی ،اجتمدداعی و معیشددتی نقددش و

مدرنیتدده هددم در کددارکرد و هددم در مفدداهیم

جایگاهی ندارند .به عبارت دیگر ،اصدالت و علقدۀ

سوونت سنتزدایی کردهاسدت .ایدن سدنتزدایدی

انسددان بدده موددان و رخدددادها و زوایددای مختلددف

سبب شدهاست که انسان ایرانی از ارزشهای خدود

فرهنگی در معماری مدرن نقشی ایفا نخواهنددکرد.

فاصله بگیرد .میل به داشتن خانۀ شخصی مستقل و

در نتیجه ،شأن خانه تدا حدد یدک سدرپناه و صدرفاا

تضعیف مفاهیم و معندای خانده پددری ،تخصدیص

برای پاسخگویی به نیازهدای ظداهری و ابتددایی او

فضای خصوصی بده هریدک از افدراد خانده ،تندوّع
سبکهدای دکوراسدیون و مبلمدان ،محدودشددن و
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بددیرونقددی روابددط اجتمدداعی همسددایگی و محلددی

اقتصادی و زمانی مورد توجده قرارگرفتده و اکندون

همگی بخشی از آثار ناماللو ،مسون مدرن است.

سالهاسدت کده تظداهر کالبددی ایدن تولیددات در

البتددده ،بایدددد اشددداره کدددرد کددده تحددوّالت

مجتمعهای مسوونی و آپارتمانها ظهور یافتهاست.

شناختشناسی پایان هزارة دوم و تغییدر در مفداهیم

اما ،پرسش مالر در اینجا این است که این الگوها

چگونگی حضور انسدان در زمدین ،بده بازاندیشدی

و سازههای جدید بده معندای واقعدی تدا چده حدد

مسددئله و مفهددوم سددوونت در اندیشدده و معمدداری

پاسخگوی نیازهای انسان است.

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم
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مدرن منجرشدد .ایدن تغییدر ،گفتمدانی را از وجدوه

بهنظرمیرسدد آنچده امدروز بده عندوان مسدون

کیفددی در زمینددۀ حضددور انسددان و سددوناگزینیاش

سدداخته و عرضدده مددیشددود ،برگرفتدده از نیازهددا و

مالر کرد .رویوردهای فلسفی و علمدی بده عدالم

ارزش های سداکنان خانده نیسدت ،زیدرا حتدی اگدر

انسانی در اندیشدۀ مددرن ،زمیندهای فدراهمآورد تدا

سدداختوسدداز بدده صددورت اصددولی و بددر اسددا

قابلیتهای محیط در ارائۀ پاسدخهدایی انسدانی بده

معیارهای مهندسی نیز صورتگرفتهباشدد ،بداز هدم

سوونت و نیازهای عدالی انسدان مدورد بازاندیشدی

مشخص نیست که کالبدد پدیدآمدده مظدروف چده

قرارگیرند (طاهری)1 :5931 ،؛ از جمله ،هایدگر که

زندگی و چه انسانهایی خواهددبود .شدرکتهدای

با فلسفۀ پدیدارشناسانۀ خود بر این نظر اسدت کده

ساختمانی و حتی بسازبفروشهای معلومالحدال بدر

انسان مدرن مدام موان زندگ اش را عوض م کند

اسا

تفور خود که شاکلۀ اصلی آن مسدائل مدادی

و دیگر ح ،درست از موان زیسدت خدود نددارد.

است ،طراحی میکنند و میسدازند و مدیفروشدند،

به نظر او ،زمین در عصر مدرن نه مودان زیسدت و

بدون آنوه از خواست و فرهن

و هویدت سداکنان

عروج و ثمردادن ،بلوه ابزار بهرهرسان شدهاست و

خانه اطالعی داشتهباشند .حتی ،در پروژههدایی کده

ب موان  ،ب خانگ و ب خانمان انسدان را نتیجدۀ

دانددشآموختگددان و مهندسددان هدددایت و مدددیریت

چنین شیوة زیست دانستهاست .هایدگر هشدار داده

میکنند ،باز هم این معضدل و بدیتدوجهی آشدوار

که فقط زمانی که بتدوانیم در زمدین اقامدت کندیم و

است ،چراکه نظام آموزشدی نیدز آنگونده کده بایدد

بیندیشددیم ،خددواهیمتوانسددت بسددازیم .تونولددوژى

طراحددان و مهندسددان را نسددبت بدده مفدداهیم واالی

هرگوندده اموددان کشددف و بازنمددای حقیقددت را

سوونت و شاخصهای هویتی و معنایی حسا

و

ازمیددانبددردهاسددت ،چراکدده در همددهچیددز رسددوخ

متوجه نساختهاست .الوساندر با مالر کردن مفهدوم

کردهاست (هایدگر.)17 ،11 :5979 ،

«کیفیت بینام» در مسون ،توصیه میکند کده روش

مسکن امروز و مقایسۀ دوسویۀ آن با مفااهی
اسالمی و نگرش غربی
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شولدهی به محیط زندگی بنا بر فالدرت و تجربدۀ
هزارانسالۀ بشر را همچون گدوهری از دل اعصدار

به دنبال رشدد شهرنشدینی در دهدههدای اخیدر

گذشددته بیددرون کشددند ،چراکدده بدده فراموشددی

بهخصوص در کالنشهرهای کشور ،تدأمین مسدون

سپردهشددهاسدت( .الوسداندر .)11 :5995 ،بده هدر

به یوی از نیازها و مسائل مهم زندگی مبدّل شده و

ترتیب ،شدواهد حداکی از آن اسدت کده تبعیدت از

به تبع آن تولید مسدون انبدوه بدا هددف بهدرهوری

مفاهیم و معیارهای اسالمی سوونت در شولگیری
خانههای امروز که عمدتاا مجتمعهدای مسدوونی و
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آپارتمانی هستند کمتر به چشم میخورد .در ادامده،

تدداریخ زندددگی خددانواده بددا تدداریخ خاندده آمیختدده

به بررسی برخی مشوالت مسون امروز که در اثدر

شدهبود .به بیانی دیگدر ،هدردو بده یوددیگر ندوعی

بیتوجهی بده ارزشهدا و شاخصدههدای سدوونت

اعتبار میبخشیدند و به تعبیری شناسنامه و هویدت

اسالمی پدیدآمده ،خواهیمپرداخت.

یودیگر بودند .در این تفور ،تعدّی و تخریب خانه

تضعیف اصالت و هویت مسکن در زنادگی

به منزلۀ صدمهزدن به هویت و اعتبار خانواده بدود؛
لذا ،خانه و خانواده با هم تعریف شده و با هم معنا

امروز
مدرتبطشددن بدا مودان بده واسدالۀ درک نمادهدا و

خانواده و به تعبیری خانده میدرا

مانددگار مدادی،

فعالیتهای روزمره است .ایدن حد ،مدیتواندد در

معنوی و هویتی خانواده بود.

موان زندگی فرد به وجود آمده و با گذر زمان عم

ح ،تعل به موان به گونهای به پیوند فدرد بدا

موان با طوالنیشدن مدت سدوونت فدرد در یدک

میداند و بر اسا

تجربههدای خدود از نشدانههدا،

محل افزایش مییابد ،به ویهه هنگدامی کده فدرد در

معانی و عملوردها ،نقشی را برای مودان در ذهدن

جایی زندگی میکند که در آن متولد نیز شددهباشدد

خود متصوّر میسازد .این نقش نزد او منحصربهفرد

(پیربابددایی و سددجادزاده .)11 :5931 ،در نتیجدده،

و متفاوت است و در نتیجه مودان بدرای او مهدم و

استمرار سوونت در یک خانه عامل مهمی در ایجاد

قابل احترام میشدود .یدک مودان بده دلیدل امودان

تعل بده مودان اسدت .بده عبدارت دیگدر ،داشدتن

رخداد یک رابالۀ اجتماعی و تجربۀ مشدترک میدان

قلمروی موانی موجب احسا

امنیدت و اطمیندان

افراد ،احسا

تعل و دلبستگی را شدول مدیدهدد

خاطر در انسان بوده و او خدود را تحدت حمایدت

(پاکزاد .)953 :5999 ،جهان کدودک در سدالهدای

محیط مییابد (Robert and Russell, 2002:

نخستین زندگی او همان خانده اسدت .ایدن جهدان

).36

کوچددک بعدددها بدده جهددان خددارج از خاندده گددره

در قدددیم ،عمومدداا سددوونت در خانددههددا دوام
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و گسترش یابدد (فالحدت .)19 :5991 ،تعلد بده

موان منجرمیشود که انسان خود را جزئی از موان

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

از نگاه پدیدارشناسان ،ح ،مودان بده معندای

مددییافتنددد و اصددالت خاندده همددان اصددل و نسددب

میخورد ،ولی مفهوم خانه و احسا

انسان از ایدن

بیشتری داشته و بدهنددرت خدانواده از خاندهای بده

مفهوم تا پایان عمر پابرجاست (براتی.)19 :5991 ،

خانۀ دیگر جابهجا میشد؛ بددین ترتیدب ،چنددین

امددروزه ،اوقددات زیددادی از زندددگی در شددهر و

نسل یک خانه را تجربه کرده و حتی در یک مقالع

فضاهای گوناگون شهری سپری میشدود .بدا رشدد

زمانی یک خاندان متشول از چند نسدل بدا هدم در

مفاهیم جهانیشدن و شولگیری فضاهای مجدازی

خانه سونا مدیگزیدندد .در چندین شدرایالی ،خانده

دیگر ،مفاهیم «موان» و «فضدا» دسدتخوش تغییدر و

همچون مأمنی ثابت برای فرزندان ،نوهها و فرزندان

تحوّالتی شدهاسدت .در واقدع ،فضداهای جمعدی و

آنها محسو ،میشد و دیگر خانه فقط یدک کالبدد

صمیمی جاری در زندگی سنتی جدای خدود را بده

نبود ،بلوه جزئی از حافظۀ خانواده و افراد محدل و

فضدداهای مجددازی و شددبوههددای اینترنتددی و

حتی مردمان شدهر محسدو ،مدیشدد و در نتیجده

تونولوژیهدای ارتبداطی دادهاسدت و بده پیددایش
مفاهیم جدیدی چون «دهودة جهانی» و «شدهروند
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جهانی» منجرشددهاسدت .در پدی ایدن انقدال ،،در

و مستقل خودش را داشتهباشد .برعو ،،در جوامع

رفتارهددای زیسددتی شدداهد کدداهش وابسددتگیهددای

و فرهن هایی که ارزشهای اجتمداعگرایانده غلبده

سرزمینی و عِرق وطنی هستیم .چه بسدیار مردمدانی

دارد ،مفهدوم حدریم خصوصدی متفداوت اسدت و

کدده در سددرزمینی زاده شددده و در سددرزمین دیگددر

کدارکرد فرهنگدی خانده بدیش از هرچیدز حفد و

تحصیل کرده و یا خانواده تشویل داده و در کشدور

صیانت از ارزشهای جمعی است (فاضدلی:5991 ،

دیگری کار میکنند .البته ،سدیالیت جهدان امدروز و

.)91

انعالافپذیری و ارتباطات بهوجودآمده ،در جایگداه
دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

خود میتواند مفید و بسیار مثثر باشدد ،لدیون ایدن

امروز

موضوع بهوضو از اهمیت زادگاه و موطن کاسدته

شاید بتوان اصلیترین کدارکرد خانده را تدأمین

و مفدداهیم ملددی و آیینددی را بددا چددالش مواجدده

آرامش و تسوین اعضای آن دانست که این مهم در

ساختهاست .در این عرصده ،دیگدر خاندۀ پددری و

سایۀ امنیت همهجانبۀ این محدیط فدراهممدیشدود.

محلۀ آبا و اجدادی و حتی شهر و سدرزمین تبدار و

مسون فضایی امن و حریمی برای ابراز احساسات،

نیاکددان ،دیگددر آن حدد ،و حددال سدداب را تددداعی

بیان اسرار و تأمین نیازهای جسمی و روحی انسان

نمیکند.

است .آرامش در مفاهیم اسالمی و آموزههای قرآنی
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یوی دیگر از شاخصههای مدرنیته میل به داشتن

جایگاه ویههای دارد ،به طوری که در اسالم ،ایمدان

خانۀ شخصی مستقل و جداییگزینی از خدانواده و

از ریشۀ «امن» به معنای آرامدش جدان و رهدایی از

خاندۀ پددری و محدودشددن روابدط همسدایگی و

هرگونه تر  ،نگرانی و اندوه گرفتهشدهاست .ایدن

فامیلی است که زاییدة زندگی مدرن و حواشدی آن

سددوونت و آرامددش را خداونددد بدده خددود نسددبت

بوده و به تبع آن ،اوقدات پدرداختن بده جمدعهدای

میدهد و میفرماید« :و اهللَُ جَعلَ لَوَُم مِدن بُیدوتِوَُم

خانوادگی و ارزشهای قدومی ،همگدی از زنددگی

سوناا :خداوند از خانههای شدما محدل سدوونت و

جمعی رخت بربسته و جای خود را به اجتماعهای

آرامش برایتان قرارداد» (نحل.)91 :

جدیدی دادهاند .به نظر فاضدلی ،در جدوامعی کده
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فقدان آراماش و امنیات روحای در مساکن

سدوونتگاه اولیدۀ بشدر بداغی اسدت کده بدا

فردگرایی در آن رشددیافتهتدر اسدت و ارزشهدای

ویهگیهایی مانند آرامش و زندگی مالبدوع معرفدی

فردگرایانه در آن غلبه دارد ،مقولۀ حریم خصوصی

میشدود ،ولدی شدرط فدراهمآمددن ایدن آرامدش،

هم در معنای موانی و هدم در معندای اجتمداعی آن

قرارگرفتن در مسیر فدی

الهدی اسدت (بقدره91 :؛

یوی از مفاهیم اساسی است .در اینگونه فرهن ها،

وثی و پشوتنیزاده.)19 :5993 ،

معماری خانهها بده گوندهای اسدت کده هریدک از

در اسالم و قرآن تأکید ویهه ای بر اهمیت خانده

اعضای خانه بتوانند در درون خانه حریم خصوصی

برای کسب آرامدش و امنیدت روحدی شددهاسدت.

خود را داشتهباشند .از این رو ،در خانههای بریتانیا،

مهمترین نتیجۀ آرامش ،صمیمیت محدیط و لالافدت

مهمترین مسئله مساحت یا فرم خانه نیسدت ،بلوده

زندگی جداری در خاندۀ اسدالمی ،تدأمین نیازهدای

شیوة توزیع فضا و تقسیمبندی آن است؛ اینوه خانه

روحددی د روانددی سدداکنان چددون عبددادت و تفوددر

اگر هرقدر کوچک باشد ،باز هرک ،فضای خداص
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گرچه این آرامدش و امنیدت رواندی در اقلدیمهدا و

آرامش باشد ،میتواند بده عداملی تشددیدکننده نیدز

فرهن های مختلف با تمهیدات گوناگونی بدرآورده

تبدیل شود .بشر امروز بدهرغدم پیشدرفت در سدایۀ

میشد ،در تمامی موارد پرداختن بده ایدن مقولده از

علددم و تونولددوژی ،از جهددت روحددی و روانددی در

اهددداف اصددلی طراحددی خانددۀ ایرانددی د اسددالمی

نگرانی و پریشانی غوطهور بدوده و در خاندههدایی

بودهاست .در اقلدیم گدرم و خشدک ،حیداط وسدیع

زندگی میکند که احسا

تعل  ،آرامدش و امنیدت

همراه با باغچه و گل و حوض آ ،که نمداد پداکی،

روانددی در آنهددا کدداهش یافتددهاسددت .زندددگی در

بهشدمارمیآمدد ،موجدب تلالیدف

خانههای آپارتمانی و مجتمدعهدای زیسدتی کده بده

روحیه و نشاط و شادابی افراد شده و آرامش را در

شیوة امروزی ساخته میشود ،با بسیاری تنشهدا و

فضددا برقددرار مددیسدداخت .آ ،در ایددن معمدداری،

ناآرامیها آمیختده اسدت .در خاندههدای آپارتمدانی

عنصدددری واال بدددوده و مظهدددر حیدددات و پددداکی

امروز یا اصدالا حیداطی وجدود نددارد یدا اگدر هدم

محسددو،مددیشدددهاسددت .آ ،جدداری بدددون نظددام

فضایی به اصالال حیاطمانند وجدود داشدتهباشدد،

لوله کشی امروزی از خانه ها می گذشت و طدراوت،

بسیار کوچک و بدون کارکرد و بیبهدره از عناصدر

حیات و آرامش را سبب میشد .حیاط این خانههدا

کیفیتبخش حیداط اسدت .اگدر حیداطی باغچده و

روزها مملدو از نشداط و طدراوت بدود و شدبهدا

حوض و سایر عناصر را هدم داشدتهباشدد ،بداز بده

محملدی بدرای سددیر در آفداق و آسدمانهددا و درک

علت عمومی و مشاعبودن ،از آن کیفیت فضدایی و

عظمت هستی و قدرت قادر الیدزال آن .بده همدین

جریان پرنشاط حیات جاری در حیداط خاندههدای

اعتبار است که برخی حیداط یدا بدا را بدا حدوض

سدنتی بدیبهدره اسدت .بده تعبیدری ،امدروز دیگدر

آیینه وار در مرکز آن حاک از با و بهشت میدانند

باغچهای نیست تا بتوان رن

را در میدان گدلهدای

(اردالن و بختیار .)91 :5991 ،در این نظام زیسدتی،

کوچددک و درشددتش لمدد ،کددرد و در آن مددر

هم عناصر طبیعی و هم کالبدد معمداری در جهدت

حیات دوبارة درختان را فهمیدد (طباطبدایی لالفدی،

تسوین و آرامش بهکدارمدیرفتندد و عدالوه بدر آن،

 .)599 :5931ایددن نقصددان در فضاسددازی حیدداط

خانواده در درجۀ نخسدت و سدپ ،اقدوام و سدایر

خانددههددای امددروز باعد

کددمنشدداطی و افسددردگی

دوستان و آشدنایان همده تسدوینبخدش روحدی و

ساکنان شده و ارتباط با عناصر طبیعی و فضای سبز

روشنی و تقدّ

معنوی یودیگر بودند .این خانهها حریمی مقد

و

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

هر دوره و اقلیمی ،آرامش عنصر اصلی زندگی بود.

مددثثری در کدداهش فشددارهای روانددی و برقددراری
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بودهاست .در معماری خانههای سنتی ایران فار از

محیط زندگی در عین حال که میتواندد عامدل

و

و شادابی حاصل از آن را به حداقل میرساند.

حیاتی معنوی داشدتند .در آن دوران ،حتدی مصدال

ازبینرفتن حرمت و امنیت در مسکن امروز

بهکاررفته در ساخت چون خشدت و گدل و خداک

در قرآن ،حف حریم خانه جایگاه ویههای دارد.

همساز با طبیعت و رو انسانی و همسو با آرامدش

خداوند متعال میفرمایدد« :یدا ایُهدا الدذینَ امَندوا ال

بشر بود ،نه چون فوالد و بدتن و سدیمان سدخت و

تَدخَُلوا بُیوتاا غَیر بُیوتوَُم حتی تَستانسدوا و تَسدلِموا:

بیرو و خشن.

ای کسانی که ایمان آوردید ،به خانۀ دیگران داخدل
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نشوید مگر آنوه قبالا آنان را آگاه سازید و بدر اهدل

نتیجه حیات در حیاط دمیده میشد .سلسدلهمراتدب

خانه سالم کنید» (نور)17 :؛ همچندین آمدده اسدت:

عبور و حضور عالوه بر حف محرمیدت و امنیدت،

«یا ایُهَا الذینَ امَنوا ال تَدخَُلوا بُیوتَ النبی اِلا ان یوذَنَ

نتدددای واالتدددر و عمیدد تدددری نیدددز نهفتددده دارد.

لَوَُم :ای ایمانآورندگان به خانۀ پیامبر وارد نشدوید

سلسلهمراتب ورود و این نحوة تقر ،و وصال ،بده

مگددر آنودده بدده شددما اجددازه دهددد» (احددزا.)19 :،

نوعی طی طری و درک مراتب حضور را به همراه

مشابه دیگری نیز وجود

دارد؛ بدین ترتیب کده مودان تعریفدی دارد و درک

حریم خانده و خدانواده اشداره و

با سلسلهمراتب حضور و تفور در طی

همینطور آیات و احادی
دارد که بر تقدّ
دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

تأکید دارد.
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موان مقدّ

طری ممون مدیگدردد .در واقدع ،ادراک حقدای و

در معماری و شهرسازی اسالمی نیز توجده بده

مفاهیم سوونت و هستی انسان درجات متفداوتی از

حددریم خاندده و فضدداهای آن از جایگدداه ویددههای

درک و فهم را میطلبد .این سیر تدریجی فضاها تا

برخوردار است .در مسون سنتی ،همدواره ورود از

رسیدن به فضدای مقصدد در یدک جریدان و گدذر

بیرون بده درون بدا سلسدلهمراتدب حضدور همدراه

پیوسته ،مخاطب را برای درک و وصل بده مقصدود

بددودهاسددت .بدده عبددارت دیگددر ،ضددوابط و قیددودی

مهیا مدیسدازد و در نتیجده نظدام ترتیدب و تدوالی

تدریجی در گذار از فضای عمومی بیرون به فضای

فضدداها رشددد و طلددب و پددذیرش کمددال را معنددا

خصوصی درون وجود داشتهاست ،در حالی که این

میبخشد .بدین ترتیدب ،سلسدلهمراتدب اسدتقرار و

مسددئله در معمدداری امددروز کمتددر مددورد توجدده

ارتباط فضاهای باز ،نیمهباز و بسته در خانه ،مفاهیم

قرارمیگیرد .در گونۀ «درونگرا» از خانههای سدنتی

سووت ،مو  ،تخیل و تأمل را برای مخاطب قابل

(گونهای که در آن حداقل در دو جبهۀ حیاط تدودة

درک و فهم کرده و ارتباط درون انسان را بدا عدالم

ساختمانی قرارگرفتهاست) ،جدوهرة اصدلی فضدای

معنا ممون میسدازد .بده تعبیدر بورکهدات ،حیداط

خانه ،حیاط است و تدودههدای اطدراف بدر مبندای

داخل به منزلۀ بهشت و چون بهشت باطن ،مستور

تعریف حرایم و تمایز خلوتها شول میگیدرد .در

است .خانۀ مسلمانان هم مانند جنت و عدالم دیگدر

این گونه ،برای ورود از معبر اصلی به داخدل خانده

پنهان است .بدین گونه ،زندگ خانوادگ از حیدات

اوالا در قریب به اتفاق موارد ،ورود به خانه از معبر

اجتماع جدا شدهاست (بورکهارت.)549 :5991 ،

به فضای مسقف صورتمیگرفته و نه از معبدر بده

خانه در گذشته تجلیگاه امنیت و متضمن حریم

حیدداط و دوم اینودده در ایددن گددذار تدددریجی ،از

در محیط خانواده بوده ،اما در خانههای چندد دهدۀ

فضدداهایی بدده نددام «دربنددد»« ،سددربند»« ،هشددتی» و

اخیر ،بهخصوص در کالنشدهرها ،وجدوه مختلدف

«داالن» بهره گرفتهمدیشدده و فضداهایی کده جنبدۀ

امنیت به طور محسوسی خدشهدار شدهاسدت .ایدن

خصوصددی کمتددری داشددتند ،در ابتدددای حیدداط و

در حالی است که در شهرسازی امدروز و در نظدام

فضاهایی که قلمرو خصوصی محسو ،مدیشددند،

غالددب سددوونت یعنددی آپارتمدداننشددینی ،ماهیددت

در انتهای خانه استقرار مییافتند .این نبدودِ ارتبداط

تعاریف و حریمهای فدوق بده طدور کلدی متحدوّل

مسدتقیم بدین معبددر و حیداط ،فضددای حیداط را بدده

شدددهاسددت .پدیدددة آپارتمدداننشددینی ویهگددیهددای

فضایی خصوصی و خانوادگی تبدیلمدیکدرد و در

اجتماعی خاص خود را دارد؛ همسدایههدا در کندار
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میکنند ،در حالی که با هم غریبهاند .گرچه در ایدن

صمیمی و آرامدشبخدش مبددّل مدیسدازد .چندین

نظام برخالف خانههای سنتی ،همسایهها بده لحدا

محیالی از یک طرف بودن در کنار اعضای خانواده

موانی و کالبدی بده یوددیگر نزدیدکاندد ،از نظدر

و درک حضور آنها و برقدراری رابالدۀ صدمیمانه را

عاطفی از هم بسیار دورند .گرچه به تبع تنگناهدای

معنا میبخشد و از طرف دیگدر پدذیرش همندوع و

اقتصادی پدیدآمدده مدردم مجبورندد در خاندههدای

مهمان و برقراری تعادل میان شیوه و اسرار مختص

کوچک زندگی کنند ،توجه به حریم در خانهسدازی

به محیط خانوادگی و میزبانی از مهمدان را تعریدف

موضددوعی بسددیار اساسددی اسددت .از دیگددر عوامددل

میکند .به عبارت دیگدر ،خانده فضدایی اسدت کده

تضددعیف حددریم در خانددههددای امددروزی ،سدداخت

حیات فردی و اجتماعی انسان را به یودیگر پیوندد

مشرف ساختمانها نسبت به هدم و حدذف حیداط

میزند.

است .مشول دیگر ،در طراحی ورودی خانههاست،
به گونهای که با بازشدن در آپارتمدان ،تمدام خانده

شکلگیری نگرش اقتصادی باه جاای نگااه
ارزشی به مسکن

طراحی نظاممند و سلسلهوار ندارد؛ گرچه منظور ما

زندگی بشر تسری یافته و غلبۀ ارزشهای کمّدی و

از سلسلهمراتب ،روند نظداموار و پیچیددة حرکدت،

سلالۀ پول در جامعۀ مدرن کدامالا فراگیدر و مقبدول

مشابه خانههای سدنتی درونگدرا نیسدت ،طراحدان

شدهاست .در دنیای متعارف امروزی ،با تأثر از نگاه

میبایست بهرغم مساحت کم خاندههدا بداز هدم بدا

مددرن مددادی و موتدب سددرمایهداری ،همدۀ شددئون

تمهیداتی این مشول را مرتفع سازند .ایدن مشدول

زندگی به دید کاالی اقتصادی نگریسدته مدیشدود.

به گونهای دیگر در ورودی و یا در پنجرة اتاقهای

خانه و فضای زیستن انسان نیز از این هجمۀ فوری

خوا ،نمود مییابد و تفویک قلمدرو خصوصدی و

در امان نمانده و ارزشهای سرمایهدارانه به مفاهیم

عمومی را کمرن

کردهاست.

به هر صورت ،آرامش برای انسان با خلدوت و

سوونت نیز رسوخ یافتهاند .بدین سبب ،خانده نیدز
چون کاالهای دیگر تابع قدوانین عرضده و تقاضدا و

حریم محق میشود و ایدن خانده اسدت کده بایدد

سدازوکارهای بدازار اسددت .خاندههددا دیگدر مالدداب

حریمی برای ساکنانش باشد ،اما ایدن خلدوت بایدد

خواست و متناسب با زندگی ساکنان آن طراحدی و

به گونهای باشد که فرد و خانواده ،خدود را تنهدا و

ساخته نمیشود .به عبارت بهتر ،خانده و انسدان بده

جدددای از دیگددران و جامعدده تلقددی نونددد ،بلودده

عنوان ظرف و مظدروف ،تناسدب و پیوندد خدود را

میبایست از یوسو خلوت و حرمت خانواده بدرای

ازدستدادهاند .دیگر ارزشهای فرهنگدی و هندری

نیدل بده اهدداف عالیدهاش چدون تفودر ،عبددادت و

در ساخت و عرضدۀ خاندههدا لحدا نمدیگدردد و

کرامت انسانی مهیا گردد و از طرف دیگدر خدانواده

بسددازبفروشهددا بدده جددای هنرمندددان و معمدداران

خود را در محیط اجتماعی و در کنار همسدایگان و

هنددرفهم ،بددر سددازوکار بددینظددم و بددیسددامان

در محله بازشناسد .بدین ترتیدب ،خانده از فضدایی

ساختوساز سلاله یافتهاند و این محمل را بده هدر

روحانی و معنوی برخدوردار مدیشدود کده محدیط

بهار و تابستان 5931

هویددا مدیشدود ،چددرا کده عمومداا فضددای ورودی

امروزه ،نگرش اقتصدادی در همدۀ صدحنههدای

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

هم و با فاصلۀ یک دیدوار کاغدذی از هدم زنددگی

پرهیاهو و پرمشدغلۀ بیدرون را بده جایگداهی امدن،
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مقصدی که میخواهند هددایت مدیکنندد .امدروزه،

نتیجهگیری

یوددی از پرسددودترین و سددریعتددرین بخددشهددای

مقالۀ حاضر با عنوان «معنا در مسون؛ بازخوانی

سرمایهگذاری ،در حوزة مسون است و بده هنگدام

روایت مسون دیدروز بدرای زنددگی امدروز» و بدا

تورّم ،خرید مسون اقدامی برای تثبیت ارزش پدول

هدف بررسی مفاهیم سوونت در مسدون سدنتی و

و کسب سود بهشمارمیرود ،در حدالی کده مفهدوم

مدرن و ارائۀ چند رهیافدت و رهنمدود از معدانی و

خانه در طراحدی و سداخت خاندۀ سدنتی مفهدومی

مفاهیم پیدا و پنهان سدوونت در خاندههدای سدنتی

بود .این مسدون مناسدب بدود کده

جهت بهبود زندگی امروز نگاشتهشدهاست .فدرض

موجبات رسیدن به آرامش و تثبیت سالمت جسدم

از معنای مسون دیدروز ،مفداهیم سداده و در عدین

و رو انسان را فراهممیآورد.

حدال عمید جداری در زنددگی مدردم جدایجددای

متعالی و مقد
دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم
بهار و تابستان 5931

شولتز بر آن اسدت کده در عصدر مددرن ،افدراد

سرزمین ایران قبل از ظهور مدرنیته و سلالۀ تبعدات

عمالا اموان بسیاری برای تعیین شدول خاندۀ خدود

و پیامدهای آن است .برای رسیدن به هدف مقالده،

نداشددته و در اکثددر مددوارد مجبددور بدده اسددتفاده از

نخست به تعاریف و مفاهیم عام سوونت و مسون

خانه هایی هستند که پدیش از ایدن سداخته شدده و

پرداختهایدم؛ سدپ ،،ایدن مفداهیم را از دو دیددگاه

اکنون در اختیار آنان قرارمی گیرد .به عبارت دیگدر،

تعالیم سنتی با نگرش مدرن با یودیگر مقایسه کرده

خانه نیز مثل بسدیاری از عناصدر دیگدر ،بده کداالی

و از پ ،این مقایسه ،آسیبهای مخدل در مسدون

پیش ساخته ای تبدیلشده که قابل خریدد و فدروش

امروز را معرفی و تحلیدل کدردهایدم .در ایدن میدان

است .امروزه ،خانواده ها و خواست آنهدا از فرآیندد

کوشیدهایم تا با بهرهگیری از مفاهیم واالی سوونت

خانه سازی حذف شده اند .به عبدارت دیگدر ،افدراد

در خانههای سنتی ،اموان بهرهبرداری این مفاهیم را

مجبور به زندگی در فضایی می شوند که دیگری بدا

در زندگی امروز نیز متذکر شویم.

نظم ذهنی خود آن را شول داده و الزاماا سنخیتی با
نظم ذهنی خودشان ندارد .همین مسئلۀ کاالییشدن

فیزیوی ،رو و جانی دارد که حضور معنوی انسان

اعمال فشار روانی بدر افدراد و

و مفاهیم سوونت و سعادت او را معنا میبخشدد و

ایجدداد مشددوالتی بددرای خددانوادههددا شدددهاسددت؛

میتوان از مفاهیم متعالی سوونت و با بهرهمندی از

مشددوالتی کدده بدددون تردیددد کیفیددت زندددگی را

تعالیم معماری اسدالمی در معنابخشدی و و ظهدور

تحتتأثیر قرارداده اند .اهمیت توجه به ایدن مسدئله

امنیددت روحددی و روانددی در زندددگی امددروز بهددره

تا حدّی است که برخی از بزرگان معمداری ،خدود

گرفدت .متأسددفانه ،عوامددل مخددل و مشددولآفرینددی

دهان به انتقاد گشدوده و بزرگتدرین بحدران دنیدای

سوونت امروز را فراگرفته که برخی از آنها در ایدن

معاصر را بحران «خانه» عنوان کدرده اندد؛ از جملده

مقاله بررسی شدهاست .تضعیف اصدالت و هویدت

میتوان به لوکوربوزیده اشداره کدرد کده مدیگویدد:

مسون ،فقدان آرامش و ثبات روانی ،کاهش حرمت

«اسددوان نادرسددت انسددان را بایددد علددت واقعددی و

و امنیت و شولگیری نگدرش اقتصدادی بده جدای

ریشه ای نداآرامی هدای اجتمداعی معاصدر دانسدت»

نگاه ارزشی به مسون ،از جمله مواردی اسدت کده

فضای خانگی باع
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پاینده ،ابوالقاسم ( .)5911نهد الفصداحه،

سوونت امروز را تحتتدأثیر قدرارداده و جدایگزین

.7

مفاهیم و تعالیم سوونت اسالمی گشتهاست .لیون،

تهران :جاویدان.
پیربابایی ،محمدتقی؛ و حسن سدجادزاده

نباید فراموش کرد که برقدراری آرامدش معندوی در

.9

فضای زندگی و فراهمکردن بسدتر پاسدخگدویی بده

(« .)5931تعل جمعی به مودان ،تحقد سدوونت

نیازهای روحی انسان چون تفور ،عبادت و آرامش

اجتماعی در محله سنتی» ،نشریۀ با نظر ،ش .51

پیرنیددا ،محمدددکریم ( .)5971آشددنایی بددا

که امیدواریم بدا قددری تأمدل در روش زنددگی و

معمدداری اسددالمی ایددران ،تدددوین غالمحسددین

توجه به سازوکار سدوونت اسدالمی و همدینطدور

معماریان ،تهران :دانشگاه علم و صنعت.
سدددددرتیپیپدددددور ،محسدددددن (.)5931

بازنگری در برنامهریزی مسدون ،الدزام طراحدان در

.28

تبعیت از اصدول معمداری اسدالمی و بدازنگری در

«پدیدارشناسی مسون روستایی» ،نشدریۀ مسدون و

آموزش مفاهیم و مبانی نظدری در مراکدز آمدوزش

محیط روستا ،ش .599

شورگزار ،اصغر ( .)5991توسعۀ مسدون

عالی ،بتدوان ایدن جریدان رو بده افدول در سداخت

.55

مسددون را اصددال و مجدددداا در مسددیر متعددالی و

شهری در ایران ،تهران :ح شنا .
.51

حقیقی خود هدایت کرد.

طدداهری ،جعفددر (« .)5931بازاندیشددی

مفهوم سوونت در معماری» ،نشریۀ معماری ایراندی

منابع

(مالالعات معماری ایران) ،ش .4

.1

اخوت ،هانیهسادات؛ محمدرضا بمانیدان؛

.59

طباطبایی لالفدی ،زکیدهالسدادات (.)5931

و مجتبددی انصدداری (« .)5931بازشناسددی مفهددوم

«روایتی از معضالت و نابسامانیهای زندگی شهری

معنوی «سوونت» در مسون سنتی اقلدیم کدویری»،

امروز» ،ماهنامۀ سوره ،ش  11و .15

مالالعات شهر ایرانی اسالمی ،ش .1

.54

فاضدلی ،نعمدتاهلل (« .)5991مدرنیتده و

اردالن ،نادر؛ و الله بختیار ( .)5991ح،

مسون (رویوردی مردمنگارانده بده مفهدوم خانده،

وحدت؛ سنت عرفانی در معماری ایراندی ،ترجمدۀ

سبک زندگی روسدتایی و تحدوّالت امدروزی آن)»،

حمید شاهرخ ،تهران :خاک.

فصلنامۀ تحقیقات فرهن ،

.9

.4

براتی ،ناصر (« .)5991بازشناسدی مفهدوم

ایراندی» ،فصدلنامۀ

خانه در زبان فارسدی و فرهند
.1

 ،5ش .5

فالحت ،محمدصدادق (« .)5991مفهدوم

حد ،مودان و عوامدل شدولدهنددة آن» ،نشدریۀ
هنرهای زیبا ،ش .11

خیال ،ش .9
بورکهارت ،تیتدو

.51

( .)5991مبدان هندر

.51

الوساندر ،کریستوفر ( .)5995معمداری و

اسددالم  ،ترجمدده و تدددوین امیددر نصددرى ،تهددران:

راز جاودانگی ،راه بیزمان ساختن ،ترجمۀ مهدرداد

حقیقت.

قیومی بیدهندی ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی.

.1

بهار و تابستان 5931

.5

قرآن کریم.

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

قلب از وظایف قالعی و جداییناپذیر مسون اسدت

.3

پاکزاد ،جهانشاه ( .)5999سیر اندیشدههدا

در شهرسازی  ،9تهران :شهیدی.

.57

لغتنامه ( .)5991بده کوشدش علدیاکبدر

دهخدا ،ج  ،3تهران :سیرو .
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.59

لوکوربوزیدده (« .)5995بدده سددوی یددک

معماری» ،از مدرنیسم تدا پسدتمدرنیسدم ،تددوین
مایول پین ،ترجمۀ عبدالوریم رشیدیان و همواران،
تهران :نی.
.53

میبدی ،ابوالفضل ( .)5915کشفاالسدرار

و عدةاالبرار ،ج  ،1تهران :سپهر.
.11
دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة دوم

فرهن
.15

نصر ،سید حسین ( .)5979هنر قدسی در
ایرانی ،تهران :بر .
ندددوربر

شدددولتز ،کریسدددتیان (.)5991

معمدداری ،معنددا و موددان ،ترجمددۀ ویدددا نددوروز
برازجانی ،تهران :جان و جهان.
.11

نوربر شولتز ،کریستیان ( .)5997مفهوم

سوونت (به سوی یک معمداری تمثیلدی) ،ترجمدۀ
محمود امیریار احمدی ،تهران :آگه.
.19

وثی  ،بهزاد؛ و آزاده پشوتنیزاده (.)5993

«مفدداهیم سددوونت در آیددات و روایددات اسددالمی»،
بهار و تابستان 5931

نشریۀ مسون و محیط روستا ،ش .513
.14

وثیددد  ،بهدددزاد؛ آزاده پشدددوتنیزاده؛ و

محمدرضددا بمانیددان (« .)5993موددان و مسددون در

منظر اسالم» ،فصلنامۀ پدهوهشهدای میدانرشدتهای
قرآن کریم ،ش .9
.11

هایدگر ،مارتین ( .)5979پرسشی در با،

تونولددوژی ،ترجمددۀ محمدرضددا اسدددی ،تهددران:
پهوهشگاه فرهن
.11

و اندیشۀ اسالمی.

هایدگر ،مدارتین ( .)5995شدعر ،زبدان و

اندیشۀ رهایی ،ترجمدۀ عبدا

مندوچهری ،تهدران:

مولی.
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