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  چكيده
اين مقوله از منظر . مفهومي فراتر از داشتن يك سرپناه است» سكناگزيني«

ارتباط با ديگران است، بلكه ارتباط با ي برقراري پديدارشناسي، نه تنها به منزله
در فرهنگ ايراني، خانه همواره محلي براي ظهور و . گيرد خانه را نيز در بر مي

در اسالم همواره، به خانه، به ديد يكي از . شود گيري خانواده محسوب ميشكل
نيازهاي اساسي انسان توجه و از آن، به مانند مكاني براي رسيدن به آرامش ياد 

ايم، تحليلي بر  تحليلي نگاشته پژوهش حاضر كه آن را با روش منطقي .ه استشد
ي اسالم و در سه شاخه» مسكن«و » سكونت«مباحث مربوط به معماري و مفاهيم 

 مباني ايم در اين مقاله كوشيده. فرهنگ ايراني و نظريات پديدارشناسان است
دارشناسي نشان دهيم و پدي ي فلسفي ديدگاه انديشه از  را سكناگزينيفلسفي

  .ايراني بررسي كنيم هاي اسالميسپس از منظر ارزش
  .ايراني  معماري اسالمي.4 پديدارشناسي،  .3 انسان،  .2سكونت،   .1: هاي كليديواژه

  

  مقدمه. 1
 معماري و شهرسازي كنوني ما به موضوع جدايي ميان افراد و محيطشان دامن زده 

چند متري زمين در  ماً از مسكن، داشتن سقفي در باالي سر واست؛ تا جايي كه امروزه عمو
و مفاهيم مربوط » خانه«ي آن است كه در مبحث  دهنده اين امر نشان. شودزير پا تعبير مي

ي حياتي  نگري و نگاه مادي به اين مقوله به آن، با مسائلي مواجهيم كه غالباً ناشي از كمي
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ي شد با نگرشي انساني، اين مقوله را توضيح دهد، نظريهكوهايي كه مييكي از ديدگاه. است

  .پديدارشناسي است
ي دو  شناختي خاصي است كه دربرگيرندهي مفهومي و روشپديدارشناسي داراي پايه

  :موضوع اساسي است
  ناپذيرند؛ فرد و جهان اجزايي جدايي. 1
  . عيار است گرايي بنيادين و تمام پديدارشناسي نوعي تجربه. 2
اي فيزيكي و  كه مقوله نه به مثابه يكي از نيازهاي ابتدايي و اساسي انسان، بيش از آنخا

ي الزم را براي رشد افراد فراهم آورد  مسكن بايد زمينه. مادي باشد، موضوعي فرهنگي است
تا بتوانند برحسب نيازهاي روحي و رواني و عاليق خود، فضاي مناسب و حريم الزم را براي 

در معماري ايراني و . ها و كسب آسايش رواني و جسماني بيابند  فعاليتدادن انجام
گيري فضاهاي مختلف، خصوصاً فضاي مسكوني كه موضوع بحث حاضر است، مسائل  شكل

  :ها را به دو دسته تقسيم كرد توان آن مختلفي تأثيرگذار است كه در نگاه كلي مي
  ان؛هاي برآمده از فرهنگ و تمدن خاص ايراني ارزش. 1
  .هاي برآمده از اسالم هاي اعتقادي و نيز ارزشارزش. 2

پس با توجه به مفاهيم اسالمي موجود و تعاريف هنر و معماري اسالمي كه در طي 
ساليان متمادي و پس از ورود اسالم به اين سرزمين، براي معماران مهم بوده است و نيز با 

ي آن با مفاهيم مطرح از  توان به مقايسه اسالمي، مي نگاهي به مباني فكري و نظري ايراني
  .طرف پديدارشناسان پرداخت

تحليلي است؛ تحليلي كه بر مفاهيم سكونت و  روش تحقيق در پژوهش حاضر منطقي
  .پذيرد ي پديدارشناسي انجام مي ي اسالم و فرهنگ ايراني و نظريه مسكن، در سه شاخه

از صرفاً كالبد و چيدمانِ بر اساس پديدارشناسي محيطي، معماري بايد فراتر 
ي  مفاهيم مطرح در فلسفه. ها با هم باشد عملكردهاي فضايي و ارتباط مناسب آن
هاي سكونت و زندگي در محيط خصوصي، بسيار  پديدارشناسي، گاه از لحاظ توجه به ارزش

گونه كه در بحث  همان. شود به مفاهيم مربوط به خانه و سكونت در اسالم نزديك مي
شود، در  ناسي، خلوت خصوصي در كنار ارتباطات اجتماعي ارزشمند تلقي ميپديدارش

  . ي همسايگي، بسيار مهم و مؤكد است اسالم نيز محرميت و داشتن روابط صميمانه
 

  اسالمي مباني ايراني. 2
    فرهنگ و معماري .1 .2

  ا و اش نيز داراي نيازه انسان موجودي چندبعدي است و در هر يك از ابعاد وجودي
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توان  فرهنگ را در تعريفي كلي، مي. زند تمايالتي است كه پويايي دائم را براي او رقم مي

ي او  هاي متفاوت انسان در راه آفرينش دانست كه از آزادي عمل و اراده محصول تالش
مجموعه آداب و باورها و سنن يك جامعه كه عمدتاً از درون برآمده . گيرد سرچشمه مي

هايي مانند ادبيات، هنر، عرف آورد كه نمودي از آن، در حوزه به وجود مياست، فرهنگ را 
ي آن، تكيه بر  گانه در اين ميان، تأكيد ما بر هنر و در ميان اركان هفت. يابد تبلور مي... و

معماري همچون يكي از محورهاي عمده است كه در عين برآوردن نياز انسان به سرپناه و 
  . نگاتنگ با فرهنگ دارداي ت محيط مصنوع، رابطه

ت گرفته و بر آن نيز تأثير گذاشته أاي اجتماعي، از فرهنگ نش معماري به مثابه پديده
  .شناسي و فرهنگ است هاي انسان و روابط با فضا و زيبايي است و بازتابي از انديشه

    فرهنگ و سكونت .2 .2
اين نياز . واجه بوده استخانه از جمله نيازهاي اساسي است كه انسان همواره، با آن م

نياز «خانه نوعي . اي فرهنگي است كه از جنس طبيعت و غريزه باشد، مقوله بيش از آن
گويي به آن شكل گرفته و در كليت نظام  براي پاسخ» فرهنگ سكونت«است كه » زيستي

فرهنگ سكونت از منظر . اجتماعيِ فرهنگ انساني ادغام و با آن سازگار شده است
ها و معناهايي است كه چيستي و چگونگي مفهوم خانه را در  سي، مجموعه ارزششنا انسان

كه خانه را چگونه بسازيم، از چه مصالح  اين. كند يك گروه يا قوم يا ملت تأليف و تعيين مي
ي آن چه احساس و برداشتي  و موادي بهره بگيريم، چه نمادهايي در آن به كار بريم، درباره

ها را در خانه  دادن آن هايي در آن انجام دهيم يا انجام رها و فعاليتداشته باشيم، چه كا
ممنوع كنيم، چه كساني را به خانه ببريم و از ورود چه كساني جلوگيري كنيم، خانه را 
مقدس يا عرفي بدانيم، چه نسبتي ميان خانه و ساير ابعاد زندگي اجتماعي برقرار سازيم، 

 هستند كه به مقوالتي... دام را بيرون آن انجام دهيم وهايي را درون خانه و ك  چه آيين
شود و در واقع  يا فرهنگ سكونت، در هر جامعه پاسخ داده مي» فرهنگ خانه«ي  واسطه

 . اي از كليت فرهنگ جامعه است زيرمجموعه

  ي آن با فرهنگ سكونت   حجم فضايي مسكن و رابطه.3 .2
اد فراهم آورد تا هر يك از آنان بتوانند ي الزم را براي رشد افر مسكن بايد زمينه

برحسب نيازهاي روحي و رواني و عاليق خود، فضاي مناسب و حريم الزم را براي 
در عين حال، فضاي مسكن . ها و كسب آسايش رواني و جسماني بيابند دادن فعاليت انجام

انواده ايجاد بايد محيط الزم را براي برقراري روابط خانوادگي و همبستگي و حفظ كيان خ
  ).254: ص ،4(كند 
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  گيري فضاي معماري    عوامل فرهنگي مؤثر در شكل.4 .2

هاي مادي و  ي نخست، به سودمندي انسان در آفرينش هر فضاي زيستي، در مرحله
هاي هنري و فرهنگي آن  كند و در مرحله دوم، به جنبهملموس و كاركردي آن توجه مي

  . انديشدمي
 ثابت نيست و به همين علت، آفرينش آثار شناختي انسان هاي زيباييها و معيار خواسته

در اين ميان، بعضي الگوها . ي هنرها، همواره ادامه دارد هاي بديع نيز در همه و صورت
بندي  توان به سه گروه طبقه شناختي را مي هاي زيبايي هاي گوناگون ارزش اليه.پايدارتر است

  : كرد
  ايدار و كهن؛ هاي پ ها و ارزش صورت. 1
 هاي نيمه پايدار و سبك؛  ها و صورت ارزش. 2

 . هاي زودگذر يا مد ها و صورت ارزش. 3

هاي عميق  ها و جلوه توان تأثير بعضي از پديده در معماري مانند ساير هنرها مي
در واقع اين . هاي پايدار مشاهده كرد فرهنگي ملي و ديني را به شكل الگو و صورت

هاي اصلي فرهنگ و تمدن يك قوم يا ملت و پايدارند؛ برخالف  وامل و پديدهها، از ع صورت
اند و تأثير اساسي و ساختاري ندارند و در  ي زماني كوتاهي مورد توجه ها كه در گستره سبك

هاي گوناگون پديد  ها و تبادالت فرهنگي و هنري بين اقوام و ملت پي انواع دگرگوني
  . آيند مي

شود و در  ها و تبادالت فرهنگي و اجتماعي حاصل مي ي دگرگونيمد كه بيشتر در پ
هاي ناپايدار و زودگذر به شمار  ي معاصر، به شكل گسترده، شاهد آنيم، از صورت دوره
  . آيد مي

دادن به  توان به نقش ابداع و خالقيت هنرمند در شكل البته در ميان اين عوامل، نمي
ري، ناديده گرفت، اما بايد دقت كرد كه اين عامل نيز از هرگونه اثر هنري، از جمله آثار معما

هاي فردي و  يك سو، به تاريخ و فرهنگ طراحي در يك جامعه و از سوي ديگر، به توانايي
به عبارت ديگر ابداع و خالقيت هنرمند در خأل صورت . ابداع خود هنرمند بستگي دارد

پذيرد كه بر محتوا و شكل اثر هنري   ميتاريخي تحقق اي اجتماعي پذيرد؛ بلكه در زمينه نمي
  . گذارد تأثير مي

  ي ايراني  گيري فرهنگ سكونت، در جامعه  عوامل مؤثر در شكل.5 .2
ها و  با توجه به آنچه در رابطه با پيوند ميان فرهنگ و معماري بيان كرديم، صورت

 و تمدن يك گيري فرهنگ هاي پايدار و كهن كه تأثيري ساختاري و اساسي در شكل ارزش
  . هاي عميق فرهنگ ملي و ديني آن ملت دارند گذارند، ريشه در جلوه ملت مي
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شناخت  ي ايراني و عوامل مؤثر بر آن، مستلزم بنابراين بررسي فرهنگ سكونت جامعه

  . است» مسكن سنتي«هاي مطرح در فرهنگ و نمود تمدن ايراني در معماري  ارزش
فضاهاي مختلف، خصوصاً فضاي مسكوني كه موضوع گيري  در معماري ايراني و در شكل

ها را  توان آن بحث حاضر است، مسائل مختلفي تأثيرگذار بوده است كه در نگاهي كلي، مي
  :به دو دسته تقسيم كرد

هندسه، (هاي برآمده از فرهنگ و تمدن خاص ايرانيان كه به لحاظ كالبدي  ارزش. 1
  سكن سنتي را تحت تأثير قرار داده است؛، معماري م)فرم، تقسيمات و چيدمان فضايي

هايي كه از اسالم سرچشمه گرفته و جزئي جداناپذير از  مسائل اعتقادي و ارزش. 2
 انسان، سعي در االهياين بعد از فرهنگ ايراني، با نگاه به فطرت . فرهنگ ايراني است

  . دارداالهيرساندن او به كمال مطلوب 
نت ايراني، تحت تأثير موارد مطرح شكل گرفته است در واقع ساختار اصلي فرهنگ سكو

ي بحث، به شرح  در ادامه. شود ها در معماري سنتي نيز به خوبي مشاهده مي كه نمود آن
  .پردازيم ها مي آن

آداب و رسوم و سنن خاص :  معماري مسكن سنتي و فرهنگ ايراني.1 .5 .2
هاي  از ارزش. هاي ايراني داده است اي به كالبد فضاهاي خانه ي ايراني، شكل ويژه جامعه

هاي سنتي داشته است،  مهم مطرح در اين فرهنگ كه نقشي اساسي در معماري خانه
  :توان به دو مورد اصلي اشاره كرد مي

ترين كانون تربيتي فرزندان  اصالت خانواده؛ خانواده در فرهنگ ايراني اولين و مهم. 1
گيرد؛ از ابزارهاي آموزشي رايج در آن  ميترين تحركات كودك در آن صورت وسيع: است

خانه براي . گيرد جا شكل مي برَد و اركان شخصيتي و فرهنگي و ذهني وي در آنسود مي
  .كودك، مبدأ حركت و محل سكنا و آرامش و امنيت است

كالبدي براي ظهور و «و خانه » مكان رشد و تعالي انسان«در فرهنگ ايراني، خانواده 
ترين واحد اجتماعي قابل  شود و خانواده، كوچك محسوب مي» انوادهتحقق كانون خ

هاي تك سرپرستي و نيز  ي كثرت خانواده شناسايي است؛ امري كه شايد در غرب، به واسطه
  .ترين واحد اجتماعي، به فرد فرو كاسته است يك نفره، تغيير يافته و كوچك

سب تجربه و آموزش مستقيم و ي تفريح و ك در فرهنگ سكونت ايراني، خانه محل عمده
اگر كودك  .سينه به سينه بوده است؛ امري كه از بسياري از معضالت اجتماعي كاسته است

از  هاي خود را بگذراند، عمده تفريحات و سرگرمي در محيط خانه و تحت نظارت والدين،
: ص ،8( دمان شود و فرهنگ جامعه،با اقتدار بيشتري پايدار مي هاي اجتماعي كاسته ميجرم
226.(  
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بايد به اين واقعيت مسلّم توجه داشت كه مسكن نه به عنوان سرپناه، بلكه به مثابه 

بايد معيارهاي اساسي الزم را براي ايجاد پيوند ميان زندگي خانواده و  اي است كه مي وسيله
واحد مسكوني محور اصلي زندگي والدين و فرزندان است و بايد شامل . محيط دارا باشد

هاي  ، دور هم نشستن، خوابيدن، فعاليت)تهيه، مصرف و ذخيره(اي كافي براي غذا فض
وري و ثبات  مسكن بر بهره. هاي ديگر باشد دادن تكاليف اعضا و كوشش فردي از قبيل انجام

 . بخشد گذارد و احساس سربلندي و امنيت و آسايش را به آنان مي خانواده تأثير مي

هاي  ي خوب را از نشانه  برخوردار بودن از خانه)ص(سالمبه همين دليل رسول گرامي ا
  ).571: ، ص2761، حديث 2 (اند سعادت دانسته

نمود . ها همه مواردي است كه مورد توجه معمار سنتي در طراحي خانه بود  اين
هاي گوناگون از قبيل  توان در طراحي فضاهاي مختلف براي فعاليت كالبدي اين موارد را مي

دري،  سه(ها در ابعاد مختلف  طراحي اتاق... ها، دور هم بودن و ار، بازي بچهاستراحت، ك
در نتيجه مسكن سنتي بر خالف . و حياط ديد) ايوان(، طرح فضاهاي نيمه باز ...)دري پنج

  .مسكن امروزي، عملكردي صرفاً براي خواب و استراحت نداشته است
توجه به عزت و كرامت ، رهنگي ايرانيي فها از ويژگي .توجه به عزّت و كرامت انسان. 2

 توجه . ايراني قابل مشاهده است سنتيهاي  خانه طراحيدربارز  كه به نحوي انساني است
  .توان ديدمي» احترام به حقوق ديگران«و » احترام به خانواده«به اين مقوله را در دو عنصر 

هايش در درون  ه فعاليتشد ك اي تلقي مي در گذشته، خانواده هسته: احترام به خانواده
ترين واحد اجتماعي است كه   خانواده كوچك.پذيرفت و به دور از چشم ديگران صورت مي

ها نيازمند فضايي  هر يك از اين ارتباط.  خود و با جهان خارج دارديهايي با اعضا  ارتباط
 معمار سنتي با. دهد هاي فردي و جمعي است كه در مسكن رخ مي مناسب براي فعاليت

 اين فضاها با يكديگر و با فضاي خارج و تناسبات ي رابطهتوجه به اين نكته و نيز توجه به 
ها و اهدافي كه براي خانواده مطرح است و همچنين تناسب آن با  ها با ويژگي آن

 يك واحد بنيادين همچون ان،براي زيست ساكن  مناسب راوضعهاي مرتبط،  فعاليت
  . دكن  فراهم مي)خانواده (اجتماعي

در عين حالي كه امكان ارتباط مناسب بين افراد معمار سنتي : احترام به حقوق ديگران
از بروز جز در قسمت ورودي،  ، با جداسازي فضاي دروني از بيروني،دآور  فراهم مي راخانواده

كرد و بدين ترتيب حقوق  هاي بصري، صوتي، رواني و امثال آن پيشگيري مي مزاحمت
بيني فضاي مورد نياز براي  در قسمت ورودي نيز با پيش. شمرد حترم ميهمسايگان را م

زد تا زماني كه   كه كسي در ميي زماني نشستن و استراحت مهمان در آن فاصله
و نيز فضاي ) هاي سنتي سكوهايي دو طرف ورودي خانه(كرد  خانه در را باز مي صاحب
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را با سلسله مراتبي، با هدف احترام ، ضمن محترم شمردن مهمان، او »هشتي«مكثي به نام 

  .خواند به حريم ساكنان، به داخل فرا مي
خانه و مهمان، خود  معمار سنتي اضافه بر احترام به حقوق صاحب :محترم شمردن خانه
ي بارز و  توان نمونه را مي» كَنكفش«طراحي فضايي به عنوان . شمرد خانه را نيز محترم مي

 حساب آورد؛ زيرا بنا به اعتقادات فرهنگي ما، ورود با كفش، نمود كالبدي اين مسأله به
فرهنگي كه امروز، يا كالً ناديده گرفته شده و . خانه است احترامي به خانه و صاحب نوعي بي

داده است يا تمهيدي ) ورود با كفش به درون خانه(جاي خود را به فرهنگ وارداتي غربي 
هاي  ي ناخوشايندي از انبوه كفش آن، منظرهي  نتيجه. براي آن انديشيده نشده است

هاي فيزيكي و بصري هاست كه سبب بروز مزاحمتي ورودي خانه شده در محوطه جمع
  .شود براي اهل خانه مي

در جوامع اسالمي، اين اعتقاد : و باورهاي ديني» مسكن سنتي« معماري .2 .5 .2
به . ناپذيرند كه اين دو، از هم جدايي است االهيوجود دارد كه انسان داراي دو بعد زميني و 

اي مستقيم با انسان دارد، از اين حيث، داراي هر دو بعد  همين علت معماري هم كه رابطه
گوست و سيرت معنوي آن،  بنابراين صورت زميني مسكن، به بعد زميني انسان جواب. است

توان تنها به  را نميبنابراين مسكن سنتي . گويي به باورهاي ساكنان آن است در صدد پاسخ
  ).28: ص ،11 (لحاظ كالبدي، هندسي و فرمي توصيف كرد

   هاي اسالمي در باب مسكن   بعضي آموزه.1 .2 .5 .2
هاست و در ميان  مسكن از نيازهاي مهم خانواده:  امنيت و آسايش.1 .1 .2 .5 .2

 اين باره قرآن كريم در. ها امنيت و آسايش است ترينِ آن تمامي مزاياي خانه، مهم
هاي شما را مكان آرامشتان قرار  خداوند خانه؛ و اللّه جعل لكم من بيوتكم سكناً :فرمايد مي
  ).80/نحل (داد

ه؛ اجعلوا بيوتكم قبل و :فرمايد قرآن كريم مي:  نقش تربيتي خانه.2 .1 .2 .5 .2
  ).87/يونس (قرار دهيد) به صورت متمركز(هاي خود را مقابل يكديگر  خانه

 جدا و دور از )ع(أن نزول آيه نقل است كه گروهي از پيروان حضرت موسيدر ش
 به االهيي  بنابراين آن فرستاده. كردند و پراكندگي بر آنان حاكم بود ديگران زندگي مي

آن . بخشي به زندگي آنان گام بردارد همراه برادرش هارون مأموريت يافت براي انسجام
هايي بسازند و مساكن خويش را از  يروانش خانهحضرت در نخستين قدم، دستور داد پ

فرعونيان جدا كنند و براي استحكام روابط اجتماعي، تقويت عواطف، احياي روح جمعي، 
ها را مقابل هم و به  افزايش اقتدار در مقابل دشمنان و در يك كالم، تربيت جمعي، اين خانه

  . صورت متمركز بنا كنند و از پراكندگي دست بردارند
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از منظر اسالم هيچ كس حق ندارد بدون :  ايجاد انس براي اهل خانه.3 .1 .2 .5 .2

  :فرمايد قرآن مي. ي ديگري وارد شود ي قبلي، به خانه اطالع و اجازه
يا ايها الّذين آمنوا التدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتي تستأنسوا و تسلّموا علي اهلها ذلكم 

اي غير از محل سكونت خود،   به خانه،ايد  ايمان آوردهاي كساني كه ؛ خيرٌ لعلّكم تذكّرون
اين برايتان بهتر . شويدن داخل ،كه اجازه گرفته و بر ساكنانش سالم كرده باشيد بدون آن

  ).27/نور ( باشد كه پند گيريد.است
 .شود  اهل خانه غالب مير باضطراب نوعي ، به منزل ديگري برود،ردي ناگهانيفاگر 

در واقع از .  حاكم شودها دل بر خاطري هاجازه ندهيد اين آشفتكه هد د قرآن هشدار مي
  . خانه محل آسايش است و بايد آرامش اهل آن حفظ شود، وحيمنظر

تجدوا فيها احداً فالتدخلوها حتّي يؤذن لكم و ان قيل  فان لم :فرمايددر ادامه مي قرآن
 ، اگر در خانه كسي را نيافتيد:ليملكم ارجعوا فارجعوا هو ازكي لكم و اللّه بما تعملون ع

 اين برايتان .شويد تا شما را رخصت دهند و اگر گويند بازگرديد، مراجعت كنيدنداخل 
  ).28 /نور ( آگاه است،كنيد تر است و خداوند به هر كاري كه مي پاكيزه

براي خبردادن به اهل خانه، ذكر خدا بر زبان :  است  فرموده)ص(رسول گرامي اسالم
  . شود؛ همچون سبحان اللّه، اللّه اكبرجاري

   بعد پنهان مسكن سنتي.6 .2
هاي دروني و فطري انسان  در ادامه، به تحليل بعد پنهان مسكن سنتي بر اساس ويژگي

: اند از پردازيم كه مطابق آنچه در كتاب فطرت اثر شهيد مطهري آمده است، عبارت مي
ير و فضيلت و زيبايي؛ خالقيت؛ گرايش به جويي و رسيدن به كمال و خ گرايش به حقيقت

  ).28: ص ،11 (عشق روحاني و پرستش
معمار سنتي با شناخت هويت : جويي و رسيدن به كمال  گرايش به حقيقت.1 .6 .2
 و روحاني مستتر در انسان كوشيده است بنايي بسازد كه بيش از طبيعت، تفكر را االهي

در واقع سازندگان .  مبدأ و مقصد انسان داشته باشداي به برانگيزد و به طور مستقيم، اشاره
 ،11 (اند هاي ديگري از هستي اشاره داشته مسكن سنتي، از طريق رمز و تمثيل به ساحت

  ).30 :ص
  :توان در موارد زير يافت نمود كالبدي اين گرايش را مي

 ايجاد مركزيت؛. 1

 .ايجاد نظم در اطراف مركز. 2
اي واحد چشم دوخته بودند و  نتي در ضمير خود، به نقطهبه اين ترتيب كه معماران س

ي منظم و متقارن،  مطلوبي يگانه داشتند كه آن را در مركز و قلب خانه، با ايجاد يك بدنه
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ي ايراني، با استفاده از  گراي خانه هاي درون اين نمود، هم در گونه. ي ظهور رساندند به منصه

اين . هاي متقارن قابل مشاهده است ا استفاده از بدنهگرا، ب ي برون حياط مركزي و هم گونه
تقارن باعث ايجاد وحدت بين اجزا و به سكون و آرامش رساندن نما شده و  نظم و

با حركت و گردش خود در جهت كعبه، اين كمال نمادين، . ي كمال متعال است القاكننده
  .شود  و ديني تبديل مياالهيبه كمال 

يكي از اصول مهمي كه اسالم در رابطه با خانواده :  محرميت پوشاندن ديد و.2 .6 .2
اشراف بر . و در روابط اجتماعي به آن توصيه كرده، پوشاندن ديد و ايجاد محرميت است

زندگي ديگران و گشودن روزنه و پنجره به مساكن اهل محل، در نظام معماري اسالمي روا 
   .آيد نيست و تجاوز به حقوق ديگران به حساب مي

 باالتر او بناي از را خود بناي كه است آن همسايه حق كه است فرموده )ص(اكرم رسول
 ،ها  آناز يكي كه است آسوده چيز سه در مؤمن: فرمود )ع(صادق امام. )291 :ص ،2(نبرند 
 ديد از را ناشايست حاالت و كند پوشي پرده او هاي ناديدني از كه است اي گسترده ي خانه
  .)327 :ص ،10 (دبدار مصون مردم

ها  ي خانه  مسلمانان را از تجسس در امر يكديگر منع كرده و اين موضوع، درباره قرآن
  .نيز صادق است

اي  فرزندم، خدمت چهارهزار پيامبر رفتم و از هر كدام، كلمه: گويد به فرزندش مي لقمان
ي ديگري  ر خانهچون د: شان اين است ها، هشت كلمه برگزيدم كه يكي از ميان آن. آموختم

  ).50: ، ص6(بودي، چشم خود را حفظ كن 
بنابراين . كند معمار سنتي نيز با توجه به اين اصل، اقدام به طراحي مسكن سنتي مي

. كند نهادن به ساكنان و واردان ايجاد مي محرميت را با خلق فضاي جديد و با هدف حرمت
ديد در فضاي ورودي و وجود فضاي وجود فضاهاي اندروني و بيروني و نيز ايجاد انحراف 

هاي منتهي به حياط در معماري سنتي، نمود كالبدي اين  مكث در اين بخش و سپس داالن
. 1: كند را در خانه مشخص و مجزا مي» خود«در واقع معمار سنتي دو . باشد فرهنگ مي

كند  ار ميدادن به ديگران است يا به تعبير ديگر، براي نامحرمان آشك خودي كه براي نشان
خودي كه فقط از منظر دروني ديده . 2شود؛  ياد مي» بيروني«كه از آن، با عنوان بخش 

شوند  شود كه به درون خانه دعوت مي شود و براي محرمان و نيز نزديكاني آشكار مي مي
  ).32: ص ،11(

ارتباطات خويشاوندي يكي از ضروريات زندگي : ي ارحام نوازي و صله  مهمان.3 .6 .2
شر است؛ زيرا كه اين پيوندها به غير از ايجاد همكاري در زندگي و مشكالت، نيازي روحي ب
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به معناي ارتباط » ي رحم صله«در فرهنگ اسالمي نيز مفهوم . شود و عاطفي محسوب مي

  ).535: ص ،13 (خويشاوندي، بسيار مورد تأكيد است
جزا براي مهمان، به نام بيني فضايي م  اين اصل نيز در معماري مسكن سنتي، با پيش

رعايت شده و نمود كالبدي آن، در تمام الگوهاي مسكن سنتي قابل مشاهده » بيروني«
  .است

 از اركان معماري اسالمي به :)استفاده از قدر و ظرفيت( گرايش به عدالت .4 .6 .2
عدالت به معناي قراردادن هر چيزي در جاي خود و . خصوص مسكن سنتي، عدالت است

بنابراين در مسكن ). 33: ص ،11 (تناسبي است ان ديگر، به معناي تناسب در مقابل بيبه بي
ي زيستي در آن و نيز  سنتي، محوربندي و چيدمان فضاها بر اساس اندازه و به تناسب نحوه

ي  عرصه(فضاهاي اصلي مربوط به زندگي . پذيرد به تناسب شأن اجتماعي افراد صورت مي
يابي  ها و محور فرعي مكان در محور اصلي، فضاهاي جانبي، در گوشه.) ..خانواده يا مهمان يا

  .شود مي
ها نيز بر اساس رعايت عدالت و به تناسب  ي قرارگيري اعضاي خانواده درون اتاق نحوه

بنابراين بنابر منزلت افراد، . شود ترها مشخص مي سن افراد و رعايت احترام به بزرگ
  .شود دري و تاالر تعيين مي  و پنجدري هاي سه مكانشان درون اتاق

اهللا ( از منظر اسالم، خداوند زيبا و دوستدار زيبايي است : گرايش به زيبايي.5 .6 .2
  . استاالهياز سوي ديگر، انسان مظهر صفات و اسماي ). جميل و يحب الجمال
ده  تعليم داده شآدم، به ،االهيي حقايق اسما و صفات   و همه؛ كلهاءعلم آدم االسما

  ).31/بقره (است
بنابراين زيبايي و حب زيبايي كه يكي از صفات خداوندي است، جزء صفات ذاتي انسان 

  .توان گفت انسان زيباست و زيبايي را دوست دارد پس مي. است
آيد كه  زيباييِ مصنوعِ انسان از ساخت و پرداخت اشيا، بر وفق طبيعتشان به وجود مي

ر معمار سنتي، آشكاركردن زيبايي حقيقي نهفته در ماده و بنابراين كا. خود نيز زيبايند
  .شرافت روحاني دادن به آن است

 مسكن سنتي نيز كه بر اساس زندگي انسان مسلمان طراحي و ساخته شده است، 
زيبايي در مسكن سنتي . زيبايي ظاهري صرف ندارد؛ بلكه زيبايي جزء ذات آن است

  :ها به قرار زير است ي مؤثرتر آن مونهي عوامل گوناگون است كه چند ن نتيجه
معماران سنتي با توسل به هندسه و با درك و تجسم فضايي و  :هندسه و تناسبات. 1

. كردند همچنين آگاهي از كم و كيف آن، تناسبات و ابعاد و ساختار اصلي خانه را ايجاد مي
كرد،  نا را ترسيم مياين هندسه در ساختار آشكار بنا، به صورت خطوط و تناسبات، صورت ب
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ي سنتي،  در تمام مراحل تكوين خانه. ولي در باطن، رمز آن حقيقت معنوي پنهان بود

  .ي تنگاتنگ هندسه و پيمون نقش اساسي دارد رابطه
ي  ي سنتي، وسيله دهي فضاهاي خانه هاي اصولي در نظام هندسه در كنار دخالت

معمار . باشد مؤثر در طراحي خانه ميبرقراري همبستگي عمومي و كلي ميان تمام عوامل 
ت أكند كه از اسالم نش  و وجودي بيان مياالهيسنتي رمز حقيقت را طبق يك قانون 

توان در هندسه و ساختار سلسله مراتبي قرارگيري  نمود كالبدي اين رمز را مي. گرفته است
هاي سنتي  هدر خان... دري و دري و پنج هاي سه گيري اتاق ي شكل فضاها و نيز هندسه

  ).34: ص ،11 (وجو كرد جست
ي بيان و صورت آن، با استفاده از خطوط، رنگ و  زيبايي در مسكن سنتي در شيوه

ها، معاني باطني مستتر است كه  رسد كه در پس آن ي ظهور مي هاي هندسي به منصه طرح
 شود؛ جايي كه معمار سنتي بهشت و موجب سير و رسيدن به حقيقت نهفته در آن مي

كند تا مورد شهود و تعقل  زيبايي آن را با استفاده از هندسه، به اندرون و قلب خانه وارد مي
كند، به مثابه تابلويي كه  هايي ايجاد مي  روي ديوارهاي اطراف اين بهشت، روزنه. انسان شود

. اين بهشت زميني نشان از زيبايي بهشت آسماني دارد. بيننده، حق انتخاب تصوير را دارد
ر اينجا معمار سنتي، بر حسب توان خود، صورت هندسي خانه را با معني باطن مورد نظر د

با . رساند سازد و از اين طريق، ذهنيت را به عينيت و معنويت را به ماديت مي هماهنگ مي
  . شود اين همسازي است كه زيبايي خلق مي

  :در قرآن كريم آمده است :استفاده از نور و رنگ. 2
  ). 35/نور (...لسموات و االرض مثل نورهاهللا نور ا

ي اين نور، حقايقي ظهور كرده كه  به وسيله. ها و زمين است خداوند متعال نور آسمان
  .قبالً ظاهر نبود

بخش  ي آن، روشني معمار سنتي از نور در معماري استفاده كرده است تا به وسيله
آنچه در اين دنيا . يت شوند هدااالهيي ساكنان آن شود تا به سوي نور معرفت  ديده

معمار سنتي با استفاده از . برايشان غيب بود، با نور معرفت در آن، روز برايشان عيان شود
هاي رنگي به درون فضا، فعل خدا و معرفت  ، با عبوردادن نور از شيشهاالهيها و آيات  مثال

گوي آن حقيقت  سبيحهاي مؤمنان و ت بخش خانه كند تا روشني  را تكرار مياالهيحقيقي و 
، به وحدت )ي شمسه دايره(نورِ رنگارنگ كثرتي است كه با تركيب با هندسه . جاويد باشد

. كند هاي سنتي ايجاد مي رسد و آرامشي قلبي و ذهني درون خانه بخش زندگي مي روشني
ي بنابراين زيباست و باعث ايجاد زيباي. نور رمز و مثال يك حقيقت وجودي عوالم عاليه است

كه رمز يك حقيقت متعال است، هرگز زشت  نور به اعتبار اين. شود درون فضاهاي سنتي مي



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  66
بنابراين رمز جمال پنهان خود است كه با تركيب با رنگ و هندسه، باعث به كمال . نيست

  ). 35 :ص ،11 (شود رسيدن فضا مي
ح خدا و دار رو انسان به عنوان امانت : گرايش به عشق روحاني و پرستش.6 .6 .2

 االهيعشق از قراردادهاي . يكي از موجودات زميني، فطرتاً گرايش به عشق و پرستش دارد
ها كه منشأ خلق  در اين گونه عشق. است كه در درون انسان به وديعه نهاده شده است

صنايع ظريف است، اهل صنعت و معماري، عشق به اظهار صنع خود و به وجود آوردن 
  ).36 :ص ،11 (مصنوعات بامعني دارند

 دارد، طرح خود را االهيمعمار سنتي كه با عشق به خدا زنده است و دركي از حقيقت 
سازد و سعي دارد از عللي كه در وجود او نهفته  ي جهان آفرينش مي از روي طرح و هندسه

ي ظهور  ي خود، به منصه و باعث عشق به خدا شده است، استفاده كند و آن را در ساخته
  .رساند
. شود بنابراين پرستيده مي. ي آرامش است سكن در معماري سنتي، مقدس و مايهم

گيرد كه براي مسجد استفاده كرده  معمار سنتي در طرح مسكن، از همان تقدسي الگو مي
گيري به سوي قبله و استفاده از  محوربندي و جهت(او با تكرار الگوي بناي مقدس . است

ي  در خانه، خواسته...)  ديگر آن، تمثيلي از بهشت وي آب ميانش و عناصر حياط و چشمه
  ).36: ، ص11 (كند مقدس بودن و عشق و پرستش در آن را تداعي مي

ي ايراني،  گيري فرهنگ سكونت جامعه  بنابراين با توجه به عوامل مؤثر مطرح در شكل
المي دارد كه اس يابيم كه مسكن سنتي در ايران، كالبد و روحي متأثر از فرهنگ ايراني درمي

  .گذارد ي ايراني تأثير مي ي سكونت جامعه در ابعاد مختلف، بر نحوه
 

   پديدارشناسيي مباني نظريه. 3
   پديدارشناسي چيست؟.1 .3

 ،فنومن در لغت. اند نهاده 1 يا نمودشناسي را معادل فنومنولوژياصطالح پديدارشناسي
 به دنبال پژوهشاين مكتب . رود ر مي است، به كاآشكاربه معناي نمود يا آنچه از يك شيء 

از . شوند  ما ظاهر ميي مستقيم  در تجربه،واسطه  پديدارهايي است كه بيدر باب و تحقيق
 را با قطع نظر از ذات يا كوشد تا ساختارهاي ذاتي اين پديدارها رو پديدارشناس مي  اين

 تا خود را از كنداه تالش ميدر اين ر.  توصيف كنداند، نومني كه اين پديدارها آويخته به آن
 و روشي براي ها را تعليق كند برهاند و به تعبيري، آن ي اضافيها ها و تبيين فرض پيش

  . توصيف پديدارها تدارك بيند
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هايي مانند دين، اخالق، تاريخ،   فلسفه، در حوزهي حوزهدر پديدارشناسي به جز امروزه 

   .دارد كاربرد عماري منيزو شناسي   جامعه،نقد ادبي، حقوق، هنر
   پديدارشناسي در معماري.2 .3

امروزه، عموماً سكونت را داشتن سقفي باالي سر و چند مترمربعي زمين در زير پا تعبير 
  ).17: ص ،7(دهيم  به عبارت ديگر، برداشتي صرفاً مادي و كمي از آن ارائه مي. كنيم مي

هاي وجودي، چون  توجهي جدي به كيفيت معماري و شهرسازي به دليل بي
ها را تقويت  پذيري، جدايي ميان افراد و محيط آن انگيزي و سكونت تصورپذيري و خاطره

  ).16: ، ص3(كرده است 
ي  از اين رو مردم از استفاده. كنند ها معاني اصلي هستي بشر را منعكس نمي معماري

تماشاگراني متأثر، احساس شدن به  شوند و در نهايت، با تبديل بهره مي ها بي خالقانه از مكان
هايي متشكل  هاي معماري بايد به ايجاد مكان طرح. دهند تعلق خود را به مكان از دست مي

ها منجر شود؛ جايي كه مردم بتوانند خودشان را در آن پيدا  هاي متنوع آن از عناصر و جنبه
  ).94: ص ،3(كنند و معناي بودن در جهان را دريابند 

شناسي الزم است حساسيت   شهرسازي براي نيل به اين هستيدانشجويان معماري و
ي محيط توسعه بخشند و سعي كنند به ديدگاهي كلي، بر مبناي تجربه و  شهودي را درباره

هاي مهمي  چنين حساسيتي ممكن است موجب ايجاد بصيرت. تأمل شخصي نائل آيند
ليتي است كه از طريق طراحي فعا«در اين فضا، . بخشيدن به حس مكان شود براي تجلي

ها كشف  كند؛ با اين اميد كه اين ارزش هاي محيط را اشاعه داده، ترويج مي آن، طراح، ارزش
داري  ريشه«شوند، پرورش يابند و زنده نگه داشته شوند و در نهايت، منجر به بازتوليد، 

  .)195: ، ص10(» ي معاصر، فاقد آن است شده شوند؛ خصلتي كه دنياي تجزيه» بشري
ي مدرن، طراح است كه  هاي ايجادشده در جامعه در چارچوب امكانات و محدوديت

اقدامي كه به قول كريستوفر الكساندر . دارد اولين قدم مهم را براي ارتقا و بهبود مكان برمي
  .است» زمان ساختن روش بي«

هاي اخير معماري و شهرسازي را مطرح  بست رويكرد پديدارشناسانه به طراحي، بن
بنابراين نوعي رويكرد و بررسي نقادانه است؛ شكست متناوب فرماليسم و . سازد مي

امروزه اين امر پذيرفتني . هاي انسانيِ زنده و پويا ي خلق محيط كاركردگرايي، در زمينه
هاي علوم اجتماعي و رفتاري، به اشتباه  گرايانه و روش شناسي مسلط اثبات است كه شناخت

هاي  ي واقعيت ها منجر گرديده و در مقايسه با تجربه  تنزل معاني آنفهميدن افعال بشري و
  ).197: ص ،3(ها و تعابيري غير واقعي و تصنعي يافته است  ي جهان، توصيف روزمره
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ي   روي كره خانماني درمان نخواهد شد؛ حتي اگر به جايي برسيم كه هر خانواده بي

هيچ .  هواي پاكيزه در اختيار داشته باشداي شش اتاقه، با فضاي سبز و آب و زمين، خانه
مان، ما  مادامي كه  بر اين اعتقاد باشيم كه اقدامات. خانماني را درمان نخواهد كرد عملي بي

نياز واقعي . خانماني نيز ادامه خواهد داشت را به طريقي، از فناپذيري و مرگ برهانند، بي
كه واقعاً كه  اين: اخت از خودمان استي نگرش ما به نظام هستي و شن تجديد نظر در نحوه

  :گويد هستيم؟ هايدگر در اين باره مي
. هاي شكست در مورد خودفهمي و خودشناسي است خانماني و بيگانگي نشانه بي«

: ، ص20(» مجدداً در خانه خواهيم بودگاه آنزماني كه به خاطر آوريم واقعاً كه هستيم، 
اي  هاي عاقالنه داً در خانه باشيم، خواهيم توانست گام كه بتوانيم مجدگاه آنالبته هر). 253

جا كه اساساً فناپذير و ميرا هستيم،  از آن. به سوي سكناگزيني مناسب بر زمين برداريم
  .بودن در خانه، به معناي پذيرفتن فناپذيري است و اين پذيرش، ماهيت سكناگزيني است

   پديدارشناسي محيطي.3 .3
ها با هم  هاي مطلوب فضايي و ارتباط مناسب آن معماري بايد از صرف ايجاد عملكرد

هدف پيداكردن . منتهاي انرژي است فراتر باشد و ارتباط با طبيعت را ايجاد كند كه منبع بي
  . ي احساسات عميق مردم است هايي ذهني است كه در برگيرنده  كيفيت

ي تلقي شود كه فضاي فيزيكي را اشغال انسان بايد چيزي بيش از موجودات ماد
وجوي فهم و  ي بشري اساساً تفسيري و در جست در عوض بايد پذيرفت كه تجربه. كند مي

هاست، در حالي كه به طور تلويحي، معني محيط طبيعي و مصنوع  درايتي روشن از پديده
  ).68: ص ،3(نمايد  را تعيين مي

در واقع، تالش . چيزي يقيناً به آن نياز داريمتر هر  اينْ روشي است كه براي فهم عميق
ي ما، بيش از هر چيز، در بر  جهان روزمره ي مهم است كه زيست هايدگر يادآور اين نكته

بنابراين مسير شناخت هستي، از . هايي ملموس است تا امور انتزاعي»چيز«ي  گيرنده
هستي فرادستي متعاقب اين ، با همين امور روزمره آغاز شده و »دازاين«آشنايي و درگيري 

كردن جريان متافيزيك غربي،  ي ظهور رسيده است و اين، به معني وارونه مرحله، به منصه
  ).56: ص ،3(به خصوص از زمان دكارت به اين سوست 

   مكان.4 .3
ها تجربه  دار هستي خود را در آن هايي هستند كه رويدادهاي معني  ها كانون مكان

يابي در محيط  ها، به جهت  نقاط عزيمتي هستند كه از طريق آندر عين حال،. كنيم مي
  ).71: ص ،3(كنيم  شويم و در آن دخل و تصرف مي نائل مي
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خود، از ) عالمِ حيات(جهان   از زيست ي انسان ي روزمرهي تجربهدر اين رويكرد، مطالعه

انسان را پديدارشناسي وجودي و هرمنوتيك، . اهميت و اولويت خاصي برخوردار است
اين مكتب مكان را با فضاي . داند تنيده با آن مي و درهم) دازاين(ماهيتاً انساني در جهان 

داند و به اين ترتيب، مفاهيم انتزاعي و تجريدي از فضا و مكان را به  زيسته مترادف مي
  .گيرد چالش مي

ب محيطي ي شخصي وابسته به فراواني تجار فراواني تجربه: ي مكان  تجربه.1 .4 .3
جا كه تجربه و ادراك بشري مطلق نيست و تابع مقتضيات و شروط و غالباً  از آن. است

هاي انساني ارائه  ها را براي برقراري تعامل اتفاقي و تصادفي است، مكانْ تنوعي از موقعيت
شود كه آن را صرفاً بر  گرايي و ديدگاهي ايجاد نمي چنين مكاني در پرتوي عينيت. دهد مي
  .سنجد ي سودمندي و استفاده مي پايه

پديدارشناس در پي ايجاد محيطي است كه داراي ابهام و سطوحي بي پايان از معنا 
  ).163 :ص ،3(باشد 

ي فضا، فهم معنا يا محتوا يا پيام آن است،  هاي اصلي تجربه كه يكي از مؤلفه با اين
ي ادراك معناي  ه جنبههاي طبيعي، فقط ب ي انسان با محيط مصنوع و حتي محيطمواجهه

زندگي . ي فضايي جزئي از زندگي و آميخته با آن استتجربه. آن محيط محدود نيست
ي تجارب،  ي در مكان بودن تهي نيست، اما همه ي فضايي يا تجربه روزمره هيچ گاه از تجربه

 اگر گاه آنعرض معنادار بودن بدانيم،  كردن را هم اگر تجربه. معطوف به ادراك پيام نيست
. ايماي را هم از سر نگذرانده معنايي از فضا ادراك نكنيم، بايد نتيجه بگيريم كه هيچ تجربه

گاه، افراد پس از ديدن يك بنا . اي نادرست است كامالً واضح است كه چنين نتيجه
ي خوشايندي از حضور در آن فضا  كه معنا و منظور آن را نفهميدم، تجربه با اين«: گويند مي
اين . »با اين حال از بودن در آن مكان لذت بردم. خواهد بگويد نفهميدم چه مي«يا » دارم

بدون شك، ) حتي شايد حيوانات(ي افراد  همه. امر در مورد هنرهاي ديگر هم صادق است
اي كه در كليت خود، مشكل بتواند در قالب  اي از فضاهاي پيرامون خود دارند؛ تجربهتجربه

با اين حال اغلب اوقات، . هاي مهمي از خود را از دست ندهد شكلمات توصيف شود و بخ
جا  كنيم، اين است كه آن كه يك ساختمان يا فضا را ناآشنا و نامأنوس احساس مي علت اين

كه برقراري رابطه با آن محيط، برايمان  كند يا اينبراي ما، بي معنا و بدون محتوا جلوه مي
ادراك . با ساختمان نيز، خود، نوعي تجربه است 2فهوميبرقرارنكردن ارتباط م. ناممكن است
گرچه غناي بسياري از تجارب فضايي در . اند نكردن آن، هر دو بخشي از تجربه معنا يا ادراك

گروي ادراك معنا از محيط است، گاه معلول و متأثر از حضور معنايي متعال است؛ احساسي 
  ).27: ، ص9(پاشد  ي خود را بر مكان ميخيزد؛ بلكه رنگ و بو دروني كه از مكان برنمي
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ي موضوع فضاهاي بيروني، در ايالت غربي امريكا  هايي كيفي كه دربارهدر مصاحبه

انجام گرفته، سه چيز مشخص شده ) ي مكان و گشتالت و ارتباط انسان و طبيعت تجربه(
  :است

 ت؛طبيع هاي گشتالتي فضا با ارتباط حسي انسان  چگونگي ارتباط كيفيت .1

  چگونگي افزايش حس مسئوليت اخالقي در برابر طبيعت؛ .2

اي كه انسان در يك زمان،   ديدگاه ديالكتيكي به ارتباط انسان و طبيعت؛ به گونه .3
 ).293: ، ص19(تواند هم جزئي از طبيعت باشد هم جزئي خارج از آن  مي

. ي آن نيز هست يخچهي انسان از يك بنا، كم و بيش، وابسته به دانش او از تار تجربه
اي، بسيار متأثر  واضح است كه چنين تجربه. ي او شكل خواهند دادها به تجربه اين ويژگي

بردن انسان از بنا يا ستايش دروني يا تنفر  ها مبين لذت آن. از ساير تجارب او خواهد بود
ته است، از كه چرا چنان تصوري از بنا داش انسان در تبيين اين. مطلقش از آن خواهند بود

ي او و واكنشش در برابر آن سهيم باشند، اما  ديگران درخواست خواهد كرد كه در تجربه
بنابراين به دليل فهمي كه دارد و مبتني . ي او مندرج است واكنش او در برابر بنا، در تجربه

  .گذاري است، ياراي فراتر رفتن از تجربه را ندارد بر ارزش
دهيم، در آن لحظه، در تجربه  مان گوش مي قي موردعالقهوقتي با تمام وجود به موسي

تر، آميزشي حاصل  به عبارت دقيق. شوند كننده و تجربه يكي مي شويم؛ يعني تجربه حل مي
) موضوع مورد شناسايي(و ابژه ) فاعل شناسنده(شود كه مبتني بر دوگانگي ميان سوژه  مي

بنابر نظر . يابد ي اكنون جريان مي حظهنيست؛ كليتي يكپارچه در قالب تجربه است كه در ل
. ها وجود ندارد فرض ي ناب تفسيرناشده، مستقل از پيش بسياري از فيلسوفان، تجربه

  ).28: ، ص9(اي مستقل از تفسير نيست؛ بلكه عين تأويل است  بنابراين هيچ تجربه
اند  ي روحهاي طبيعي، دارا ي مكان روميان قديم معتقد بودند همه:  روح مكان.2 .4 .3

. سازد ها را واقعي و عيني مي بخشد و ماهيت آن ها، زندگي مي و اين روح، به مردم و مكان
روح مكان از خصلتي ). 80: ص ،3(كند  پديدارشناسي مفهوم روح مكان را بازنگري مي

ي اين حس  هاي برانگيزاننده جنبه. شود خاص يا كيفيت تركيبي مكاني خاصي ناشي مي
شامل مواردي است همچون ساختارهاي فضايي، الگوهاي مربوط به موقعيت متنوع است و 

ي مردم و  ها، وضعيت طبيعي مثل نور و باد و صدا؛ به عالوه ، بافت)توپوگرافيك(طبيعي 
الگوهاي وقايع انساني، اما روح مكان، صرفاً جمع جبري اجزاي متنوعش نيست؛ بلكه بيش 

ست؛ جوي بسيار نامحسوس يا به قول كريستوفر ها ي اين جنبه از اين، تعامل پيچيده
  ).189: ص ،14(» كيفيتي بدون نام«الكساندر 
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   فضا .5 .3

  :ذكر شده است؛ از جمله» فضا«ي  در فرهنگ اكسفورد، بيش از نوزده معني براي واژه
مقداري از يك «؛ »كنند اي پيوسته كه در آن، اشيا وجود دارند و حركت مي گستره«

كند يا براي هدف خاصي در اختيار گرفته شده   خاصي آن را اشغال ميمنطقه كه چيز
  .»ي ميان نقاط و اشيا فاصله«؛ »است

اند كه در زندگي   ي بعضي از موارد درك مشترك از اين واژه دهنده اين معاني نشان
كننده به مباحثي  روند و نيز تصويرگر پيچيدگي اين مفهوم و اشارهروزمره به كار مي

  ).5: ص ،12(اند  ي فضا هستند كه از دير زمان مطرح ار، دربارهد ريشه
ريزي و طراحي براي معماران و شهرسازان است؛ همان گونه كه  ي اصلي برنامه فضا ماده

فضا چيست؟ با تبعيت از ديدگاه . ساز است ي اصلي كار مجسمه ماده» سنگ«
  . عرض و طول و ارتفاع معين باشداي با پديدارشناسانه، فضا بايد چيزي بيش از صرفاً ناحيه

  :خوانيمالمعارف بريتانيكا، در اين باره چنين مي هريدر دا
ي عناصر فيزيكي و تخيل و تصور بصري  فضا حجمي هوايي يا جوي است كه به وسيله«

؛ فضا به ...شود ي كف، ديوارها و سقف تعريف مي يك اتاق به وسيله... شود انسان تعريف مي
كنند يا به آن، در   يا سطوح كف و موانعي كه ديد را از جهت افقي سد ميي زمين وسيله

  ».شود دهند و آسمان باالي سر، تعريف مي افق خاتمه مي
ادوارد رلف به عنوان يك پديدارشناس اعتقاد داردكه فضا، نه در ذهن است، نه در 

، هستي انسان، اساساً از ديدگاه او. ي ما در جهان است ي روزمره جهان؛ بلكه بخشي از تجربه
هايي چون نزديكي، جدايي، فاصله و جهت را به   فضايي است و اين فضايي بودن، ويژگي

  ).26: ص ،18(گيرد  هاي هستي در بر مي ي روش منزله
شود؛  اند، اساساً انساني محسوب مي ي فضاهايي كه طراحان درگير طراحي آن كليه

همچنين . راه كنوني تفاوت زيادي وجود دارداگرچه بين يك پالزاي يوناني با يك آزاد
شده،  منظور از طراحي. نشده نيز تمايز قائل شد شده و طراحي توان بين فضاي طراحي مي

هاي محيطي ي آرمان دهنده اي از قواعد و انعكاس يافته به تبعيت از مجموعه فضاي نظم
.  ايجاد كنددو نوع راه حل مختلف طراحي ممكن است دو نوع فضاي متفاوت. است

توان از فضاي رفتار يا فضاي عمل سخن گفت؛ فضايي كه به فضاي حركتي  همچنين مي
ممكن است با فضاي ) هاي سني، جنسي، قومي، نژادي گروه(فضاي رفتاري . وابسته است

در واقع از نظر رپوپورت، . شود، بسيار متفاوت باشد كلي شهري كه روي نقشه نشان داده مي
كنند و  وجود دارد كه مردم در آن كار مي» محيطي عملي« يا جغرافيايي، در محيط فيزيكي
قرار دارد كه مردم در » محيطي ادراكي«درون اين فضا . گذارد ها تأثير مي آن فضا روي آن
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سرانجام، در اين محيط، . دهند كنند و به آن، معاني نمادين مي آن، آگاهانه عمل مي

ها و  اند، بلكه بعضي پاسخ آن، نه تنها مردم آگاهقرار دارد كه در » محيطي رفتاري«
فضاي رفتاري به فضاي ). 12: ص ،17(كنند  هاي رفتاري را از آن استنباط مي واكنش

شناسانه  ي خاصي از فضاي روان ذهني وابسته است كه متمايز از فضاي عيني است و جنبه
است بصري، ي ديگر فضاي تجربي يا حسي است كه ممكن  جنبه. شود محسوب مي

فضاهاي رفتاري و ). 8: ص ،3(اكوستيك و وابسته به حس بويايي و دمايي باشد 
هاي مختلف،  اند كه اين معموالً به وسيله گروه شناسانه، با فضاهاي فرهنگي نيز مرتبط روان

  ).13: ص ،17(شوند  هاي گوناگون ميبندي ها، قلمروها و مقولهبندي داراي طبقه
   سكناگزيني.6 .3

هاي سكونت كه معنايي بيش از قرارگرفتن سقفي باالي سر و داشتن چند عضي مؤلفهب
  :متر زمين زير پاست، چنين است

ها و احساسات، يعني آزمودن زندگي به  ديدار با ديگران به قصد داد و ستد انديشه
 ي امكانات گوناگون؛ عنوان عرصه

  مشترك؛هاي اي از ارزش توافق با ديگران، يعني پذيرش مجموعه

 .يافتن موجوديت از طريق گزينش جهاني كوچك و از آن خود
و » عمومي«و » مجتمع«هاي سكونت،  بهتر است مفاهيم يادشده را به ترتيب شيوه

سكونت به مفهومي دال بر برقراري صميميت با مكاني طبيعي را نيز . بخوانيم» خصوصي«
 براي آزمودن پرمعناي هستي بايد از .توان بيانگر تعيين موقعيت و احراز هويت دانست مي

تعيين موقعيت و احراز هويت به . مكان خود و از چگونگي قرارگرفتن خود در آن آگاه باشيم
آورند،  ياري فضاي آراسته و شكل مصنوع كه به اتفاق يكديگر مكان واقعي را به وجود مي

 با دنيايشان، توجه شدن صميمانه هاي مردم براي مرتبط ظرفيت). 9: ص ،7(شود  ميسر مي
ريزد و شكل  نامد، پي مي اي است كه آنچه هايدگر سكناگزيني مي»حساسيت شاعرانه«و 
جا سكناگزيني، به معناي چيزي بيش از اقدامي عقالني و سودگرايانه  در اين. بخشد مي

ي انسان در حوادث هستي است و به موجب آن، مردم، بودن خود را  مشاركت خالقانه. است
  ).196: ص ،3(كنند  ان تأييد و تصريح ميدر جه

اي  سكناگزيدن يعني در آنِ واحد، تعلق خاطر يافتن به مكاني خاص كه شايد مزرعه
شود و مغز به اي كه در آن، قلب شكوفا مي سبز يا خياباني خاكستري باشد و تصرف خانه

اند و باقي، نغمه  رآوردهشماري از آنان فرياد ب. اند ها خاموش بعضي از خانه. آيد انديشه درمي
سكونت بيانگر برقراري پيوندي پرمعنا بين انسان . نشيند اي كه بر دل مي دهند؛ نغمه سر مي

اين پيوند از تالش براي هويت يافتن، يعني به مكاني احساسِ . و محيطي مفروض است



  ...از ديدگاه پديدارشناسي با تكيه بر» سكناگزيني«بررسي مباني فلسفي 

 
 

73
 در يابد كه مسكن گزيده و انسان زماني بر خود وقوف مي. تعلق داشتن، ناشي شده است

ي  سكناگزيني به منزله). 17: ص ،7(نتيجه، هستي خود را در جهان تثبيت كرده باشد 
كه در يك مكان،  اين: بيانگر اشتياق انسان به تعلق به محيط است» خصلت اصلي بودن«

هستيِ انسانْ بي چون و چرا : گويد همان گونه كه هايدگر نيز مي. حس راحتي و الفت كنيم
يري، فضايي و محيطي و معمارانه است و از اين رو از حس مكان، و به طور انكارناپذ

  ).189: ، ص10(شدني نيست  تفكيك
  اي از خويشتن   خانه؛ آينه.7 .3

اي از  خانه؛ آينهي وابستگي مردم به خانه، با عنوان  تحقيق كلركوپرماركوس درباره
اين كتاب بر اساس ). 13: ص ،16(، مثال مناسبي از پديدارشناسي كاربردي است خويشتن

 ،15 (؛ نمادي از خويشتن خانه االهيها پيش، با انتشار مق پژوهشي بنا نهاده شد كه سال
ي  جذابيت رويكرد او به اين مطلب، در اين است كه وي توانست شيوه. آغاز گشت) 61: ص

اش دريابد و بدون استفاده از  دستيابي به وحدت پديدارشناختي را ميان فرد و خانه
  .اي متونِ پديدار شناختي، در مورد آن بنويسد حات حرفهاصطال

تصور خانه همچون مادر يا رحم مادر، تصور لطيفي است كه در ادبيات مرسوم است و 
اند احساس امنيت و محصوربودن  منشأ الهام بسياري از معماران بوده است كه سعي داشته

مادي از خود، براي اولين بار، از كجا تصور خانه همچون ن. هايشان بازآفريني كنند را در طرح
ي  نخست، مادر همه. وجو كرد ت گرفته است؟ بي ترديد، بايد ريشه را در كودكي جستأنش

كند،  ي حواس كودك توسعه پيدا مي به تدريج كه محدوده. دهد دنياي كودك را تشكيل مي
. دهد  را تشكيل مياكنون، خانه دنياي او. كند افراد و محيط فيزيكي پيرامونش را درك مي

اي از ابهام و در يك نگاه اجمالي، به بيرون از وراي  از ميان هاله. خانه همان جهان اوست
آيد و مكاني سرشار از امنيت و محبت و اصالت  بسته، خانه آشنا به نظر مي چشمان نيمه

  . است
ثي هرگز يك جعبه و چهارديواري خن. هاي آگاهانه است خانه مكانِ اولين انديشه
. شود آيد و به نمادي از خود، خانواده، مادر و امنيت بدل مي نيست؛ بلكه به تجربه درمي

  .يافته است ي تعالي خانه هندسه: نويسد همان طور كه باشالر مي
داند، صحيح باشد، گامي در جهت  مي» خود«اي كه خانه را همچون نمادي از  اگر نظريه
 براي بيشتر مردم، اين قدر شريف و مورد  چرا خانه: ي زير برداشته شده است تبيين مسأله

اي كه خودشان، پدرانشان و  ها در برابر تغيير در شكل اصلي خانه احترام است و چرا آن
ورزند؟ يونگ دريافت كه  اند، مقاومت مي كرده اجدادشان از همان ابتدا در آن زندگي مي

بنابراين چون خود ممكن . يرتر استتر باشد، تغييرناپذ تر و همگاني هرچه يك نماد، قديم
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است نماد راستيني از خود جمعي و قديم انسان باشد، جهان شمول بودن صورت نمادين 

و مقاومت شديد مردم در برابر هرگونه تغيير در شكل اصلي و بنيادين آن » خانه«آن، يعني 
  .شودتبيين مي

خواهيم خودمان را پشت  بنابراين مي. براي بيشتر مردم، خود موجودي شكننده است
تعجبي ندارد كه در . ناشده و تغييرناپذيرند نمادهايي پنهان كنيم كه آشنا، استوار، نقض

توان در صورت ضرورت، فردي كه حريم خانه را به زور نقض قوانين بعضي كشورها، مي
ز ، شايد يكي ا)خانه(ترس از نقض و تجاوز به حريم خود . كرده و وارد آن شده است، كشت

كردن  به همين دليل براي بيشتر مردم، زندگي. دار نوع بشر باشد هاي عمومي و ريشه هراس
ي قايقي يا متحرك، به همان اندازه تهديدآميز است؛ چراكه آن  اي مدور يا خانه در خانه

ي   يك خانه. ها ممكن است تصورات بنياديني را تغيير دهند كه مردم از خود دارند خانه
  .كنند ور ايستا و صلب از خود، به طور متقابل يكديگر را تقويت ميسنتي و يك تص
داند، درست باشد، بايد فراگيريم كه چگونه از  اي كه خانه را نمادي از خود مي اگر نظريه

وگوهاي حضوري، با  طريق برخوردهاي جمعي، نشست با ساكنان، مشاهدات مشترك و گفت
هايي بيابيم تا آن   قرار كنيم و نيز بايد شيوهكننده از خودش ارتباط بر تصورات مراجعه

  .تصورات را از طريق طراحي فضاهاي مسكوني بهبود و كمال بخشيم
 

   نقد.4
  ايراني  هاي اسالمي  نقد پديدارشناختي مسكن، از ديدگاه ارزش.1 .4

مطالعات  در ،هاي مهم ش پديدارشناسي به عنوان يكي از روپردازان از  نظريهبسياري از 
شناسي گرفته تا هنر و معماري، هر يك به نحوي  از فلسفه و روان. برند ميبهره د خو
هاي  تاكنون مطالعات و پژوهش. توانند روش آن را در بيان مباني خود به كار گيرند مي

ي پديدارشناسي معماري و به طور خاص، امر سكونت صورت گرفته است وسيعي در زمينه
توان به شولتز  ها، مي ي آن اند كه از جمله اين زمينه كار كردهپردازان متعددي روي  و نظريه

 . و كوپر ماركوس اشاره كرد

ايم و تشابهات و  در اين بخش، به بعضي از نظريات پديدارشناسي مسكن اشاره كرده
تحقيق در نهايت . ايم ايراني بررسيده هاي معماري اسالمي وجوه تمايز آن را از ديدگاه ارزش

، از اي از خويشتن خانه؛ آينهوس را در باب وابستگي مردم به خانه، با عنوان كلركوپرمارك
  . ايم اين ديدگاه نقد كرده

   روح خانه.2 .4
  ون ـايي، چـم فضـمههاي  توجهي به كيفيت ل بيـرسازي، به دليـاري و شهـامروزه معم
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و محيط زندگي اي عميق بين انسان  پذيريِ آن، سبب ايجاد فاصله انگيزي و سكونت خاطره

روح با عملكردهايي  معماري فاقد ارزش و معني شده و صرفاً به كالبدي بي. او شده است
اين ديدگاه كه مسكن را تنها از منظر مادي و . بيني تبديل گشته است مشخص و قابل پيش

بر اساس ديدگاه . يك جسم بنگريم، در هر دو مكتب پديدارشناسي و اسالمي رد شده است
شدن به تماشاگراني متأثر، احساس تعلق  ناسي، در چنين مكاني، افراد با تبديلپديدارش

اي پديدارشناسي  دهند؛ احساس تعلقي كه از مفاهيم پايه خود را به مكان از دست مي
. گيرد ت ميأمعماري و در رابطه با روح مكان بوده است و معموالً از خصلت اصلي مكان نش

 حس متنوع است و از ساختارهاي فضايي و الگوهاي مربوط به ي اينهاي برانگيزاننده جنبه
   .گيردموقعيت و وضعيت طبيعي گرفته تا مردم و الگوهاي وقايع انساني، همه را در بر مي

جايي . هاست اي از مفاهيم و ارزش در فرهنگ سكونت از ديدگاه اسالم، خانه مجموعه
اي روحي و عاطفي خود، با آن ارتباط بر ه است كه هر يك از افراد ساكن آن، بر اساس نياز

  . گيرند كنند و از آن، براي رسيدن به آسايش و آرامش بهره مي قرار مي
   خودشناسي.3 .4

. خانمان خواهيم ماند هاي وجودي خود آگاه نباشيم، همواره، بي تا زماني كه به جنبه
كردن معماري و سبك  جنبش مدرنيسم با رويكرد فرماليستي و كاركردگرايي خود، با مطرح

ي خاكي دامن زد؛ افرادي كه ها انسان در سرتاسر اين كره خانماني ميليونجهاني، به بي
مجتمع «. ها صرفاً يك پناهگاه و سقفي در باالي سر بود ي آن خانه داشتند، ولي خانه

ي مدرنيسم است كه به دست لوكوربوزيه طراحي از بناهاي شاخص دوره» مسكوني مارسي
زدگان و افراد زيادي كرد كه پس از  اگرچه اين ساختمان كمك قابل توجهي به جنگ. شد

شناسان، سبب بروز  بيني روان ي خود را از دست داده بودند، طبق پيش جنگ، خانه
نياز واقعي در گروي تجديدنظر در . هاي رواني متعددي در ميان ساكنان آن شد بيماري
هايدگر در اين باره . شناخت از خودمان استي نگرش ما به نظام هستي و در  نحوه
. هاي شكست در مورد خودفهمي و خودشناسي است خانماني و بيگانگي نشانه بي :گويد مي

  . دوباره، در خانه خواهيم بودگاه آنزماني كه به خاطر آوريم واقعاً كه هستيم، 
. ده استهاي اسالم نيز فراوان بر آن تأكيد ش خودشناسي امري است كه در آموزه

اي واحد چشم دوخته بودند و مطلوبي يگانه  معماران سنتي ايراني در ضمير خود، به نقطه
ي ايراني، با استفاده از حياط مركزي و  گراي خانه هاي درون اين نمود، هم در گونه. داشتند

اين نظم و تقارن . هاي متقارن قابل مشاهده است گرا، با استفاده از بدنه ي برون هم گونه
ي كمال متعال  باعث ايجاد وحدت ميان اجزا و به آرامش رساندنِ نما شده كه القاكننده

  .است
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   پايداري خانه.4 .4

اين صرفاً به معناي . اي طراحي شود كه عمري كوتاه نداشته باشد خانه بايد به گونه
وناگون هاي گ اي باشد كه احساسات نسل پايداري آن در ساختار و كالبد نيست؛ بايد به گونه

چيزي كه كريستوفر . كند را برانگيزد؛ نوعي احساس كه در فرد تعلق خاطر ايجاد مي
بسياري از بناهاي سنتي . كندياد مي» روش بي زمان ساختن«الكساندر از آن با عنوان 

ايراني خود، گواه اين امر است كه معماري پيشينيان ما جاودانه است؛ معماري رازآلودي كه 
يات زمان و مكان فراتر نهاده و پس از گذشت چندين قرن از پيدايش آن، پا را از مقتض

اختيار مسحور زيبايي، عظمت و شفافيت آن  پيوسته، با قرارگرفتن در فضاي آن، بي
  . شويم مي

بر اساس پديدارشناسي محيطي، معماري بايد فراتر از صرفاً يك كالبد و چيدمان 
رويكرد معماري بايد در . ها با هم باشد  مناسب آنهاي فضايي و سبب ايجاد ارتباط عملكرد

معماري پايدار كه امروزه بسيار مورد . پايان انرژي باشد بر قراري ارتباط با طبيعت، منبع بي
ي آشكاري از نياز بشر به برقراري ارتباط با طبيعت توجه بشر قرار گرفته است، خود نمونه

ناپذير طبيعت  گيري از منابع پايان ناپذير و بهرهبه منظور ماندگاري بنا و حفظ منابع تجديد
ها مورد توجه  توجه به اقليم و استفاده از مواد و مصالح موجود در طبيعت، قرن. است

. اسالمي بوده است هاي مهم و بارز معماري ايراني معماران ايراني و همواره، از شاخصه
ري يزد، به منظور جذب گرماي هاي شهر كوي استفاده از ديوارهاي ضخيم كاهگلي در خانه

ي انرژي  خورشيد و جلوگيري از نفوذ آن به داخل بنا در روزهاي گرم تابستان و تخليه
ي  دهنده نهد، نشان شده در ديوارها به هنگام شب و زماني كه هوا رو به سردي مي ذخيره

 به منظور ساخت بادگيرها. توجه كامل به اقليم و در نظر گرفتن تمام جوانب آن بوده است
ي ديگري از برقراري ارتباط با  ها، نمونه مهار باد و استفاده از جريان آن در داخل خانه

كردند ساخت  معماران ايراني همواره تالش مي. طبيعت و استفاده از منابع آن بوده است
 ساختند اي بنا را مي ترين محل به دست آورند و به گونه ي مورد نياز خود را از نزديكمايه

بدين گونه، . باشند» خودبسنده«كه نيازمند به مصالح مناطق ديگر نباشند و در اصطالح 
در » سازواتر«شد و ساختمان با طبيعت پيرامون خود  كار ساخت با شتاب بيشتري انجام مي

  ). 31: ص ،5(آمد و هنگام نوسازي آن، هميشه مصالح آن در دسترس بود  مي
   فضاي رمزآلود.5 .4

ها را براي  از ديدگاه پديدارشناسي، جايي است كه تنوعي از موقعيتمكان موفق 
چنين مكاني فراتر از ديدگاهي است كه به مكان، . دهد هاي انساني ارائه مي برقراري تعامل

تر، چنانچه با اين ديدگاه مكان  به بيان صريح. نگرد تنها از منظر كالبد و جسمي بي روح مي
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پديدارشناس در پي ايجاد محيطي . يابيم  مكاني دست نميرا بنگريم، هيچ گاه به چنين

بر اساس ديدگاه پديدارشناسي، . پايان از معني باشد است كه داراي ابهام و سطوحي بي
تواند در داخل  شوند؛ يعني يك فرد مي ي تجربيات فضايي به ادراك فضا منجر نميهمه

داشته باشد، اما اين لزوماً به معناي ي خوشايندي از بودن در آن فضايي قرار بگيرد و تجربه
اهللا به طور  مثالً فرد با ورود به فضاي داخلي مسجد شيخ لطف. ادراك آن فضا نيست

ناپذير و در كليت بناي مسجد نهفته  شوند كه تجزيه ناخودآگاه، غرق زيبايي و عظمتي مي
 نتواند از آن اگرچه فرد. گونه كه فضاي زير گنبد، آن را رمزآلود كرده است است؛ آن

طور كه پيشتر  همان. ي حضور در آن فضا لذت برده است كم، از تجربه رازگشايي كند، دست
ي آن نيز هست؛ چيزي كه بر ي ما از بنا وابسته به دانشمان از پيشينه اشاره كرديم، تجربه

ي  رهي فرد به هنگام قرارگرفتن در يك مسجد دو مثالً تجربه. ي ما اثر خواهد گذاشت تجربه
اين دانش در مورد . ي قاجار ممكن است متفاوت باشد ي دوره صفوي، با يك خانه

ها تأثير خواهد گذاشت؛ تأثيري كه  ي فرد از آن ي دو بنا، كم و بيش، در تجربه تاريخچه
  . ممكن است سبب تشديد حس لذت فرد از فضا شود يا از آن بكاهد

   خانه؛ مكان آرامش.6 .4
هومي فراتر از يك سرپناه دارد و در ديدگاه پديدارشناسي، گفتيم كه سكونت، مف

ها و احساسات و توافق و  ي تبادل انديشهمفاهيمي از سكونت مدنظر است كه بيشتر بر پايه
در اين مفهوم، سكناگزيني . هاي مشترك است تعامل با ديگران، به معناي پذيرش ارزش

اي براي دستيابي به  ي وسيلهانه، به منزلهبيش از اقدامات سودگرايانه است و به سكونت و خ
سكناگزيدن . كندتفاهم و آرامش و رسيدن به اتفاق نظر ميان ساكنان محيط خانه اشاره مي

ي برقراري ارتباط با ديگران است، بلكه ارتباط با  از منظر پديدارشناسي، نه تنها به منزله
طي كه سبب ايجاد حس تعلق خاطر فرد ؛ ارتبا)ارتباط با خانه(گيرد  مكان را نيز در بر مي

كند، پس از مدتي،  فردي كه در يك خانه زندگي مي. شود به محيط زندگي خويش مي
كند كه ترك آن، به راحتي برايش  ي خود دلبستگي پيدا ميچنان به محيط زندگي و خانه

 خود يكي از داليل آن، خاطرات فراواني است كه فرد از محيط زندگي. پذير نيست امكان
از . اش شده است دارد؛ خاطراتي كه سبب برقراري پيوندي پرمعنا بين او و محيط زندگي

در فرهنگ ايراني، خانه همواره، . اي نيست دست دادن خانه، با آن همه خاطره، كار ساده
شدنشان از  محلي براي ظهور و تحقق كانون خانواده و محلي براي مشورت افراد آن و مطلع

در اسالم، همواره به خانه، به ديد يكي از نيازهاي اساسي انسان . ده استحال يكديگر بو
مؤيد اين مطلب . توجه شده و از آن به عنوان مكاني براي رسيدن به آرامش ياد شده است

  : فرمايدي نحل است كه مي  سوره80ي آيه
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   .هاي شما را مكان آرامشتان قرار داد خداوند خانه

   و فرم مسكنهاي ظاهري  زيبايي.7 .4
هاي  هاي ذاتي و معنوي خانه، به زيبايي ايراني، در كنار توجه به زيبايي مسكن اسالمي

در . هاي بارز معماري ايراني است هندسه و تناسبات از ويژگي. ظاهري نيز توجه داشته است
معماري مساكن و مساجد سنتي ايران نظير آنچه در كاشان و اصفهان شاهد آنيم، هندسه 

اي اعجازآفرين كه  شود؛ هندسه ختار آشكار بنا، در قالب خطوط و تناسبات متبلور ميدر سا
حركت از كثرت و تنوع را به مركزيت و وحدت، به صورت كامالً طبيعي و متوازن تداوم 

متانت، سادگي، هماهنگي . ماند آنچه در باطن بناست، رمزي است كه پنهان مي. بخشد مي
ها، همه از  ها با هندسه فضاهاي عبوري و راه آوايي بدنه يكديگر، همهاي خارجي بناها با  بدنه

ي جا كه موضوع فلسفه از آن. مواردي است كه در حكمت عملي اسالم بدان اشاره شده است
پديدارشناسي مسكن، توجه به ذات مسكن و روح آن و احساس تعلقي است كه انسان به 

وگو  ني مسكن است، در آن قابل بحث و گفتي بيروآن دارد، مباحثي كه مربوط به جلوه
  . نيست

  خانه؛ نمادي از خويشتن  .8 .4
كوشد با استفاده از  مي خانه؛ نمادي از خويشتن االهيكلر كوپر ماركوس در مق

به نسبت روان انسان با محيط و به ويژه فضاي  3شناسي كارل گوستاو يونگ هاي روان نظريه
شناسي يونگ،  ن منظور پس از توضيح مفاهيم كليدي روانبدي. تر بيندازد خانه نگاهي ژرف

 از طرف ديگر ، از يك طرف و خانه و وراي آن،تناظري ميان مفاهيم خويشتن و وراي آن
هايي از زندگي و   مثال، نماد خويشتن؛ براي تبيين تعبير خانهگاه آن. كند برقرار مي

هايي از ادبيات و رؤيا  سپس نمونه. دكن ها بحث مي  آني هآورد و دربار هاي امروزي مي خانه
 خانه و غيرخانه يا ي هتقسيم جهان به مقدس و نامقدس نوعي ديگر از انگار. كند ذكر مي

؛ زند شناسي او پيوند مي خويشتن و ناخويشتن است كه تصوير انسان از خود را به هستي
 ، جهاتي ديگر بر همان نشان گذشته است و از، كه امروز از جهاتي شناسي هستيهمان 

 در عمق روان انسان و در ،هايي نويسنده با چنين بررسي. اعتبار خود را از دست داده است
حان ارسد و به طر دار بودن مفهوم نمادين خانه در روان انسان مي طول تاريخ، به ريشه

 به منظور مداخله در ،حي خانهاهم توجه داشته باشند كه طرموضوع كند به اين  توصيه مي
 عميق انسان با ي هفشارد كه شناخت رابط مي وي بر اين نكته پا. است ع رواني انسانوض

هاي علمي امروزي ممكن نيست و براي اين كار بايد به تأمل   از طريق روش،محيط خود
ي رواني بين انسان و خانه   در مكتب اسالم، بيشتر از آن كه به رابطه.دروني متوسل شد

ترين واحد اجتماع، در كمك به آسايش و  به عنوان كوچكپرداخته شود، نقش خانه، 
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آرامش افراد خانواده و نيز حفاظت از بنيان آن و ايجاد محيطي خصوصي براي ساير 

  .هاي فردي و جمعي افراد آن مورد توجه قرار گرفته است فعاليت
  

  ها يادداشت
1. Phenomenology                                            2. Conceptual 

3 .Carl Gustav Jung) 1875.1961( ي سوييسي شناس برجسته روان؛ . 
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