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بررسی خانه های سنتی ایرانی از منظر 
پدیدارشناسان و سنت گرایان معنوی

مهدی حمزه نژاد1، مینا دشتي2

چكیده 
كــه در  تفســیر پدیدارشناســانه از خانــه یکــی از مهمتریــن رویکردهــای كیفــی در ایــن حــوزه در ادبیــات نظــری معمــاری جهــان اســت 
مــورد خانــه هــای ایرانــی كمتــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت . در مقابل در ایــران همچون بســیاری از كشــورهای شــرقی رویکردهای 
معنویــت گراتــری مثــل نگــرش ســنت گرایــان معنــوی بیشــتر مــورد توجــه قــرار دارد . پژوهــش حاضــر  در پــی بررســی ایــن مســئله اســت 
كــدام یــک از دو دیــدگاه پدیدارشناســی و ســنت گرایــی معنــوی بــا مفاهیــم خانــه ســنتی ایرانــی بیشــتر همخوانــی را  كــه معیارهــای 
دارد. و چگونــه بــا اســتفاده از هــردو نظــر بــه عنــوان نگــرش هــای مکمــل  مــی تــوان بــه ابعــاد كشــف نشــده ای از خانــه ایرانــی دســت 
ــه  ــه صــورت تحلیلــی و مبنایــی ب ــه هــای ســنتی ب ــی در خان ــا و مفهــوم درســت زندگ ح ایــن مســئله كشــف معن یافــت . هــدف از طــر
منظــور اصــالح رونــد ســاخت خانــه هــای قوطــی وار و بــی روح امــروز اســت. از آنجــا كــه مبانــی ایــن دو رویکــرد شــرقی و غربــی كــه امــروزه 
توســط طراحــان ایرانــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه انــد تفاوتهایــی دارنــد الزم اســت بــا بررســی عالمانــه شــباهت هــا و تفــاوت هــای ایــن 

گــردد. دو نگــرش مطالعــه 

گرایــان معنــوی و پدیدارشناســان معرفــی مــی كنــد و ســپس بــه بررســی كالبــدی  ایــن پژوهــش ابتــدا مفاهیــم خانــه را از منظــر ســنت 
خانــه هــای ســنتی ایرانــی بــا ایــن دو نــگاه مــی پــردازد و در نهایــت بــا مقایســه ایــن دو رویکــرد نظــام چنــد الیــه ای از ارزشــهای خانــه 
گــردد .  ــا خانــه ایرانــی نیــز معرفــی مــی  هــای ســنتی ایرانــی دســت پیــدا مــی كنــد. همچنیــن مبانــی و شــاخصه هــای ناهماهنــگ ب
كــه خانــه هــای ایرانــی ســنتی از جنبــه هــای مختلــف پاســخگو هســتند و تحلیــل آنهــا بــا رویکردهــای  ایــن تحقیــق نشــان مــی دهــد 
مختلــف مــی توانــد دریچــه هایــی نــو از ایــن هنــر ارزشــمند را در اختیــار مــا قــرار دهــد. بــرای مثــال مــی تــوان بــه جوابگویــی خانــه ســنتی 
گــرا در نگــرش پدیدارشناســانه و ابعــاد ملکوتــی، شــهودی و معنــوی در نگــرش  ایرانــی بــه ابعــاد روان شــناختی، وجــودی و طبیعــت 

كــرد. ســنت گرایــی معنــوی اشــاره 
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1. مقدمه
كــه انســان در آن رشــد مــی كنــد و تربیــت  خانــه فضایــی اســت 
مــی یابــد. فضایــی كــه در آن زندگــی مــی كنــد و در كنــار خانــواده 
خــود احســاس آرامــش و تعلــق پیــدا مــی كنــد. معمــاری خانــه 
گیــری شــخصیت انســان هــا و حتــی رفتارهایشــان  در شــکل 
اهمیــت ویــژه ای دارد از ایــن رو پرداختــن بــه آن بــه خصــوص 

در عصــر پرهیاهــوی امــروز ضــروری بــه نظــر مــی رســد.

نیازمندنــد و  بــه آن  مــردم  كــه همــه  اســت   خانــه فضایــی 
كننــد. در آن  بســیاری از اوقــات خــود را در آن ســپری مــی 
كارهــای شــخصی خــود را انجــام مــی دهنــد، بــه خــود و بــه 
ــه آن معنــا مــی  ــا زندگــی در آن ب ــد و ب ــواده خــود مــی پردازن خان
ــه دو ســویه  بخشــند و ایــن معنــا بخشــیدن بیــن انســان و خان
ــا  ــادار اســت و امــروزه ب ــی معن ــه مکان ــه خان ك خواهــد بود.ایــن 
تقلیــل كیفیــت هــا، معنــای آن تــا حــد زیــادی كمرنــگ شــده و 
خانــه گاهــی تــا حــد یــک ســرپناه تقلیــل یافتــه، حقیقتــی اســت 
كــه بیــن دو دیــدگاه "پدیدارشناســی" و "ســنت گرایــی معنــوی" 
مشــترک اســت. امــا ارزشــهای خانــه در ایــن دو نــگاه بــه چــه 
ــر  ــورد نظ ــای م ــک از رویکرده ــر ی ــود؟ ه ــی ش ــف م ــورت تعری ص
كــه بــه خانــه هــای ســنتی  تعریفــی از خانــه ارائــه مــی دهنــد 
ایرانــی شــباهت دارد. بررســی ایــن شــباهت هــا در نتیجــه 
گیــرد. در واقــع مســئله ایــن اســت  گیــری پژوهــش صــورت مــی 
كــدام یــک از ابعــاد خانــه ســنتی ایرانــی در ســاختار هــر یــک  كــه 
از دو رویکــرد ســنت گرایــی معنــوی و پدیدارشناســی قابل درک 
ــه  ــگاه ب كات و تفــاوت هــای ایــن دو رویکــرد در ن اســت و اشــترا

خانــه ایرانــی چــه چیزهایــی هســتند

از  بخشــی  عنــوان  بــه  ایرانــی  ســنتی  هــای  خانــه  تحلیــل 
ارزشــمندترین و بــا هویــت تریــن  آثــار معمــاری و فرهنگــی ایــران 
كــه ایــن هــر دو  بــا ایــن دو رویکــرد، از ایــن رو حائــز اهمیــت اســت 
رویکــرد دارای تفــاوت هــا و نقــاط قوتــی هســتند كه در شــناخت 
هــر چــه عمیــق تــر مــا را یــاری مــی دهنــد. پدیدارشناســی از 
جملــه رویکردهــای بســیار مهــم غربــی در عصــر حاضــر اســت 
كیفیــت خانــه و  كــه بســیاری از مطالعــات خــود را بــه درک 
مفاهیــم آن پرداختــه و همچنیــن بــر بعــد تاریخــی خانــه و خانــه 
كیــد دارد. از ایــن رو یکــی از مناســب تریــن  هــای قدیمــی نیــز تا
ــی اســت. از دیگرســو  ــه ســنتی ایران رویکردهــا در شــناخت خان
رویکــرد ســنتگرایی معنــوی دارای دیدگاهــی حائــز اهمیــت در 
ــا پشــتوانه نگاهــی مذهبــی و شــرقی نگرشــی  كــه ب شــرق اســت 
ایــن رو در  از  ارائــه مــی دهــد و  خــاص در تعریــف معمــاری 

شــناخت هــر چــه بهتــر خانــه ســنتی ایرانــی مناســب اســت.

روش پژوهــش حاضــر تركیبــی از تاریــخ پژوهــی و اســتدالل 
و  نظــر  مــورد  رویکــرد  دو  ماهیــت  كــه  چــرا  اســت  منطقــی  
ــد. ایــن پژوهــش  ــار تاریخــی یافتــه ان ــی ب ــه ایران همچنیــن خان

كــه پدیــده ی  شــامل دو متغیــر مســتقل و نظــام مبنــا اســت 
كنــد. خانــه ایرانــی را در دو تفســیر باهــم مقایســه مــی 

2.تعریف  خانه  در سنتگرایی معنوی 
گرایــان معنــوی هنــر را تجلــی واقعیــات آســمانی مــاوراء  ســنت 
عالــم در كالبــد، تعریــف مــی كنند.ایــن تجلــی جــز بــه زبــان رمــز 
و تمثیــل ممکــن نیســت.در واقــع نمــاد هــا بــه تعبیــر" نــادر 
اردالن" جنبــه هــای محســوس واقعیــت هــای مــاوراء طبیعــی 
چیزهاینــد]1[. "تیتــوس بوركهــارت" ]2[ جوهــر هنــر اســالمی 
را در توحیــد و تســلیم در برابــر خداونــد و شــهود حاصــل از 
ــر  ــان ب ــق انس ــاز عمی ــالمی را نی ــر اس ــروزی  هن ــد وپی ــی دان آن  م
تجلــی خــدا تعریــف مــی كنــد. معمــاری ســنتی در ایــن دیــدگاه 
تصویــری اســت از كیهــان یــا انســان در بعــد كیهانــی او و ایــن 
تعبیــر بــه طــور خــاص در مســجد متجلــی مــی شــود. خانــه 
بــه تعبیــری مــی توانــد گســترش مســجد در نظــر گرفتــه شــود 
ــه ایــن نکتــه اشــاره  نصــر در كتــاب "هنــر و معنویــت اســالمی" ب
كنــد او فضــای داخلــی خانــه هــای ســنتی اســالمی را بــه  مــی 
ک نگــه داشــتن كــف اتــاق هــا بــرای نمــاز و عبــادت  واســطه پــا
و خالــی بــودن آن از مبلمــان و عناصــر و اثاثیــه فــراوان دیگــر، در 
ــی و  ــای ته ــه فض ك ــرا  ــی یابد.چ ــجد م ــا مس ــوی ب ــدی معن پیون
"خلــوت" اتــاق هــای ســنتی حــس حضــور "روح" را در دل زنــده 
مــی كنــد. او همچنیــن در كیفیــت اتــاق هــا و فضــای داخلــی 
خانــه بــه قالــی هــا اشــاره مــی كنــد كــه همچــون بــاغ هــا و حیــاط 
ــی  ــر م ــه نظ ــت و ب ــرده اس ك ــور  ــا را محص ــی آنه ــی، قاب ــای ایران ه
كــه بــه مركــزی درونــی نظــر دوختــه انــد و بازتــاب بهشــت  رســد 
كاهــش دغدغــه  كــه انســان بــا  انــد]3[. خانــه ؛ مکانــی اســت 
هــای  روزانــه در آن بــه جمعیــت خاطــری بــرای تفکــر در بــاب 
خویــش و خــدای خویــش دســت مــی یابد.فضایــی بــرای رشــد 
و تعالــی افــراد خانــواده. رســیدن بــه احســاس آرامــش یکــی 
از مهمتریــن اهــداف در طراحــی خانــه در ایــن رویکــرد اســت 

ــرده اســت. ك ــه ایــن نکتــه اشــاره  ــز ب ــد نی .خداون

واهلل جعل لکم من بیوتکم سکنا]4[

اســت،  اهلل"  "كلمــه  مظهــر  آدمــی  دیــدگاه  ایــن  در  واقــع  در 
مظهــری كــه نماینــده ی هــر آنچــه در آفرینــش مقــدم بر اوســت. 
ــم را دارد و نقطــه محــوری  او در ایــن جهــان نقــش مركزیــت عال
كامــل عالــی تریــن  میــان قــوس نــزول و عــروج است.انســان 
نمونــه آفرینــش اســت و بــرآن اســت كــه سرشــت خــداوارش را در 
كــه  ــه مکانــی اســت  ــه فعلیــت درآورد]1[ و خان جامعــه ســنتی ب
ــش  ــی خوی ــدف غای ــه ه ــان را ب ــش انس ــت و آرام ــو معنوی در پرت
كند.خانــه بــه شــکلی نمادیــن و همــواره، هــدف  نائــل مــی 
غایــی انســان و جایــگاه حقیقــی او را در جهــان، بــه او متذكــر 
مــی شــود. در واقــع نمادهــا انســان را از مــاده و ظاهــر بــه ســطوح 
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معانــی متعالــی هدایــت مــی كننــد و بدیــن شــکل بــه زندگــی او 
معنــا مــی بخشــند.

بــرای درک كیفیتهــای خانــه در ایــن دیــدگاه، شــناخت اصــول 
لــه  معمــاری ســنتی اســالمی  ضــروری اســت. "نــادر اردالن" و "ال
بختیار"]همــان[ عناصــر ضــروری معمــاری ســنتی اســالمی را 
كــه عبارتنــد  كلیــدی بــرای درک ایــن اصــول معرفــی مــی كننــد، 
ــن  ــود بی ــه موج ــی و رابط ــتقطاب كیف ــا، اس ــی فض ــمت یاب از: س
كــه در قالــب نــور، هندســه و وزن  كیفیاتــی  فضــا و صــورت ، 
نمــود میابنــد. ایــن ســه عنصــر را "بوركهــارت" جــزء اركان اصلــی 

ــد. ــی میکن ــالمی معرف ــاری اس معم

2-1. سمت یابی فضا
جهــت یابــی بــرای انســان در فضــا معنامنــد اســت و از اهمیــت 
ویــژه ای برخــوردار اســت. امــکان جهــت یابــی بــه فضــا كیفیــت 
منحصــر بــه فــرد میدهــد ]همــان[. بــرای مثــال اتاقهــای خانــه 
مــی تواننــد مركزگــرا یــا مركزگریــز باشــند. ارتبــاط اتــاق بــا فضــای 
اصلــی خانــه بــر اســاس یــک نظــام محــوری  متشــکل از اتصــال، 
انتقــال و وصــول اســت. در معمــاری ســنتی اســالمی ایــن نظــام 

ح تــداوم فضایــی مثبــت در نظــر گرفتــه مــی شــود. مبنــای طــر

2-2. مرکزیت  کیفی 
  حیــاط در خانــه زاینــده نیــروی مركزگراســت. مركزیــت، اجــزای 
بــه ظاهــر مختلــف خانــه را بــه هــم پیونــد میزنــد و از ایــن طریــق 
كــه بــه اصــل وحــدت  خانــه را بــه كل واحــدی تبدیــل مــی كنــد 
ــاغ  ــه در آن "ب ك ــت  ــه اس ــه روح خان ــه منزل ــاط ب ــاره دارد.حی اش
بهشــت" تجلــی میابــد و مركزیــت آن نوعــی پیونــد تنگاتنــگ بــا 
تمــام اجــزای خانــه را در پــی دارد. بــا اســتناد بــه ســوره نــور، نــور 
در معمــاری اســالمی نشــانه پرتــوی الوهیــت تعریــف مــی شــود، 
و حیــاط هــای پــر نــور و در ارتبــاط بــا طبیعــت در مركــز خانــه 
باعــث ارتقــاء حــس آرامــش در سراســر آن خواهــد شــد. وجــود 
حــوض در مركــز حیــاط خانــه نیــز در جنبــه نمادیــن،  آســمان 
را بــه زمیــن مــی كشــاند و ملکــوت را بــا ملــک یگانــه مــی ســازد.

فــرد  بــرای  یابــد  مــی  تجلــی  كــه در حیــاط خانــه  طبیعتــی 
الهــی  بــه معانــی  انفســی و رســیدن  مســلمان ســرآغاز ســیر 
كــه زمیــن و هــر آن چــه در آن اســت زنــده  اســت. او بــاور دارد 
كار عبــادت پروردگارشــان.گای ایتــن]5[ در مقالــه  انــد و در 
ــا  ــد ب ــه انســان بای ك ــه ایــن نکتــه اشــاره دارد  "شــکوای زمیــن" ب
حیوانــات، گیاهــان و زمیــن در عبــادت خداونــد همــراه و هــم 
آوا شــود.1 در واقــع حیــاط مركــزی در ایــن بحــث، نقــش كلیــدی 
دارد. حیــاط خانــه بــه عنــوان یــک مركــز قدســی قطبــی كننــده 

فضاهــای اطــراف خویــش اســت.

2-3.  رابطه موجود بین فضا و صورت:
  فضــا توســط دیوارهــا و مرزهــا از صورتهــای مــادی دیگــر جــدا 
مــی شــود  و بــه ایــن شــکل مکانیــت آن افزایــش مییابــد. در ایــن 
ح اســت نــه  نگــرش فضــا بــه عنــوان مبــدا پیدایــش صــورت مطــر
كــه در فضــا شــکل گرفتــه انــد بــه  شــکل. در واقــع صــورت هایــی 
آن كیفیــت مــی بخشــند]1[. در نتیجــه مرزهــا و صورتهــای خانه 
در ایجــاد فضایــی بــا كیفیــت مناســب، هویــت منــد و سرشــار از 
آرامــش نقــش بــه ســزایی ایفــا مــی كننــد. نــادر اردالن در كتــاب 
"منشــور حقــوق اســکان" بــه مفهــوم دیــوار اشــاره مــی كنــد و 
كــردن  آن را عنصــری ســاختاری و اصلــی در محــدود و محصــور 
فضــای شــخصی معرفــی میکنــد. در واقــع مرزهــا و دیوارهــا 
كننــد وكیفیــت آنهــا را تحــت تاثیــر قــرار  فضــا را محــدود مــی 
كار رفتــه در ایــن نــوع معمــاری از  مــی دهند.شــکل هــای بــه 
هندســه و اعــداد نشــات مــی گیرند.كــه هــر یــک دارای كیفیــات 
ــه در  ك ــرای مثــال شــکل مکعــب  ــد ب ــه خــود ان ــی مختــص ب ذات
بســیاری از اتــاق هــا و حیــاط هــا اســتفاده مــی شــود نمــاد كمــال 
و ثبــات اســت و نظــم نهفتــه در آن بــا حــاالت درونــی انســان 

همخوانــی دارد.

كننــده فضــا،  در معمــاری ســنتی هــر یــک از عناصــر تحدیــد 
كــف، دیوارهــا و بــام معانــی نمادیــن و اهمیــت ویــژه  یعنــی 
كــه عالــم صغیــر روی آن  كــف نمــادی از زمینــی اســت  دارنــد. 
برپاســت. دیــوار نمــادی از ســومین بعــد فضــا بــه دســت مــی 
ــا  ــام نمــاد آســمان و روح اســت]همان[. ایــن عناصــر ب دهــد و ب
گیهــای منحصــر بــه فــرد فضاهــای اصلــی خانــه را  كیفیــات و ویژ
ــه وجــود مــی آورنــد. فضاهایــی چــون اتــاق، حیــاط مركــزی و  ب
ایــوان هــا كــه كهــن الگوهــای خانــه را شــکل مــی دهنــد. حیــاط 
بــه منزلــه روح خانــه، اتــاق هــا چــون جســم و ایــوان عنصــری 

وصــل كننــده و نفــس خانــه اســت.

3. تعریف خانه در رویكرد پدیدارشناسی
مجمــوع  را  خانــه  پدیدارشــناس  یــک  عنــوان  بــه  "باشــالر" 
یــا اوهــام  بــه آدمــی دالیــل  كــه  كنــد  خیاالتــی تعریــف مــی 
موجــود در ثبــات را ارزانــی مــی دارد ]6[.پدیدارشناســان آثــار 
هنــری را بازنماینــده وضعیــت زندگــی  مــی داننــد و معمــاری را 
عینیــت بخشــی فضــای وجــودی تعریــف مــی كننــد]7[. تعبیــر 
كــردن در واقــع تشــخص یافتــن  كلمــه باشــیدن یــا ســکونت 
بــه  كــه  اســت.مکانی  توســط خانــه  و شــاید  مــکان  توســط 
انســان امــکان جهــت یابــی و ایــن همانندســازی داده و در او 

كنــد. احســاس تعلــق ایجــاد مــی 

ک  ادرا بــا مفاهیمــی چــون  زندگــی"  باشــالر"تجربه و  از نظــر 
حســی، خاطــره و یــادآوری، تخیــل و رؤیــا، آرزوهــا و احســاس 
دیــدگاه  در  دارد.خانــه  قــرار  تنگاتنــگ  ارتباطــی  در  درونــی  
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اندشــه هــا،  كــه در آن عنصــر تخیــل،  اســت  باشــالر مکانــی 
ــی  ــد. مکان ــد مــی زن ــه هــم پیون خاطــرات و رؤیاهــای آدمــی را ب
كــرده و او را در تعامــل  كــه انســان را از "بیــرون" جــدا  "درونــی" 
بــا آن قــرار مــی دهــد. بشــالر ســکونت را در تخیــل و رؤیــا بررســی 
ــی تبدیــل مــی  ــه خلوتگاهــی درون ــه ب مــی كنــد و از ایــن رو خان

2  )1996:Hashemi( شــود 

گرفتــه  كــه در خانــه شــکل  باشــالر)1994(جنس خاطراتــی را 
كــه  كنــد بــه نحــوی  انــد از خاطــرات جهــان بیــرون جــدا مــی 
ــن  ــد و ای ــی افزای ــان م ــه ی رویاهام ــه اندوخت ــه ب ــرات خان خاط
فایــده خانــه در نــگاه باشــالر اســت؛ رویاپــردازی. او فضــای 
كــه درک ژرفــای  كنــد  خانــه را فضایــی شــاعرانه تعریــف مــی 

شــاعرانه آن بــا یــادآوری از طریــق شــعر ممکــن اســت.3

رویــا  و  مفاهیمــی چــون خاطــره  بــه  نیــز  پالســما"  "یوهانــی 
اهمیــت مــی دهــد. او وظیفــه معمــاری را گشــودن پنجــره ای 
بــه ســمت واقعیــت ثانــوی مــی دانــد.او واقعیــت ثانــوی را بــا 
ک، رویــا، خاطــره و تخیــل تعریــف مــی  كلمــه هایــی چــون ادرا

.)2005:Pallasmaa( كنــد 

تعبیــر" هایدگــر" در مــورد خانــه نیــز بــا مفهــوم "گذشــته" رنــگ 
ای  قطعــه  خانــه  ســرگردان،  كشــتی  ســان  بــه  گیــرد؛"  مــی 
)P34 ,2009:Ahmadinezhad (."برجســته از گذشــته اســت

"شــولتز" ســاختار فضــا را بــه دو مولفــه فضــا و شــخصیت تقســیم 
مــی كنــد. او "فضــا" را نحــوه ســازماندهی عناصــر مــکان تعریــف 
كنــد و مهمتریــن عوامــل شــکل دهنــده آن را مــرز، تمركــز  مــی 
كنــد. او همچنیــن  و دیالکتیــک درون و بیــرون معرفــی مــی 
درک شــخصیت فضــا را مشــروط بــر دو عملکــرد روان شــناختی 

)1980 :Schulz( .جهــت یابــی" و "شناســایی" میدانــد"

شــولتز موفقیــت انســان را در تعریــف عرصــه درونــی و بیرونــی، 
مهمتریــن شــرط ســکنی گزیــدن او میدانــد و بــر مركــز نیــز توجــه 
كنــد بــه  كــه معنایــی را آشــکار مــی  ویــژه دارد. او هــر مکانــی 
كتــر خانــه  عنــوان مركــز معرفــی مــی كنــد. بــه عقیــده شــولتز كارا
كننــده و فضــای آن متمایــز و معنــادار  بایــد ایمــن و حفاظــت 
كتــاب "مفهــوم ســکونت" ایــن  باشــد. )Schulz:1980( او در 
ح  چنیــن بــه شــخصیت خانــه اشــاره مــی كنــد: " خانــه بــا مطــر
شــدن بــه عنــوان پیکــره ای معمارانــه در محیــط، هویــت مــا 
كــرده و امنیــت را بــر مــا ارزانــی مــی دارد. و ســرانجام،  را محــرز 
هنــگام پــای نهــادن بــه خانــه بــه »آســایش« دســت میابیــم 

.)1984  :Schulz(

"زندگــی"  مفهــوم  بــا  خانــه  ذات  معتقدنــد  پدیدارشناســان 
بیشــترین قرابــت را دارد.4 یوهانــی پالســما خانــه را بنایــی 
كنانش بــه خانــه  كــه در رونــد مطابقــت بــا ســا معرفــی مــی كنــد 

مبدل شــده اســت .او خانه را گســتره و مجموعه ای از شــرایطی 
كــه خاطــرات، تصاویــر، آرزوهــا، وحشــت هــا،  كنــد  تعریــف مــی 
گذشــته و حــال را یــک جــا ســامان مــی دهــد. او همچنیــن 
كنانش  گــذر زمــان و زندگــی ســا بــه  را  پدیــدار شــدن خانــه 
كــه ضــرب آهنــگ زندگــی شــخصی  مرتبــط مــی دانــد. خانــه ای 
 5.)Pallasmaa(كنانش ماهیــت آن را شــکل مــی دهــد ســا
گیــرد. در  مفهــوم خانــه در ایــن دیــدگاه بــا خاطــره رنــگ مــی 
واقــع خانــه مــی توانــد مــا را بــه یــاد گذشــته و خاطــرات شــیرین و 
تلــخ مــان بیانــدازد و ایــن ابتــدای فرآینــد این-همانــی و شــکل 
گیــری احســاس تعلــق و احســاس هویــت اســت. هایدگــر مفهوم 
كــه زمینــه رشــد و پــرورش  ســکونت را بــا رســیدن بــه آرامــش 

آدمــی اســت، تعریــف مــی كنــد.

از دیــدگاه پالســما )1992( خانــه از ســه نــوع عنصــر ذهنــی یــا 
نمادیــن تشــکیل شــده اســت:

گاه  كــه پایــه در ســطح عمیــق فرهنــگ ناخــودآ 1.عناصــری 
و... اجــاق  خانــه،  ورودی  دارد.مثــل 

كــه بــا زندگــی شــخصی و هویــت اهالــی خانــه  2. عناصــری 
خانــواده ارثیــه  و  خاطــرات  دارد.مثــل  ارتبــاط 

كــه بــرای دادن پیــام هــا و تصاویــر  3. نمادهــای اجتماعــی 
ــای  ــانه ه ــل نش ــی رود.مث ــه كار م ــراد بیــرون ب ــرای اف ــی ب خاص

ثــروت، آمــوزش و هویــت اجتماعــی.6

كــه رؤیاهــا و  گاســتون بشــالر خانــه را مفهومــی درونــی مــی یابــد 
خاطــره را بــه هــم پیونــد مــی زنــد. او بــرای رؤیــا و خیــال اهمیــت 
ویــژه ای قائــل اســت و خانــه را بهتریــن مــکان بــرای شــکل 
ــرد  ــه هــر ف ك ــه ای  ــه اولیــن خان گیــری آن معرفــی مــی كنــد. او ب
كــرده و نقــش آن در شــکل گیــری شــناخت ضمنــی  تجربــه اش 

كیــد مــی كنــد.7  مــا از خانــه، تا

4. بررسی کالبدی خانه سنتی ایرانی با رویكرد 
سنت گرایی معنوی

خانــه ایرانــی بــه تعبیــر ســنتگرایان تشــکیل شــده از »حیــاط«، 
كــه بــه ترتیــب نماینــده »روح« و »نفــس«  »ایــوان« و«اتاقهــا« 
و »جســم« اند.طبیعــت آفریــده خداونــد و نمــادی از او اســت. 
كــه دربرگیرنــده طبیعــت اســت، روح خانــه  از ایــن رو حیــاط 
كــه  ــه عنــوان واســطه ای عمــل مــی كنــد  نامیــده مــی شــود و ب
كــرده و هویــت خصوصــی  جهــت معنــوی خانــواده را معیــن 
خانــواده را محقــق ســازد.. اتاقهــا نیــز نمایشــی از »مکعــب 
انســان« انــد و وابستگیشــان بــا خانــه همچــون وابســتگی فــرد 
بــه خانــواده اســت. در میــان اتاقهــا تــاالر نمایشــگر تاریخــی 
گسســته تــا بــه امــروز اســت. ســکو در خانــه ایرانــی بــه مفهــوم  نا
كــه در آن بعــد افقــی در قالــب ترازهــای ارتفاعــی  »تخــت« اســت 
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نــگاره1: خلــوص در فــرم و هندســه و اســتفاده از طبیعــت بــه نقــش تمادیــن 
کیــد مــی کنــد کــه در مرکــز قــرار گرفتــه و بــه  حیــاط بــه عنــوان روح خانــه تا
واســطه ایــوان هــا بــه اتاقها وصــل می شــود،خانه طباطبایی ها در کاشــان

هــای  اتــاق  و  حیــاط  در  مســتطیلی  هندســه  از  اســتفاده  نــگاره3: 
کمــال و ثبــات اســت ، ایــن هندســه  اصلــی در نگــرش ســنتگرایی نمــاد 
در پدیــدار شناســی بــه ویــژه در ارتبــاط بــا فضاهــای طبیعــی چنــدان 
کاشــان در  هــا  بروجــردی  خانــه  همكــف  پــالن  نیســت  ح   مطــر

بــه  کثــرت  "از  اصــل  بــه  اشــاره  بــرای  هندســه  از  اســتفاده   نــگاره2: 
کاشــان در  هــا  عامــری  خانــه  وحدت"،آســمانه 

نــگاره 4: تجلــی نــور و رنــگ در درب هــا و پنجــره هــا و اســتفاده از رنگ ســفید 
بــرای دیــواره اتــاق هــا در خانــه هــای ســَنتی ایرانــی تزیینــی ســاده و در عیــن 

حــال نمادیــن و پــر معناســت ، خانــه طباطبایــی هــا در کاشــان

نــگاره 5 و6 : اســتفاده از تزئینــات رنــگ ، نقاشــی و آینــه کاری بــه صــورت 
گرچــه ابعــاد نمادیــن  اغــراق آمیــز در برخــی از اتاقهــای خانــه هــای ســنتی ا
گــی در  هــم داشــته باشــد ولــی تجملــی بیــش از حــد دارد  . همیــن ویژ
برخــی خانــه هــای تجملــی و اشــرافی پدیــدار شناســانه ) مثــل خانــه 
روبــی(   دیــده مــی شــود . ایــن خصلتهــا بــا مبانــی قدســی و طبیعــت گرایــی 
 کــه شــعار دو مكتــب اســت فاصلــه دارد، خانــه زینــت الملــک در شــیراز

تزئینات در خانه روبی، اثر رایت
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نــگاره 7: ایجــاد دیالكتیــک پویــا در حیــاط و اتــاق هــا، خانــه عامــری  هــا در 
کاشــان

نگاره 8: خانه با شخصیتی آرام و ایمن، خانه بروجردی ها در کاشان

نــگاره 9: مرزهــا میــزان محصوریــت اتــاق را تعییــن مــی کنند، خانــه طباطبایی ها 
در کاشــان

نــگاره 11و 12:  ایــوان یكــی از مهمتریــن مظاهــر پدیــدار شناســانه خانــه ایرانــی 
کیــد مــی کنــد.  البتــه ســنت گرایــان ایــوان را  ــا طبیعــت تا ــر ارتبــاط  ب اســت کــه ب
کــه واســطه جســم و روح اســت و حیــاط را  مظهــر نفــس انســان مــی داننــد 
مظهــر روح و اتــاق را مظهــر جســم معرفــی  مــی کنند. خانه عباســیان در کاشــان 

)نگارنــده(، ویــال مایــرا، اثــر آلــوارو آلتــو.  

نــگاره 10: مرزهــا میــزان محصوریــت اتــاق را تعییــن مــی کننــد، خانــه طباطباییهــا 
در کاشــان
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متغیــر نمــود مــی یابــد. ســکوها در غرفــه هــا یــا در نشــاندگی 
هــای درون اتــاق قابــل مشــاهده انــد و برجســته تریــن فضــای 
ســکودار همــان »شــاه نشــین« خانــه اســت و در نهایــت ایــوان 
هــا بــه عنــوان فضــای انتقالــی واصــل بیــن عوالــم زمانــی و زمینی 

اند]1[.

گرایــان در معمــاری ســنتی هیــچ چیــز از معنــا  از دیــد ســنت 
كار رفتــه در خانــه  خالــی نیست.«شــکل هــای هندســی« بــه 
هــای ســنتی برگرفتــه از نمادهــای هندســی و اعــداد انــد. بــه 
روایــت ســنتگرایان »نــور« عمــده تریــن مشــخصه معمــاری 
ایرانــی اســت ونمــادی از »عقــل الهــی« و »وجــود« محســوب 

مــی شــود.

ــور  ــدون وجــود ن ــی ب ــه درک هیــچ صورت ك دلیــل آن ایــن اســت 
ممکــن نیســت]2[. رنگهــا نیــز در ایــن رویکــرد اهمیــت نمادیــن 
كــه رنگهــا در انقطــاب نــور ظاهــر مــی شــوند  دارنــد، از ایــن رو 
گــون وجود«انــد. رنــگ در تمــام  گونا نمــادی از«جنبــه هــای 
هنرهــای اســالمی اهمیــت داشــته اســت. بــرای مثــال رنــگ 
آرایــه  بــی  وماهیــت  باشــد  مــی  از«وجــود«  نمــادی  ســفید 
بودنــش نمــادی از وحــدت را تداعــی مــی كنــد. رنــگ هــا نمــود 
عالــم وجــود انــد و رنــگ ســفید در فــراز همــه آنهــا قــرار دارد. 
كتــاب حــس وحــدت( در واقــع رنگهــا و  )]3[، در پیشــگفتار 
كــه نشــانگر  مصالــح بــه طــوری در خانــه ســنتی نمــود مــی یابــد 

كیفیــات ذاتــی و آســمانی چیزهــا باشــد.

كــه   آینــه از دیگــر عناصــر نمادیــن در معمــاری ســنتی اســت 
ــه دلیــل  ــده مــی شــود.آینه ب ــه هــا دی در تزئیــن بســیاری از خان
ــا  كــه دارد در معنــای نمادیــن  ب گــی درخشــش و انعکاســی  ویژ
جوهــر عرفــان تناســب دارد. آینــه بــه گفتــه بوركهــارت وحــدت 
ــذارد و از ایــن رو نزدیــک  گ ــی  ــه نمایــش م ــهود را ب شــاهد و مش

ــه مشــاهده معنــوی اســت]2[ تریــن رمــز ب

ــا رویكــرد  5.بررســی کالبــدی خانــه ســنتی ایرانــی ب
پدیدارشناســی

بــرای بررســی خانــه هــای ایرانــی از نــگاه شــولتز مــی تــوان بــه 
ــای  ــه ه ــه كرد.خان ــر( آن توج كت ــخصیت )كارا ــا و ش ــر فض عناص
ایرانــی عمومــا درون گــرا و مركــز گــرا هســتند و مركــز آنهــا طبیعــت 
كیفیــت هــا تزئینــات و  )حیــاط( اســت. مرزهــا و دیــوار هــا بــا 
كــرده انــد و  ســایه روشــن هــای بســیار حیــاط و اتاقهــا را تعریــف 
بازشــوهای مختلــف درجــداره ی ایــوان هــا و اتــاق هــا كیفیــات 
متنوعــی از ارتبــاط و دیالکتیــک حیــاط و اتــاق هــا را رقــم زده 
كتــر خانــه ایرانــی بــه دلیــل حضــور طبیعــت سرشــار از  اند.كارا
آرامــش و زندگیســت، وبــه دلیــل وجــود فضاهایــی بــا كیفیتهای 
متفــاوت،  و نمــود خــاص نــور و رنــگ در اتــاق هــا سرشــار از 

خیــال انگیــزی و خاطــره انگیــزی.

منظــر  از  فضــا  توجــه  مــورد  هــای  شــاخصه  از  یکــی 
ک پذیــری آن توســط  پدیدارشناســانی چــون پالســما]8[، ادرا
كیــد در  تمــام حــواس از جملــه المســه و بویایــی اســت. ایــن تا
مقابــل معمــاری بصرمحــور قــرار دارد. با كمی دقــت در كیفیات 
ــوان ایــن كیفیــت را در  ــه هــای ســنتی ایرانــی مــی ت حســی خان
كــرد. در واقــع در ایــن خانــه هــا  فضاهــای مختلــف خانــه حــس 
كــه بــا بــاد  هــر فضایــی بــا عطــر و بــوی خــاص خــود و بــا ارتباطــی 
و بــاران و آفتــاب دارد حــواس المســه و بویایــی انســان را درگیــر 

كــرده و تشــخص مــی یابــد.

خانــه هــای ایرانــی از دیــد بشــالر]6[ نیــز زیباســت. او خانــه 
گوشــه هــای دنــج و باالخانــه و  هایــی تــو در تــو و بــا داالنهــا و 
كــردن و یــاذآوری  زیرزمیــن را فضایــی مناســب بــرای خلــوت 
گاه زندگــی مــی  كــه در ســکونتگاه ناخــودآ خاطراتــی میدانــد 
كــه سرشــار از خاطــرات خصوصــی ماســت.  كننــد.8 فضاهایــی 
فضاهایــی كــه در خانــه هــای قدیمــی ایرانــی بــه وفــور یافــت مــی 

مبانی محتوایی خانه

توجه به مراتب انسان و تشبیه نمادین خانه به انسان کامل

اهمیت ارتبط با روح و معنا

توجه به نمادهای ملکوتی

اصول کالبدی خانه

شکل گیری خانه با حیاط، ایوان و اتاقها که به ترتیب نماینده روح و نفس و جسم اند.

تاکید بر طبیعت به عنوان آفریده خداوند و نمادی از او.

رابطه موجود بین فضا و صورت )صورت و مرزها عناصر تحدید کننده فضا، یعنی کف،دیوارها و بام (

سمت یابی فضا )تداوم فضایی مثبت(

استقطاب کیفی )مرکزیت توسط حیاط به منزله روح خانه(

توجه به نور و رنگ به صورت نمادین و عملکردی

استفاده نمادین از شکلهای هندسی و اعداد

استفاده از آینه در تزئین بسیاری از خانه ها در معنای نمادین جوهر عرفاف

کیفی خانه در رویکرد سنتگرایی معنوی)ماخذ: نگارنده( جدول شماره 1، بررسی شاخصه های 
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مر نــگاره 13و 14: ایجــاد فضــای دنــج  بــرای خلوت کــردن در هــر دو نگرش دیده 

مــی شــود بــا ایــن تفــاوت کــه در پدیــدار شناســی خلــوت بــا طبیعــت اســت 
ولــی در ســنت گرایــی خلــوت  بیشــتر بــا مظاهــر مجــرد طبیعــت مثل آســمان 
اســت و طبیعــت ســبز در آن کمتــر دیــده مــی شــود. خانــه KIDOSAKI  در 

ژاپــن اثــر تادائــو آنــدو، خانــه عباســی هــای کاشــان ) نگارنــده(

نــگاره 15: انعــكاس نــور مــاه بــر حــوض آب و مــوج آب بــر جــداره هــای حیــاط 
ــز شــدن  ــر خیــال انگی ــر دیوارهــا در روز ب ــازی ســایه درختــان ب ــا ب در شــب ی

خانــه تاثیــر مــی گذارنــد، خانــه عامــری هــا در کاشــان

ارتفاعــی مختلــف و وجــود  تنــوع فضــا در ســطوح  عكــس شــماره16: 
فضاهــای تــو در تــو و امــكان خلــوت و«زندگــی درونــی خصوصــی« ، کیفیتــی 
کیــد مــی کنــد و در خانه هــای قدیمــی ایرانی کامال  اســت کــه باشــالر بــر آن تا

مشــهود اســت.خانه بروجــردی هــا در  کاشــان

نــگاره 17 و 18: طبیعــت در هــر دو دیــدگاه نقــش محــوری دارد بــا ایــن تفــاوت 
کــه در نــگاه پدیدارشناســی طبیعــت عمومــا بــه صــورت آزاد و بكــر اســتفاده 
مــی شــود و خــود محــور توجــه اســت امــا در نگــرش ســنتگرایی طبیعــت بــه 
شــكلی کنتــرل شــده و در قالــب هندســه ای خــاص نقــش نمادیــن ایفــا مــی 
کنــد.، خانــه عباســی هــای کاشــان ) یــدااهلل نقــی زاده( حیــاط ویــال مایــرا اثــر 

آلــوارو آلتــو

تابستان 1395



ش
  ض

فآد
یا ا

 آث
ی 
فآوآ

یا
ش ا

رار
ر 
ظیآپ

آد 
لآام

نیاآ
لآا

ی س
شآ
ها
آ آ
قا
لآ
ری
مر

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

 شــمــــاره  6-2
تابستان 1395

نقـــش 
ن جهـــا

32

شــود. البتــه خلــوت در هــر دو نگــرش مهــم اســت بــا ایــن تفــاوت 
گرایانــه بیشــتر معنــوی اســت و بــه همیــن  كــه خلــوت ســنت 
دلیــل فــردی و ســاده اســت ولــی خلــوت پدیــدار شناســانه 
گراتــر اســت. در خانــه هــای ســنتی ایرانــی طبیعــت  طبیعــت 
جــزء بســیاری از فضاهــای خلــوت اســت امــا عناصــر فضــا بــه 
ــی  ــوت درون ــی خل ــر نوع ــد ب كی ــه تا ك ــد  ــده ان ــی ش ــکلی طراح ش

و معنــوی دارنــد.

اتــاق هــا بــا دیوارهــای پرتزئینــات و مملــوء از تألــؤ نورهــای 
كــه در طــول روز ماهــی  رنگــی و حیــاط بــا حوضــی در میانــه 
هــای قرمــز رنــگ كوچــک و بــزرگ را درآغــوش دارد و شــب هــا نــور 
مــاه را بــر دیــوار هــای خانــه منعکــس مــی كنــد. شــاید بهتریــن 
كــه بشــالر بــر اهمیــت رؤیــا پــردازی در آن  نمــود خانــه ای اســت 
كــه خاطــرات را بــه واســطه تخیــل بــه  كیــد دارد. خانــه ای  تا

ــد. ــی زن ــد م ــی پیون ــای آدم رؤیاه

6. مقایسه دو دیدگاه

گرایــی  شــباهتهایی بیــن دو رویکــر پدیــدار شناســی و ســنت 
كــه آنهــا را قابــل مقایســه مــی كنــد. توجــه  معنــوی وجــود دارد 
گذشــته و نقــد جریــان  كیــد آنهــا بــه ارزشــها و مفاهیــم  و تا
مدرنیتــه از آن جملــه اســت.هر دورویکــرد بــا نقــد توجــه صــرف 
كیــد دارنــد. كشــف و  بــه مادیــات، بــر تجلــی معانــی در فضــا تا
شــهود حقیقــت و دســت یابــی بــه معانــی از اهــداف ایــن دو 
رویکــر محســوب مــی شــود. در بحــث هــای بنیادیــن فالســفه 
ایــن دو دیــدگاه، توجــه بــه "وجــود" حائــز اهمیــت اســت. در 
كــه دارای مراتــب  نــگاه مالصــدرا وجــود حقیقــت واحدیســت 
بــر  را  وجــود  مالصــدرا  ماننــد  نیــز  هایدگــر  اســت.  مختلــف 
كیــد خــاص  ماهیــت ذات مقــدم مــی دانــد و بــه وجــود انســان تا
دارد. ]9[  اوتفکــر در مــورد وجــود و معنــای آن را الزمــه ورود بــه 
حــوزه هنــر مــی دانــد ]10[. ایــن دو رویکــرد توجــه ویــژه ای بــه 

تاکیدات  پدیدار شناسیتاکیدات سنتگرایی معنویویژگی های خانه ایرانش

تفاوتها

محتوی ای

بودن برای مرگبودن برای فراسوی مرگمفهوم زندگی

تنها موجودی که می توانداشرف مخلوقات و جانشین خداوندجایگاه انسان
هستی را به ظهور رساند

آ یشآعزسقآوآج سامشآ
ثذا شآامآآ ا آدثامسیآوآدلکوتلج آب اف ا مشآ

ثذا شآمرآدسسیآمدس لآوآ ا مشآ
دامشآوآط س سلآ)آفلآآزامهاشآ

غس لآوآدثلآا وطوآل(

کسرآمیآآزام -------------قاآ آآزامآدفاهسمآد  ضشآوآداورائلتا

ط س  آج آع وافآهرفآوآغا  ط س  آج آع وافآآزامآوآر اتآقراوآرآوآویسل آریسرفآج آاوتوب آونژ آج آط س  

ت ر فآ لسفلت ر فآد  ضشتوب آج آوبوم

ی
کالبد

انوافآ اآتیایآامآع اایآااللآانوافآج آع وافآ واشآاآسخاملآوآوایط آبسمآوآ وحوبومآانواف
قاآ آج آعل آارت اطآجاآط س  

ک  ر آآحر مآوآ واجطآاآساآلت ر فآدرم دحلآتزامآشرفآ کآمآساآوآرغامآع صیآت ر فآ
 کآمآساشآم  ی

کسرآمیآه ری  کسرآمیآه ری آدخریتا --------------تا

قلوتآجاآط س  قلوتآجاآدظاهیآدجیمآط س  آدثلآریزافتوب آج آقلوت

مروآ یان آاتاقم وآ یان آماقلآاتاقارت اطآجاآمیروف

کات اشسیا

دحسضشآ

هیموآ واهاآراآقاطی آاآ سزآدلآماآ رآ.

ک  ر. هیموآشخصس آوآهرفآااللآقاآ آراآریسرفآج آررادیآت ر فآدلآ

ی
ی          کالبد

کالبد

هیموآج آدصامحآاهزس آذاتلآدلآمه ر.

ک  رآ. هیموآررادیآاآسافآراآجاآاتان اشآدسسطسلآشکلآا جامآدلآ

کسرآج آت وعآتیامهاآ)مرآیکوهاآوآ واها(آمارآر. هیموآتا

هیموآآخیآدحض شآمیاشآط س  آنائلآاآر.

جدول شماره 3، مقایسه بین دو رویکر پدیدار شناسی و سنتگرایی معنوی)ماخذ: نگارنده( 
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ــد.  ــده ای مقــدس دارن ــه عنــوان پدی طبیعــت و محوریــت آن ب
كــه در دیــدگاه پدیدارشناســان طبیعــت بــه  بــا ایــن تفــاوت 

معنــای هســتی اســت و بــه نوعــی، "هــدف" در نظــر گرفتــه مــی 
گرایــان قداســت طبیعــت  كــه در دیــدگاه ســنت  شــود، در حالــی 
ــد اســت. ــه خداون ــاره آن ب ــودن آن و اش ــه واســطه نمادیــن ب ب

در نمــود هــای عینــی تــر نیــز ایــن دو رویکــرد شــباهت هــای 
كیــد بــر عناصــر خانــه، كــف، دیوارهــا و بــام یــا  بســیاری دارنــد. تا
توجــه ویــژه بــه ارتبــاط درون و بیــرون چــه از لحــاظ كالبــدی و 
ــه ایــن  چــه از لحــاظ معنایــی از ایــن جملــه انــد. البتــه اشــاره ب
كــه مفاهیــم نهفتــه در ایــن عناصــر بــه  نکتــه ضــروری اســت 
ــا هــم متفــاوت  دلیــل تفــاوت هــای موجــود در جهــان بینــی، ب

انــد.

شــاید عمــده تریــن تفــاوت در ایــن دو جهــان بینــی در معنــای 
كــه هایدگــر مــرگ را جزئــی از طبیعــت  زندگــی اســت. بــه نحــوی 
مــی دانــد و زندگــی را »بــودن بــرای مــرگ« تعریــف مــی كنــد. در 
گرایــان  معنــوی زندگــی »بــودن بــرای  كــه بــرای ســنت  حالــی 
كیــد ویــژه  فراســوی مــرگ« اســت ]11[. ولــی هــر دو دیــدگاه تا
گرایــان  ای بــر جایــگاه انســان در ایــن جهــان دارنــد. ســنت 
معنــوی انســان را بــا اســتناد بــه كالم وحــی اشــرف مخلوقــات و 
جانشــین خداونــد بــر روی زمیــن مــی داننــد و پدیدارشناســان 
ــر  ــه هایدگ ك ــوی  ــه نح ــد. ب ــل ان ــرای او قائ ــی ب ــگاه واالی ــز جای نی
ــد  كــه تنهــا او مــی توان انســان را در جایگاهــی معرفــی مــی كنــد 

ــه ظهــور رســاند ]10[. هســتی را ب

از دیگــر شــباهت هــای دو رویکــرد كه  نمود عینــی دارد می توان 
ــوی  ــه نح ــرد، ب ك ــاره  ــه اش ــح در خان ــتفاده از مصال ــوه اس ــه نح ب
ــیدن  ــالمی را شــرافت بخش ــر در بینــش اس ــالت هن ــه نصــر رس ك
كنــد و بــه تجربــه مســتقیم معمــاران  بــه مــاده تعریــف مــی 
مســلمان ســنتی از واقعیــت مصالــح و معرفــت شــهودی و در 
كنــد]3[. و ایــن  عیــن حــال تجربــی آنهــا بــه اشــیا اشــاره مــی 
نکتــه بــا صحبــت هــای هایدگــر در مــورد حقیقــت اشــیاء و 
اهمیــت صداقــت مصالــح در نــگاه پدیدارشناســان بــی ارتبــاط 

نیســت.

مــی  گرفتــه  بنــدی مقایســه صــورت  بــه جمــع  زیــر  جــدول 
پــردازد. ایــن جــدول نگرشــی جامــع در مقایســه دو رویکــرد 
كــه بــه نظــر مــی رســد  بــه عنــوان مبنایــی بــرای  ارائــه مــی دهــد 

طراحــی قابــل اســتفاده باشــد .

نتیجه گیری

گرایــان از هنــر قدســی ارائــه مــی دهنــد، بــا  كــه ســنت  تعریفــی 
مفاهیــم وجــود و حقیقــت وجــودی اشــیاء مطابــق اســت و ایــن 
ــا  ــد. ب ــژه دارن ــر آن توجــه وی ــه پدیدارشناســان ب ك بحثــی اســت 
ــا نگاهــی فلســفی  كــه نــگاه پدیدارشناســان عمدت ایــن تفــاوت 

نــگاره 19و 20: تــک تــک عناصــر کالبدی خانه به نقش نمادین کیفیتهایی 
چــون نــور و رنــگ و هندســه و وزن فضــا اشــاره دارنــد بــه شــكلی کــه فضاهــا 
بــه مــكان تبدیــل شــده و  بــه آن »دیگــر چیــز«ی کــه هایدگــر مــی گویــد یعنــی 
حقیقــت هنــر اشــاره دارنــد، خانــه عباســی هــای کاشــان، ماخــذ: نگارنــده، 

خانــه عباســی هــای کاشــان ) نگارنــده(

تابستان 1395
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نقـــش 
ن جهـــا
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ــژه  ــه معنویــت اهمیــت وی ــان ب گرای ــه ســنت  ك اســت. حــال آن 
ــا ایــن حــال دو اصــل مهــم در ایــن زمینــه ذات  ای قائــل انــد. ب
كــه در هــر رویکــرد  یکــی از آنهــا  از  گرایــی و نمادگرایــی اســت 
اصــول اساســی بــه شــمار مــی آینــد و دیگــری نفــی شــده اســت 
كــه بــا وجــود نگــرش عمیــق بــه  كــرد  . همچنیــن بایــد اشــاره 
ــای  ــی نماده ــا نف ــان ب ــدار شناس ــرد، پدی ــر دو رویک ــان در ه جه
غیبــی و مثــل افالطونــی مســیر جهــان را از زمیــن و مــاده و 
گرایــان هــر چیــز  طبیعــت دنبــال مــی كننــد. حــال آنکــه ســنت 
كننــد. ایــن  گــذاری مــی  را از نــگاه مثالیــن و ملکوتــی ارزش 
ــه در  ــری را از جمل ــای دیگ ــها تفاوته ــن در نگرش ــاوت بنیادی تف
زمینــه نمادگرایــی، مفهــوم زندگــی، وجــود و طبیعــت، منجــر مــی 
شــود. از جــدول شــماره ســه كــه در واقــع چکیــده ای از پژوهش 
كــه بحــث هــای  صــورت گرفتــه اســت مــی تــوان نتیجــه گرفــت 
ــل  ــد قاب ــرای هــر دو رویکــرد مــورد اهمیــت ان ــه ب ك محتــوی ای 
توجــه اســت. امــا بیشــترین تفاوتهــا بیــن دو رویکــرد در نــوع 

ــت.  ــوی ای اس ــای محت ــث ه ــن بح ــه همی ــگاه ب ن

كــه خانــه  پژوهــش انجــام شــده همچنیــن نشــان مــی دهــد 
ســنتی ایرانــی بــه چنــان ســطحی از هنــر و حقیقــت رســیده 
ــه آشــکارگی برســاند.  ــی را ب ــه ســطوح مختلفــی از معان ك اســت 
فضاهــای چنیــن خانــه ای عــالوه بــر پاســخگویی بــه نیازهــای 
ــا متصــل مــی كنــد و  ــه خاطــره و روی ــی انســان را ب روزمــره، زندگ
نیازهــای مختلــف روانــی او را پاســخگو اســت. خانــه ســنتی 
گیــرد و بــه او هویــت مــی بخشــد و  ایرانــی بــا انســان هویــت مــی 
كــردن حــواس پنجگانــه انســان، بــه شــناخت ضمنــی  بــا درگیــر 
او از خانــه رنــگ مــی دهــد. خانــه ســنتی ایرانــی همچنیــن 
بــه ســطوح برتــر معانــی نیــز اشــاره دارد و فــرد مســلمان را تــا 
معنویــت بــاال مــی بــرد و نهایتــا توجــه او را بــه خــدای واحــد 

جلــب میکنــد.

كــه خانــه ســنتی  گرفــت  در واقــع مــی تــوان چنیــن نتیجــه 
ایرانــی، بــه عنــوان هنــر قدســی در باالتریــن مرتبــه هنــر قــرار دارد 
ــه  ــت و ب ــل اس ــی متص ــطح معان ــن س ــه باالتری ــز ب ــق رم و از طری
ــرده و  ك ــود ســطوحی از حقیقــت را آشــکار  ــور مخاطــب خ فراخ

نیازهــای او  را پاســخگو خواهــد بــود. 

پی نوشت ها
كــه در كانــون طبیعــت در حــال قیام،ركــوع و ســجود اســت، . 1 مــرد یــا زنــی 

عضــوی از محفــل جهانــی اســت و بــا تســبیح كل آفریــدگان پیونــد دارد. 
گــوی  قــرآن مــی فرمایــد: » هــر چــه در آســمانها و زمیــن اســت، تســبیح 
خداونــد اســت«]5[. ذكــر خداونــد ســپری اســت در برابــر وسوســه، 

كــه عبــور بــر آن را  و مهمیــزی بــرای حفــظ مــا بــر »صــراط مســتقیم«  
ــا  گــر پیــروی از ایــن رهنمــود را برگزینیــم، ب بــرای مــا  همــوار مــی ســازد. ا
حیوانــات، گیاهــان و خــود زمیــن همــراه خواهیــم بــود و در ایــن صــورت 
كــه زمیــن دلیلــی بــرای شــکایت نخواهــد  و تنهــا در ایــن صــورت اســت 

داشــت]5[.

كــه خانــه یکــی از بزرگتریــن قدرتهــای تركیــب كننــده . 2 بایــد نشــان دهیــم 
ی اندیشــه، خاطــره و رویــای آدمــی اســت]5[. بــرای روشــن شــدن 
كــه در خــال ل  گاه، بایــد در انتظــار تجاربــی باشــیم  متافیزیــک خــودآ
ج از وجــود  آن وجــود بــه بیــرون پرتــاب مــی شــود، یعنــی بــه جایــی خــار
گــرد مــی  كــه در آن ســتیزه جویــی آدمــی و دنیــا بــه هــم  خانــه، وضعیتــی 
گاه  گاه و ناخــودآ كمــل یافتــه بــا پیونــد خــودآ آینــد. امــا متافیزیــک 
تمایــز ارزشــهای آن در را در خویــش حــل مــی كنــد. در درون وجــود و 
در وجــود درون، گرمایــی مطبــوع پذیــرای وجــود اســت.]همان[ شــاید 
ــادآوری از طریــق شــعر، بتوانیــم ژرفــای شــاعرانه ی فضــای  ــا ی بیشــتر ب
گــر فایــده خانــه را از مــن بپرســید،  خانــه را لمــس كنیــم. در ایــن صــورت ا
خواهــم گفــت: » خانــه پناهــگاه رویــا پــردازی اســت. خانــه بــه آدمــی 
ــه تنهــا  ــا بپــردازد. اندیشــه وتجرب كــه در آســودگی رؤی امــکان مــی دهــد 
ارزشــهای آدمــی را نمــی ســازند بلکــه ارزشــهای منــوط بــه رؤیــا پــردازی 
ــردازی حتــی شــاخص شــجاعت  ــا پ نشــان عمــق انســانیت اســت. روی
كــه مــا در  اســت؛ خوشــنود بــه خویشــتن خویــش. بنابرایــن مکانهایــی 
گــرد هــم مــی آینــد و  كــرده ایــم، در رویایــی تــازه  آن رؤیــا یافتــن را تجربــه 
بدیــن خاطــر خاطــرات مــا از مأواهــای گذشــته از طریــق رویاپــردازی 
ــی  ــه م ــا جاودان ــته در م ــای گذش ــوند و ایــن مأواه ــی ش ــده م ــاره زن دوب

شــوند.]همان[

كــه احاطــه . 3 مفهــوم ذاتــی خانــه توســط اهالــی آن در چهارچــوب بنایــی 
كــرده محفــوظ نــگاه داشــته مــی شــود.]12[ اش 

ــتره . 4 ــاختمان نیســت بلکــه گس ــا س ــی ی ــه یــک ش ــه خان ك روشــن اســت 
آرزوهــا و  كــه خاطــرات و تصاویــر،  از شــرایط اســت  و مجموعــه ای 
گذشــته و حــال را یکجــا ســامان مــی دهــد. یــک خانــه  وحشــتها، 
همچنیــن مجموعــه ای از آییــن هــا، ضــرب آهنــگ هــای شــخصی و 
ــاره  ــک ب ــوان ی ــی ت ــه را نم ــت. خان ــرروزه اس ــی ه ــک زندگ ــادی ی روال ع
پدیــد آورد؛ خانــه از بعــد زمــان و تــداوم برخــوردار اســت و محصــول 

تدریجــی تطبیــق خانوادگــی و فــردی بــا جهــان اســت.]12[

ــا نمادیــن تشــکیل . 5 ــه از ســه نــوع عنصــر ذهنــی ی ــه نظــر مــی رســد خان ب
گاه  كــه پایــه در ســطح عمیــق فرهنــگ ناخــودآ شــده باشــد: عناصــری 
دارد. )ورودی خانــه، اجــاق (، عناصــری كــه بــا زندگــی شــخصی و هویــت 
ارثیــه خانــواده(، نمادهــای  ارتبــاط دارد.)خاطــرات و  اهالــی خانــه 
كــه بــرای دادن پیــام هــا و تصاویــر خاصــی بــرای افــراد بیــرون  اجتماعــی 
بــه كار مــی رود.) نشــانه هــای ثــروت، آمــوزش و هویــت اجتماعــی...(. 

]12[

از طریــق رؤیــا، ســکونتگاه هــای مختلــف زندگــی مــا بــر هــم اثــر مــی . 6
گذارنــد و از گنجینــه روزهــای گذشــته نگهــداری مــی كننــد. بــا رفتــن بــه 
كن بــوده  كــه در آن ســا خانــه جدیــد ، وقتــی خاطــرات مکانهــای دیگــر 
ایــم بــه ســراغمان مــی آیــد، بــه ســرزمین كودكــی و بــه ســرزمین سرشــار از 
كنان آن فرامــوش شــده انــد.  ســکون پــای مــی نهیــم؛ ســرزمینی كــه ســا
ــردن خاطــرات  ك ــده  ــا زن ــا دلبســتگی هــا زندگــی مــی كنیــم و خــود را ب ب
پنــاه جســتن آرامــش مــی بخشــیم. چیــزی بســته خاطــرات مــا را نــگاه 
مــی دارد، در حالــی كــه دربردارنــده ارزشــی نمادیــن یعنــی خیــال اســت. 

]6[

از طریــق رؤیــا، ســکونتگاه هــای مختلــف زندگــی مــا بــر هــم اثــر مــی . 7
گذارنــد و از گنجینــه روزهــای گذشــته نگهــداری مــی كننــد. بــا رفتــن بــه 
كن بــوده  كــه در آن ســا خانــه جدیــد ، وقتــی خاطــرات مکانهــای دیگــر 
ایــم بــه ســراغمان مــی آیــد، بــه ســرزمین كودكــی و بــه ســرزمین سرشــار از 
كنان آن فرامــوش شــده انــد.  ســکون پــای مــی نهیــم؛ ســرزمینی كــه ســا
ــردن خاطــرات  ك ــده  ــا زن ــا دلبســتگی هــا زندگــی مــی كنیــم و خــود را ب ب
پنــاه جســتن آرامــش مــی بخشــیم. چیــزی بســته خاطــرات مــا را نــگاه 
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مــی دارد، در حالــی كــه دربردارنــده ارزشــی نمادیــن یعنــی خیــال اســت.  
]6[
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