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  اسالمي - شهرسازي ايراني پوشيدگي در حجاب و
  بافت قديم شهر شيراز: نمونه پژوهش ميداني

  
   *علي منصوري         

  14/02/1389                                                                                                                                                  :تاريخ دريافت مقاله
  16/03/1389                                                                                                                                                  :تاريخ پذيرش مقاله

  چكيده
  اين فرهنگ حاصل جغرافياست،    قطعاً. اندپروريده رفتارهاي اجتماعي انسانها تابع فرهنگي است كه در آن زاده شده و            زندگي و  

 جلوه گـر    ساختها را بصورت چشم اندازهاي خاصي كه نيازهاي زمان را برطرف كند،            انسان اين جغرافيا،  .طبيعي جغرافياي انساني و    
فرهنگي ايـن مـساكن بـا توجـه بـه            هر در .معماري مساكن است   يا از مهمترين آنها، مساكن و      ساختها و  اين انسان  يكي از  .سازدمي

اي  ايران نمودهاي ويژه   كشور اين جغرافيا در  .  ...ارتفاع و    ، آب و هوا   بيات،اد دين، ؛ جمله شود از جغرافياي همان فرهنگ ساخته مي    
 .سـازها يكـي از آنهاسـت       ساخت و  رعايت حجاب در   فرهنگ درونگرايي و   سازها از خود برجاي گذاشته كه نمود       ساخت و  را در 

يي است كه بـه دليـل سـابقه طـوالني، ايـن            شهر شيراز يكي از شهرها    . بافت قديمي تمامي شهرهاي ايران وجود دارد       اين فرهنگ در  
رعايت نكـردن فرهنـگ درونگرايـي    . معماري بافت قديم صنعتي كه در    نه در معماري كنوني و     ليكنسنت را درون خود حفظ كرده       

 سـاخت و  سـازها ايجـاد كـرده كـه يكـي از پيامـدهاي آن نـابودي فرهنـگ بـومي در                 ساخت و  بنيان كني را در    مغايرتهاي شديد و  
 معمـاران كنـوني چنـان       به عبارت ديگر،  . اين مروز بوم در پي خواهد داشت        ويراني ساير نمودهاي فرهنگي را در      است و قطعاً  سازه

 سـنت حجـاب و   امـا . سازهاي قـديمي جـستجو كـرد       را بايد در ساخت و    بومي   فرهنگ   رعايتاند كه   هاي غربي شده  مسحور شيوه 
مـا از    و صـنعت رعايـت شـود      تواند هم اكنون در تلفيق سـنت و        رعايت شده، مي   ساله 2000هاي  كنده كاري  پوشيدگي كه حتي در   

از  فـرار  پـرده گـذاري شـده، و       اجباراً و) Open( هاي باز ، آشپزخانه ايشبكه يا هاي پرده گذاري شده و    تراس هاي سكوريت، شيشه
 ، حمامهـا و  هـا هـا، آشـپزخانه   دي حياطها، ورودي خانه   ورو )هادروازه( هايدرب ديوارها و . نجات يابيم ...  ديوار و  و منازل بدون در  

 ايـن مقالـه بحـث را در   . مساكن بوجود بياورند حجاب را در توانند حريم امن و  ها با رعايت سنت پوشيدگي، هنوز هم مي       يدستشوي
  :قسمت دو
 بافـت قـديم     -پ) غربـي  معمـاري ( برون گرايي درمعماري جديد      -درونگرايي ساخت مساكن بومي ب     - پيش زمينه شامل الف    -1

اصـل    فرهنـگ درونگرايـي، فرهنـگ برونگرايـي، درونگرايـي و             جغرافيـاي مـساكن،     بحث اصلي شامل   -2 )درحال تخريب ( شيراز
  .بازگشت به خويش ارائه خواهد داد

  
  .2 پرديس،1 پاويليون، معماري بومي، شهرسازي، جغرافياي انسانيبيروني، ، اندروني، معماري، حجاب:واژگان كليدي

  
  استاديار گروه جغرافيا دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي شيراز *
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  مقدمه
ــكونتگاهها و ــن     س ــاخت اي ــاري س ــالطبع معم ب

انـد  قارچ گونـه از زمـين نرسـته        سكونتگاهها، ناگهاني و  
 ،جغرافياي مكـان خودنـد     تمدن و  ،بلكه عصاره فرهنگ  
 يهم از نظـر نحـوه سـاخت اجـزا          هم از نظر جايگاه و    

اين جغرافيا گاهي همراه بوده بـا امنيـت          .خلي مساكن دا
زمـان   بـرعكس در   گسترده سـاخته و    باز و  كه فضاها را  

  ل بــه هــم متــص محــدود و بحــران، مــساكن را بــسته و
 بنـابراين نمـاي بيرونـي و       .اند بـدون فـضاي بـاز      ساخته

 ،يا بناهاي يك سـرزمين حاصـل   فضاي دروني يك بنا و    
ــ فرهنــگ حــاكم و ايــن  .ان خــود اســتجغرافيــاي زم

ــه ــه نــسل  ،چارچوب ــا ب ــه نــسل منتقــل شــده ت  نــسل ب
 نـابودي   حاضررسيده وبه يكباره گذشـتن از آنهـا قطعـاً         

  . پي خواهد داشت در ملت را فرهنگ و
ــسانها ــشيني   ان ــوچ ن ــوي ك ــه س ــشيني ب  -از غارن
سرانجام به شهرنـشيني رسـيدند بـا ايـن           روستانشيني و 

 به دليل سـختي     ،درفاه رسيده باشن   هدف كه به راحتي و    
مهمترين اصل درايجـاد ايـن   . مشقتهاي آن نوع زندگي   و

 زندگي در انـدرون مـساكن و بنـا          رفاه، خصوصي بودن  
  .مذهب ما كشور، دين و ويژه دره ، ببود
  

ســكونتگاهها و بــالطبع معمــاري ســاخت ايــن     
انـد  سكونتگاهها، ناگهاني و قارچ گونه از زمين نرسته       

و جغرافياي مكان خودند،    بلكه عصاره فرهنگ، تمدن     
هم از نظر جايگاه و هم از نظر نحوه سـاخت اجـزاي             

  داخلي مساكن
  

 هـا  ابنيـه  مساكن و  شهرسازي و  ها كه در  اين حريم 
   ازيـشهرس در »حجاب«ه ـآنها ب از اـوجود داشت، م

  

  

هاي خاص و منحصر به     معماري ايراني داراي ويژگي   
 هم آميخته و    فردي است كه اقليم، مليت و دين را در        

 داراي مشخصاتي همچون طراحي مناسب، محاسبات     
دقيق، فرمهاي صحيح پوششي، رعايت مسايل علمي،    
ايوانهاي بلند و تزئينات گوناگون، و در عين سادگي،         
بر اصولي همچون، خودكفايي، پرهيز از بيهـودگي و         

  استوار است» حجاب«درونگرايي، و 
  

در » حجـاب «ديگر،  ، به عبارتي    بريمنام مي  )معماري(
درب ورودي   به عنوان نمونه،  . اسالمي-معماري ايراني 

اي است كـه    نهدر حال حاضر به گو    ) هادروازه( حياط
معـرض ديـد      در ، كل حيـاط   به محض باز شدن درب    

ــرار مــي ــرد حتــي دربهــاي انفــرادي و خــارجي ق    گي
 حقيقت در  در اشراف شهر و   هاي بزرگ اعيان و   حياط

ايم كه عريان   رسيده معماري ي در زمان كنوني به فضاي   
پروايـي، شـاكله   بـي  پـرده دري و    نماسازي و  سازي و 

صـورتي   در. هاخت و سازهاست، بويژه در ورودي     سا
 ماننــد Lهــاي ورودي معمــاري گذشــته درب كــه در
 بــه هــيچ وجــه حيــات در پــرديس داشــتند و ،بودنــد

امروزه اين شيوه    گرفت و نمي معرض ديد بيروني قرار   
 ، مـثالً   انـدروني منـازل    در.  گذاشته شده اسـت    ربه كنا 

معماري اين   در اند سمبلي شده  OPEN هايآشپزخانه
به عبارتي ديگر، فرآيند حركـت از درون گرايـي          . ديار

ــي  ــرون گراي ــه ب ــي و . ب ــه درونگراي ــوان نمون ــه عن  ب
ساخت ارگ كريمخاني از لحاظ زيبايي       برونگرايي در 

بـه   بيـشتر  ندارد و نقاشي تناسبي با هم      تنوع رنگ و   و
ــه شــده ــي داراي . اســتدرون پرداخت ــاري ايران  معم

منحصر به فردي است كه اقلـيم،        اي خاص و  هويژگي
 مشخـصاتي داراي   هـم آميختـه و     ديـن را در    مليت و 
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همچــون طراحــي مناســب، محاســبات دقيــق، فرمهــاي 
 صحيح پوششي، رعايت مسايل علمي، ايوانهـاي بلنـد و         

اصولي همچون،   ين سادگي، بر  ع در تزئينات گوناگون، و  
» حجاب« درونگرايي، و  خودكفايي، پرهيز از بيهودگي و    

انـد، فرهنگـي    همه اينهـا حاصـل فرهنـگ      . استوار است 
خواننـده پـس از      .سازها چندين هزار ساله در ساخت و     

 هاي سنتي و  اين مقاله درخواهد يافت كه طراحي     مطالعه  
انـد  ده شـده مساكن ما به كنـاري نهـا      بومي كه امروزه در   

  .دارند رعايت مجدد را ارزش باززنده سازي و
  

  هدف
 باززنـده سـازي تفكـر رعايــت    تحليـل، بررسـي و  

 بهبـود و   سـازي و  بهينـه  شهرسازي قديم و   در» حجاب«
  . چه روستايي مساكن فعلي، چه شهري و رعايت آن در

  
  سواالت مقاله

اسـالمي  -ساخت مساكن ايراني    درونگرايي در  -1 
  زمان كنوني كدامند؟  عيني اين فرهنگ درنمودهاي و

 فرهنگ درونگرايي دراين مرزوبوم يـك سـنت         -2
صنعت، اين سنت بايد به كنـاري     در مواجهه با   است، آيا 

هاي اين سـنت بنـا      ويرانه شالوده صنعت بر   نهاده شده و  
  شوند؟
درونگرايــي  )فرهنــگ(باززنــده ســازي ســنت  -2

  تواند صورت بگيرد ؟ چگونه مي
  

    تحقيقروش
اين پژوهش با استفاده از سه روش تحقيـق فـراهم           

  :شده است

) آنچه هـست   تحليل هر  تجزيه و ( توصيفي   -1 
  محاسن معماري بومي؛

عوامل ايجادكننـده   ؛)چنين است؟  چرا( علّي   -2 
  اين نوع از معماري

  زمان كنـوني هـم      در) چه بايد باشد؟  ( عملي   -3
 اري بـومي را ، معمـ   صـنعت  توان از تلفيق سـنت و     مي

  . رواج داد  وزنده كرد
متن  اند كه در  اين تحقيق كتابها بوده    در بزار كار ا

مـشاهدات   ابزار ديگر  .پايان به آنها اشاره شده است      و
ميداني بوده كه بدنه اين مقاله را بـه خـود اختـصاص             

  .داده است
  

  پيش زمينه
  درونگرايي ساخت مساكن بومي -الف

وجود ه  ص خود را ب   فرهنگي چشم انداز خا    هر«
قابـل رويـت تـرين       تـرين و  يكـي از واضـح     .آوردمي

. معماري آن نهفته اسـت     در   سيماي چشم انداز قومي،   
ن چيزي نيست كه توسط مهندسين      آمحصول معماري   

شـود، بلكـه حاصـل      روي ميز نقشه كـشي رسـم مـي        
ايـن سـاختمانها    . مان سنتي است  دخاطرات جمعي مر  

 قهوه خانه هرگـز بـر      يا ا و اصطبل، كليس    اعم از خانه،  
تصاوير ذهني كه از     ، بلكه بر  چاپ اوزاليد متكي نبوده   

تري . ، تكيه دارد  ندكي تغيير يافته  نسلي به نسل ديگر ا    
  »290، 1380،ولستر

مذهبي ما جايگاهي بود     فرهنگ بومي و   خانه در 
فراهم  راحتي، رعايت اصول امنيتي و     مشحون از رفاه و   

  بـرعكس ايـن    ،"ختيـاري چـارديواري ا  "شدن مفهوم   
 هاي، پنجره هاي سكوريت تفكر، امروزه پذيراي شيشه   

  .ايمحمام شده هاي كنار توالت وآشپزخانه اريب و
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جهان اسـالم داراي چهـار شـيوه         معماري در  هنر«
. ايراني بوده كه عبارتند از شيوه مصري، شامي، مغربي و        

 درتر بوده كـه      گسترده شيوه ايراني از همه ارزشمندتر و     
 ،ازبكـستان   كشورهاي عراق، ايران، افغانـستان،     برگيرنده

هـايي كـه    همه سـرزمين   بوده است و  ...  اندونزي و  ،هند
  »23، 1387، پيرنيا .اند گشودن آنها سهيم بودهايرانيان در

 در» حجـاب « امكـان    حـد  اين بوده كه در    اصل بر 
مطبوعيت هـوا    ساكنين از  ساخت مساكن رعايت شود و    

 باشند به عنوان نمونـه بيـشتر       ب برخوردار محيط مناس  و
 وسط حياط حوض داشـتند و  شيراز در منازل قديمي در  

  .ماهي درخت و پاشويه و
  

هنر معماري در جهان اسالم داراي چهار شـيوه بـوده           
. كه عبارتند از شيوه مصري، شامي، مغربـي و ايرانـي          

تر بوده كـه    شيوه ايراني از همه ارزشمندتر و گسترده      
رنــده كــشورهاي عــراق، ايــران، افغانــستان، در برگي

  بوده است... ازبكستان، هند، اندونزي و 
  
  موضـــوع قابـــل اهميـــت، طـــرح درونگرايـــي  «
اند ساكنين آنها   هايي كه ساخته شده   خانه در. هاستخانه

ها يا جايي كـه     اندرون خانه . كردنداحساس ناراحتي نمي  
زيـادي  بايـست تنـوع     كردند، مي ها زندگي مي  بچه زن و 

انـد كـه زن     ساختهآشپزخانه را در جايي مي     .داشته باشد 
 .نبيند را كسي او   و  كند خانه بتواند به راحتي در آن كار      

هاي امروزين كه   آشپزخانهبرخالف   » 154،  1374،  رنياپي
پس  متر ديواره دارند و    حد يك  در يا يا جدا نشده اند و    

ــور شــده و از ــرده گذاشــته آن مجب ــراي آن پ ــدب    كــه ان
  .نبينند ها درون آشپزخانه راميهمان
ــنتي، ورودي  در ــاري س ــه  معم ــه گون ــا را ب   اي ه
حيـاط پيـدا    صورت بـاز بـودن، داخـل         اند كه در  ساخته

هـاي  ، بـرخالف دروازه   هـا نباشد بـا سـاخت پـرديس      
  .هاامروزين يا ورودي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دو سـكو   . ورودي خانه زينـت الملـك     : 1تصوير شماره
براي نشستن در حالت انتظار و گريز از آفتاب يا باران؛ در            

باز است درون حياط به هيچ      ) دروازه(حاليكه درب حياط    
 .وجه قابل رويت نيست

ورودي ارگ كريمخاني: 2 تصوير شماره
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حلقـه   ،گاهها از اصول درونگرايي در سـكونت      يكي ديگر 
 يا بكوبهايي بود كه در قسمت بيرونـي دربهـاي ورودي          

اي گذاشتند كه براي زنها بصورت حلقه     كار مي ) دروازه(
 دو از چكـشي و   اي و براي مردها بـصورت كوبـه      بود و 

صـداهاي   بـراي ايجـاد    شـدند فلز متفـاوت سـاخته مـي      
درون حياط مشخص باشد كه مرد پـشت          كه از  ،مختلف

 حـال حاضـر در     در ها اين نوع دروازه    از !در است يا زن   
 فـضاها و  «. شـود مـي  بخش قديمي شـهر شـيراز يافـت       

 پيچ منتهـي بـه حياطهـاي انـدروني و          راهروهاي پيچ در  
به داخل حريم مقدس خانه     بيروني مانع ديد افراد غريبه      

فـضايي   ايجاد مكـث، تقـسيم فـضايي، و       . شده است مي
. باشـد نصر مي جهت انتظار، از عملكردهاي جالب اين ع      

ورودي ارگ  ايــــن فــــضاها در» 160، 1374، پيرنيــــا
ــم وجــود  ــون ه ــم اكن ــين در  داردكريمخــاني ه  همچن

  . خانه زينت الملكنارنجستان قوام و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وارد شـدن بـه ايـن     عبور از درب اصـلي و   پس از 
محوطه بايد از پرديس روبرو گذر كنـيم تـا وارد حيـاط             

بـرخالف   .كـرد  ه بايستي عبور  زاويه قائم  دو از شويم يا 

دربهاي ورودي حياطهاي كنـوني كـه بـه محـض بـاز            
  . گيردمي بيروني قرار بودن، كل حياط در معرض ديد

نكته جالـب   اطاق سه دري، اطاق خواب بوده و  «
ديگر اطاقها اين بوده كه هيچوقـت از         براي سردرها و  

كـدام   كنـار هـر    در شـدند و  فضاي آزاد وارد آنها نمي    
 و  »85،  1374،  كيـاني  .شدنظر گرفته مي   يي در راهرو

واژه درونگرايـي قبـل از اينكـه رنـگ          «سرانجام اينكه   
عرفاني نيز   ديدگاه اخالقي و   معماري به خود بگيرد از    

هنجــاري  مفــاهيمي ارزشــي و برگيرنــده معــاني و در
 گرايش به حـاالت درونـي و       بودن و   تودار مثالً. است

ــز از ــاال پرهي ــشان دادن آن ح ــاهرن ــصورت تظ . ت ب
تاجايي كه معماري ايـران از ايـن نظـر كـه در نمـاي               

پـيچ وخـم چيـزي جـز         گذرهاي پـر   در بيروني آن و  
داخـل دنيـايي از      شود ولي در  گل ديده نمي   خشت و 

، 1375،  معماريان. شودزيبايي دارد، درونگرا ناميده مي    
12«  

  
عمـاري  م(معماري جديـد    گرايي در  برون -ب
  )غربي

، پيرنيا .، معماري، برونگراست  ز ايران بيرون ا  در«
توجـه   به اين عبارت كه عريان سـازي و        »316،  1374

 توجـه بـه درون در      به بيرون بيشتر از پـرده پوشـي و        
 برونگرايـي ظاهرسـازي اسـت و      . معماري رواج دارد  

سـبك بـاروك     .مـصرف  ظاهرسازي پيامد مد است و    
  . اش به نماي ساختمان است از بيرونتوجه

مثـل   گرايي اصل برفـضاي بيرونـي بـود       در برون 
   هـا و  روها، پـارك  ساخت پياده  چه بيشتر در   هر توجه
   در« .هـا نمـاي سـمبليك سـاختمان      هاي منـازل و   بازه

اغلــب  شــود درهــايي كــه امــروزه ســاخته مــيخانــه
خـانم خانـه     .گذردآپارتمانها مهمان از وسط اطاق مي     

بـراي ورود بـه. ورودي ارگ كريمخـاني:3 شـماره    تصوير
يا براي ورود بـه حيـاط        از پرديس روبرو گذشت    حياط بايد 

 .بايد دو زاويه قائمه را طي كرد
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 .كند ها گذر وسط ميهمان  براي رفتن به آشپزخانه بايد از     
  »صنعت دانشگاه علم و، 1374، پيرنيا

 شده و  معماري امروزه ايران كه از پيشينه خود جدا       
بوي غربي به خود گرفته لجام گسيخته به پـيش           رنگ و 

آينده بطور كلي معماري اصيل      اي كه در   به گونه  ،رودمي
،  نمايـشگاهها جـستجوكرد    كتابهـا و   ايراني را بايستي در   

همين رابطه يكـي از     در. سنتي ي بومي و  هاچنانكه لباس 
درونگراي شيراز به نام خانه صالحي       هاي قديمي و  خانه

سـنتي شـده كـه در        تبديل بـه مـوزه لباسـهاي بـومي و         
.. . موزه گذاري معمـاري و       .دارد نزديكي شاهچراغ قرار  

 قطعـاً  حقيقت كنده شدن از جغرافياي خـود اسـت و     در
  .خواهد داشت داشته وپيامدهاي ناميموني را به دنبال 

  
  )درحال تخريب(  بافت قديم شيراز-ج
قلعه  ديوار و  شيراز در  پايان سلسله قاجاريه شهر    تا

هايي داشت، نشئت گرفته از همان      دروازه محصور بود و  
ينجا بيشتر امنيت نقش بـازي    ا زمينه درونگرايي، منتها در   

- راه دروازه  تنهـا از   خروج به اين شـهر     ورود و . كردمي
پذير بود كه امروزه فقط اسمشان باقي مانـده         ايي امكان ه

ــثالً  ــت م ــازرون، دروازه  اس ــعدي، دروازه ك  دروازه س
   .... دروازه قصابخانه و اصفهان، و
اين بافت، معماري اصيل ايراني به خوبي ديـده          در

هـا توسـط ميـراث       حتي تعداد زيادي از خانـه      شود و مي
يـن سـاختمانها    ا در. فرهنگي به موزه تبديل شده اسـت      

 شده است همـراه بـا     به خوبي رعايت مي   » حجاب«اصل  
  ايـن بافـت،    در. گنجـد اين مقوله نمي    در امنيت كه فعالً  

.  پوشيدگي را حفظ مي كنندها از بيرون كامالً  حريم خانه 
كند تـا    دهليز مانند عبور   هاي تنگ و  انسان بايد از كوچه   

مغـاير بـا     تنوع و  وارد حياطي شود مشحون از زيبايي و      
  ه دليل ـمتاسفانه ب .كندود نمايي ميـ خهرآنچه در بيرون

معماري امروزه ايران كه از پيشينه خود جدا شده و          
رنگ و بوي غربي به خود گرفته لجام گـسيخته بـه            

اي كه در آينـده بطـور كلـي         رود، به گونه  پيش مي 
ــا و   ــستي در كتابه ــي را باي ــاري اصــيل ايران معم

هاي بـومي و    رد، چنانكه لباس  نمايشگاهها جستجوك 
  سنتي

  
آمـد، تعميـر خـدمات       رفـت و   بهينه نـشدن زنـدگي،    

 رويگردانـي متمـولين از     ايـن بافـت و     در...  رساني و 
همـان زنـدگي كـه روزگـاري        (اين بافـت     زندگي در 

 ، بشدت در  )ن داشتند  آ اجدادشان آرزوي زندگي را در    
حال ويراني است كه پيامدش ويراني فرهنگي اين مرز    

ــوم و و ــام و اســتحاله فرهنگــي و ب ــذيرش ت تمــام  پ
  !معماري شهري فرهنگي غرب است بويژه در

  
  جغرافياي مساكن

مــساكن، موجــوداتي خلــق الــساعه نيــستند كــه 
 دل زمـين بيـرون آينـد       يا آتشفـشان از    همانند قارچ و  

 .هنجاري اي فرهنگي و  اند، گذشته بلكه حاصل گذشته  
 .دارد يـايي وجـود   جغراف هنجاري كه در هر    فرهنگ و 

شمايل معماري هماننـد     شكل و  حقيقت مساكن و   در
فرهنـگ   تـاريخ و   توان ورق زد و   كتابي هستند كه مي   

بنـابراين،  . آن خوانـد   از ابتدا تـا انتهـا در       يك ملت را  
 مساكن حاصـل جغرافيـاي خودنـد اعـم از انـساني و            

  .طبيعي
اش پوشـيدن   مساكن هماننـد لباسـند كـه وظيفـه        

لباسـها دو روي يـك       مـساكن و   اساسـاً . اندرون است 
فرهنگ  در. شان پوشيدن اسرار است   اند كه وظيفه  سكه

 شهرنـشيني چنـدين هـزار      ايران زمين كه سـكونت و     
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چغازنبيل در شوش در    ( خود جاي داده است    ساله را در  
توان به ترجمـان    مي )ساله دارد  7000خوزستان تاريخي   

ن از همـان    اين هدف از مساكن دست يافـت كـه ايرانيـا          
-دادهابتدا تفكرات مذهبي خود را در مساكن دخالت مي        

 مهمتـرين وجـه ايـن تفكـر رعايـت پوشـيدگي و             و اند
 هاي حكومتي حجاب بوده است كه توسط اولين سلسله      

، مادهـا  «.شده اسـت  و بوم رعايت مي    اين مرز  آريايي در 
. اعتقادات مذهبي بوده است    افكار و  معماريشان ملهم از  

  »78، 1387، زارعي
حجاب را   توان اين پوشيدگي و   زمان كنوني مي   در

 .شـيراز بـه خـوبي مـشاهده كـرد          ارگ كريمخاني در   در
حقيقـت محـل زنـدگي خـصوصي         گرچه ايـن ارگ در    

كريمخان بوده ولي برحسب ضرورت در همـين حيـاط          
 به عنوان نمونه به هبچ      .هم پوشيدگي رعايت شده است    

 دروازه، درون حياط    توان از وجه در حال حاضر هم نمي     
هـاي  خيابان و كوچـه    خم و  هاي پرپيچ و  كوچه«. را ديد 

تواند نمادي براي جلـوگيري از      بن بست ضمن آنكه مي    
هاي اثر چشم شيطان باشد به خلوت گزيني محله        نفوذ و 
 آســايش و محــدوديت ترافيــك كمــك كــرده و شــهر و

  »13، صابري.  انسان به ارمغان آوردآرامش را براي
  

  نگ درونگراييفره
فرهنگي محصول يك ابزار است كـه       بعد   ازجهان   

تعبيـر   افراد، دنياي پيرامون خود را تفسير و      ،  از طريق آن  
از اين زاويه ديد    جهان از    .براساس آن زندگي   كنند و مي

هنجارهايي كه يـك جامعـه خـاص را          ارزشها، رسوم و  
  .ساخته شده است كند، تعريف مي

درونـي   ، نماي بيرونـي و    غذا   پوشاك، حمل ونقل،  
الگوهـايي  ، همگي بـه عنـوان       ... و  دكوراسيون   منازل و 

 بكـار سـازند،  براي بيان معاني فرهنگي كه جهـان را مـي     

 از شـخص هـر    اسـت و   فرهنگ انطباق پذير  . ندرومي
گــاهي جنبــشهايي كــه بــا ارزشــهاي ســنتي فرهنــگ  

توان از  به عنوان نمونه مي   . كندميناسازگارند، مشاهده   
 ه اساسـاً   كـ  نام برد  اين كشور  يوع معماري غربي در   ش

 آداب و  اين فرهنگ و   روشي مغاير با   راهي جداگانه و  
هـاي خـود    وار ساخته  بولدوزر رسوم را پيش گرفته و    

 امـا   .نـابودي فرهنـگ بـومي بنـا گذاشـته اسـت            را بر 
جغرافياي  واساس فرهنگ   فرهنگي كه بطور اصولي بر    

ه از ساير فرهنگهـا تـاثير   آنك زاخود بنا شده باشد قبل   
 تغيير شـكل داده و     كند كه فرهنگها را   مي بپذيرد سعي 

ــذيرد ــان  . بپ ــن مي ــاختگي و "در اي ــتحاله  خودب اس
 برآورد مقاله اين است كه      .گيردصورت نمي  "فرهنگي

  سـنت و   ،سـازها  تواننـد در سـاخت و     معماران ما مي  
اين سـنت كـه بايـستي زنـده          . درهم آميزند  صنعت را 

معمـاري رعايــت شـود، ســنت    مــساكن و در شـده و 
  .درونگرايي است

ــلدرونگرايـــي حاصـــل محـــيط اســـت   ، حاصـ
جغرافياي  در .طبيعي غرافياست، جغرافياي انساني و   ج

شكل گرفته و سينه به سينه نقـل        ايران اين درونگرايي    
  . رسيده است  تاكنون كه به دست ما،شده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي قديميبكوبها روي درب:4تصوير شماره 
 سمت راست براي مردان و سمت چپ براي زنان

 44

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
زي

رسا
شه

  

 اگون ساختمان، هاي گون ساماندهي اندام   در اصوالً«
  كارسـاز  بويژه ساختمانهاي سنتي، باورهاي مردم بـسيار      

يكي از اين باورها ارزش نهادن به زندگي شخصي          .بوده
نيز عزت نفس ايرانيان بوده كه اين امر به        حرمت آن و   و

ــه ــت  گون ــاخته اس ــرا س ــران را درونگ ــاري اي  .اي معم
هـاي  اين موضوع درونگرايي از گذشته     »1387،35،پيرنيا
 بوم وجود  اين مرز و   گذاري ايران در  دور و از پايه    بسيار

  . داشته است
منتهــا ايــن فرهنــگ چنــدين هــزار ســاله در برابــر 

اهدافش عريـان سـازي      كه از  )غربي(فرهنگي غير بومي    
است مدتهاست رنگ باخته اما هنوز خميرمايه آن بـاقي           

طراحان شهري آنهـا را      است كه اميد مي رود معماران و      
به روز، در ساخت بناهـا       بصورت بهينه و   زنده ساخته و  
  .استفاده كنند

 اند كه آئين پاك اسالم با گريز و       برخي گمان كرده  «
 پرهيزي كـه بـه همـراه داشـته مـردم مـسلمان ايـران را               

 كاخهــاي تخــت جمــشيد و كــرده اســت، امــا درونگــرا
 ايرانـي   دهنـد كـه   كوشكهاي زمان ساسانيان گواهي مـي     

خواسته كه چون شـب،     مي هميشه درونگرا بوده است و    
 از نگــاه بيگانــه، آرام خانــه، بــا خانگيــان خــود، دور در

  »316، همان. بياسايد
ــي در  ــن درونگراي ــوبي    اي ــه خ ــم ب ــا ه حجاريه

اي كه در آثار مرودشت به چهره هيچ        هويداست به گونه  
، كه وجـودش    "نقش رجب "خوريم مگر در    نمي زني بر 

  .هم نماي پشت صحنه استا آنج
ــاً  در« ــز درونگرايــي دقيق    رعايــت كــاخ شــوش ني

، همگي رو به ميـان  هاي تاالرها پنجرهو شده حتي در  مي
  »85، 1387، پيرنيا .اندسرا داشته

ــه  در« ــان خان ــران در مي ــه و اي ــتخري  ، باغچ   اس
تاالرها را چـون آغوشـي بـسته         اتاقها و  و ساخته اند مي

در بـارو و ديـوار بيرونـي،         .انـد هچيـد گرداگرد آن مي  
. ديد اي نبوده تا بتوان از درون بيرون را       روزنه پنجره و 

عارفان هم مـيهن     گويا معماران ايراني اين روش را از      
درون  گرفته بودند كه به برون كاري نداشته و خود فرا

 بنـابراين بـه ايـن       »1387،85پيرنيـا،    .اندنگريستهرا مي 
معماري سـنتي ايرانـي      در» بحجا«رسيم كه   نكته مي 

شده از دوران كهن تا قرن معاصر       به خوبي رعايت مي   
   .سازها قبل از غربي شدن ساخت و و
  

ين پاك اسالم با گريـز و       اند كه آي  برخي گمان كرده  
پرهيزي كه به همراه داشته مردم مـسلمان ايـران را           
درونگرا كرده است، اما كاخهاي تخـت جمـشيد و          

دهند كه ايراني انيان گواهي ميكوشكهاي زمان ساس
خواسته كـه چـون     هميشه درونگرا بوده است و مي     

شب، در خانه، با خانگيان خود، دور از نگاه بيگانه،          
  آرام بياسايد

  
كاخهـاي آن،    اجـزا و   نقشه تخت جمـشيد و     در

سـاختمان   شود كـه هـر    درونگرايي به خوبي ديده مي    
ــوده و راهــرو داراي فــضاهاي خــدماتي و ــه نيــاز ب  ب

اي اين امر به دليل باور ويـژه . اندفضاهاي ديگر نداشته 
ايـن  . انـد داشـته » حجـاب «زمـان بـه      آن است كـه در   

خاك داشـته پـس از       اين آب و   كه ريشه در  » حجاب«
توان گفـت    نمي قطعاً آن صحه گذاشته شد و     اسالم بر 

كه اين درونگرايي حاصل فتح ايران به دسـت اعـراب          
سـاير موضـوعات هـم       كه در چنان. مسلمان بوده است  

ديــن اســالم پــس از گــسترش، بــا ســنتهاي عقالنــي  
  همشته و يا ترويجمخالفتي نداشته، كه برآن صحه گذا   

نتگاهها هم يكي   سكو در» حجاب«رعايت  . كرده است 
  .از اين موارد است
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شهرســازي  ضــوابطي كــه در جملــه اصــول و از«
  :ردتوان از موارد زير نام باسالمي رعايت مي شده مي

پوشيدگي اسـت كـه برمبنـاي         اصل محرميت و   -1
  شهرسـازان اسـالمي گوشـزد       اين اصـل بـه مهندسـان و       

اسالمي بايد به طريقي     مساكن در شهر   كند كه بناها و   مي
 پوشـيدگي و     فـضاها،  منـدي از  بنا شود كه ضـمن بهـره      
  خصوصي تبيين شود؛ حجاب زندگي فردي و

ن ايـ  ي مرتفـع بـر     اصل حرمت سـاخت بناهـا      -2
اساس بلند مرتبه سازي در شـهر اسـالمي نبايـد حـريم             

  »71،صابري فرد .ز بين ببردخصوصي افراد را ا
ـ       خانه در« طـرز  ه  هاي كاملتر، زنـدگي خـصوصي ب

زندگي عمـومي از هـم جـدا شـده كـه شـامل               زيبايي با 
، پيرنيـا . اندروني بـوده اسـت     عناصري از قبيل بيروني و    

ــرم  در »158، 1374 ــل ح ــدروني اه ــابچــه ن وز( ان ) ه
 بيروني محلي بوده براي ارتبـاط بـا        اند و كردهزندگي مي 
 ايـن معمـاري حتـي در     . مودبانـه  محترمانـه و   اغيار، امـا  

ساختمانهاي برونگرا مانند كوشكهاي ميان باغها رعايـت        
اين مورد را   . اندكردهدرونگرايي را رعايت مي    شده و مي
كه با فاصله    ) شيراز  قوام،( خانه زينت الملك   توان در مي

ي از نارنجستان قوام جدا شده مشاهده        متر 5يك كوچه   
از   اسـتقالل داشـته و  البته خانه زينت الملك كـامالً   .كرد

انـد  اين دو بنا به هم ارتبـاط داشـته     )تونل( راه زير زمين  
  .كه در حال حاضر بسته شده است

 در .ورودي ارگ كريمخاني هم بدين گونـه اسـت        
ــاط در ارگ كريمخــاني از ب اصــلي بالفاصــله وارد حي

 يك محيط سربـسته و     شويم بلكه پس از گذشتن از     نمي
 )انتظار اجـازه ورود مانـدن      در نشستن و براي  (سكودار  

پـس از گذشـتن از يـك         بايد به سمت راست پيچيـد و      
ديد البتـه نـه همـه فـضاي          فضاي بدون درب، حياط را    

ارگ . شـوند چـون درختـان مـانع مـي       . داخلي حيـاط را   

 حقيقــت، انــدروني كريمخــان بــوده و مخــاني دركري
» حجاب« آن به خوبي     ، در خانه بنابراين  خلوت خداي 

عمـارت كـاله فرنگـي كـه         در امـا  .رعايت شده است  
. ندارد وجود» حجاب«محل اداري كريمخان بوده اين      
است ) PAVILION( چون اين عمارت يك كوشك     

  . حضور اغيار  محل عبور و و
داراي احـساس عميـق     جوامع اسـالمي همگـي      «

معمـاري   كـه در   خلوت شخصي هـستند    پوشيدگي و 
-چهره   ها،يابد به نحوي كه خانه    سنتي آنان بازتاب مي   

بنابراين معماري درونـزاي    . باطني دارند  اي اندروني و  
هر كشوري بازتابي از مفهوم مكان در ذهن         شهري در 

سازمان  اشكال زندگي اجتماعي و      انسانهاي آن كشور،  
  »69، صابري. عي آن استاجتما

  
  فرهنگ برونگرايي
آورد فرهنگ غربي است،    ره برونگرايي حاصل و  

اين . برونگرايي است  اش به بيرون و   فرهنگي كه توجه  
ساير مظاهر زندگي صـنعتي      فرهنگ همراه با ماشين و    

 شالوده معماري ايران را فرو بوم شد و وارد اين مرز و 
عريان  . متصور نيست  آن ريخت كه متاسفانه، پاياني بر    

صـنعت هـم     سازي حاصل خودنمايي صنعتي است و     
  .يابدتوسعه نمي بدون پديده مدگرايي رشد و

ايـن سـرزمين     هنر اين همه، روند معماري و     با«
محمد شاه همچون زنجيري     كه تا زمان فتحعلي شاه و     

ـ       بر ،پيوسته بود   ويـژه در  ه  اثر خودباختگي فرهنگـي ب
بـه پـسرفت      هـم گسـست و     زمان ناصرالدين شـاه از    

ايـن پـسرفت تـاكنون      » 349،  1374،  پيرنيـا  .شد دچار
بـه جـاي آن پيـشرفت معمـاري          بشدت ادامـه دارد و    

غربي است كه نه در معماري بلكه در تمامي سـاخت           
  .سازهاي ديگر هم رسوخ كرده است و
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  اصل بازگشت به خويش درونگرايي و
ـ  حتي غربيها از ايـن برونگرايـي دلـزده شـده و            ه ب

كـه كيفيـت    در حـالي   «.دارندسوي درونگرايي گام برمي   
رصه خـصوصي بـا     عرصه عمومي در حال تنزل است ع      

، خلوت گزيني، آسايش فـردي،      تاكيد برحريم خصوصي  
 .امنيت فـردي رو بـه افـزايش اسـت          مصرف شخصي و  

مـوافقتي بـا     يـا  مخالفـت و   اينجا در» 16،  1387،  تيبالدز
نظر ما اين اسـت     . ريمسازي ندا نعريا فرهنگ برهنگي و  

در » حجـاب «يان سـازي و بـي    عر كه فرهنگ برهنگي و   
  .اين جغرافيا ندارد ، ريشه درمعماري

هنـوز   )خانوادگي آسايش فردي و  ( اين درونگرايي 
حال كـم    كند اما در  بوم خودنمايي مي   اين مرز و   هم در 

  .رنگ شدن است
  

  هاي عينينمونه
 ان در از ســوي دانــشگاه اصــفه1371ســال  در -1

 .شـهرك جديـد مجلـسي رفتـيم        سفري علمي به ديـدار    
  ا فضاي سبز، آنهم چمن صورت ـازل از هم بـتفكيك من

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پـس از مـدتي شـهرك آمـاده پـذيرايي از            . گرفته بود 
بدون فرزند مدرسـه     يا  جوان و  كه بيشتر مهاجران شد   

ها واگذار شدند اما پس از مدتي       اغلب خانه .  بودند رو
 .چراها رفتند  به دنبال چون و    .اگهاني آغاز شد  تخليه ن 

ندارنـد  » حجـاب «يكي از اين داليل اين بود كه منازل   
قـس   كـار نيـست و     حياط خصوصي در   و اندعريان و

بـه   بازخورد اين بود كه؛ چمنها كنده شـدند و        . عليهذا
بلوكهــاي ســيماني  متــري بــا2ديوارهــاي  جــاي آنهــا

  درونگـرا شـدند و     منازل بطور واقعي   سربرافراشتند و 
  .»حجاب« كليد، امنيت و دروازه، قفل و و داراي در

شـهرهاي مختلـف ديـده مـي          به كرات در    -2 
اي ، سيمهاي شبكه   آپارتمانها را با حصير    ايوانود كه   ش
چـرا  : سـوال اينجاسـت   . انـد  ورقهاي فلزي پوشانده   و

معماران ما خلق وخوي مـردم خـود را بـه فراموشـي             
  » حجـاب «هـاي بـدون     ايـوان  يا و هااند؟ پنجره سپرده

ايـن ديـار كـارآيي       در آورد فرهنگ غـرب اسـت و      ره
صـنعت   ملقمه سـنت و    با اين اعتقاد را   .مطلوبي ندارد 

  انه ـمتاسف .رفتـار گـ معماري امروزين بكوان درـتمي
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 يدگي و حجاب برخالف معماري روز    پرده، نرده، شبكه و شيشه براي رعايت پوش:7 و6 ، 5تصاوير شماره 
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شود كه ايـوان    به كرات در شهرهاي مختلف ديده مي      
اي و ورقهـاي    اي شـبكه  آپارتمانها را با حصير، سيمه    

چرا معمـاران مـا     : سوال اينجاست . اندفلزي پوشانده 
انـد؟  خلق وخوي مردم خود را به فراموشـي سـپرده         

آورد فرهنگ ره» حجاب«هاي بدون  ها و يا ايوان   پنجره
  غرب است و در اين ديار كارآيي مطلوبي ندارد

  
ايـران زمـين، سـنت معمـاري در          آنگونه كه شاهديم در   

 بــه بوتــه انسانــساختهاي صــنعتي رنــگ باختــه ور برابــ
   .فراموشي سپرده شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ست از نكات مثبت معماري گذشـته،       يبااكنون مي «
هـاي نـوين    را بـا روش    آن هـا، بهـره بـرد و      ، خانه بويژه

مـا بايـد     .نياز امروز مردم هماهنگ ساخت     ساختماني و 
،  باشـيم  زشهرهاي كوچك ني   به فكر معماري روستاها و    

  »349، 1387، پيرنيا .شودتهران خالصه نمي در همه چيز
  

اجتماعي اسـت   -اي فرهنگي ساخت مساكن، پديده  
اي كه در جاي گذشته. هاي دورندكه حاصل گذشته

جاي اين مرز و بوم هم اكنون وجـود دارنـد و بـه              
بايست در برابر فرهنـگ غيـر، اسـتحاله         آساني نمي 

ه خود بگيرد كه در آن      شده و رنگ فرهنگ بيگانه ب     
  آيداي ناچسب در ميصورت بصورت وصله

  
   نتيجه

طبيعي يك مكان در آفرينش      جغرافياي انساني و  
مساجد نقش  ها وانسانساختهايي همچون مساكن، كاخ

ــي  ــازي م ــد واصــلي را ب ــي و كن ــسلهاي فعل ــي  ن آت
ــر  ــن ام ــاه اي ــيناخودآگ ــه ارث م ــد را ب ــب  .برن تركي

 بيعي اسـت كـه سـكونتگاهها را       ط جغرافياي انساني و  
ايـن    بـا  هاي غيربومي هم عمدتاً   مدل. آوردمي بوجود

هاي منفـي زيـادي را بـه        جغرافيا ناسازگارند كه پديده   
اينكه در زيـر چتـر مـدلهاي بـومي،           دنبال دارند، مگر  

مـا ايـن فرآينـد       كـشور  به روز شـوند كـه در       بهينه و 
ــوده اســت  ــوب نب ــثالً. مطل ــي و م ــت  درونگراي رعاي

 ساخت مـساكن در    كه ساليان دراز است در    » حجاب«
شدند اكنون به كناري گذاشته شده رعايت مي  اين ديار 

 هـال و   هـاي اوپـن و    انـد بـه آشـپزخانه     تبديل شده  و
 قـالي هماهنـگ     پذيرايي متصل به هم كه بـا فـرش و         

اي ده، پديـ  سـاخت مـساكن   . سـازي عريان ...باشند و   
 .هاي دورند هگذشت اجتماعي است كه حاصل   -فرهنگي
بوم هم اكنـون     و جاي جاي اين مرز    اي كه در  گذشته

بايست در برابـر فرهنـگ      نمي به آساني  وجود دارند و  
غير، استحاله شده و رنگ فرهنگ بيگانه به خود بگيرد     

  سب درـاچـاي نهـلـورت بصورت وصـص ه در آنـك

 سـهپـس از ورود بـه هـشتي از درب اول: 8  شماره تصوير
ـ    درب ديگر باز مي     بـه يـك خانـه و       يشود كه هركدام منته
 شوندحياط بزرگ مي

درب اول
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 اين است كه فرهنگ معماري شـهري و     اعتقاد بر . آيدمي
بنـدي برخـوردار    اين ديار از چنان استخوان     رروستايي د 

 دنيـاي صـنعتي     سازي در توان آنها را با بهينه    مي است كه 
نهضت "سازي شايد بتوان به اين بهينه   .فعلي بكار گرفت  

  .نام نهاد "معماري بازگشت به خويش در
  

  نوشتپي
كه درون يك باغ بنـا شـده باشـد          ) كوشك(عمارت وياليي  -1

رنگي كه در شيراز در باغ نظر بنا شـده اسـت و       مثل عمارت كاله ف   
يا عمارتي كه در وسط نارنجستان سعدي بنا شده و يا عمارت باغ             

  ارم
 ديواري است كه بعـد از درب ورودي بـراي جلـوگيري از              -2

  شده استديد مستقيم ايجاد مي
  

  منابع
دانشگاه علـم   ،  معماري اسالمي ايران  ،  محمدكريم پيرنيا، -

  .1374، تهران، صنعت و
 ،سـبك شناسـي معمـاري ايرانـي        ،، محمـد كـريم    پيرنيا -

  .1387، تهران ،سروش دانش نشر ،تدوين غالمحسين معماريان
ترجمـه  -جغرافيـاي فرهنگـي    اي بـر  مقدمه ،تري ولستر  -

  .1380، تهران ،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ،سليماني تواليي و
ترجمه محمد   ،شهرسازي شهروندگرا  ،تيبالدز، فرانسيس  -
  .1387، تهران ،نشرخاك ،ي نژاداحمد

هـاي  پديـده  بيـنش اسـالمي و    ،  عباس سعيدي رضواني،  -
  .1372، مشهد، آستان قدس، ييجغرافيا
 نشرفن  ،با معماري جهان  آشنايي   ،زارعي، محمد ابراهيم   -
  .1387 تهران، ،آوران

 گيـري مراكـز مـذهبي در      شكل روند،  حسين سلطانزاده، -
  .1362،تهران، انتشارات آگاه، ايران

 جهـاد ،  ي شـهرها  عجغرافيـاي اجتمـا   ،  حـسين  شكويي، -
  .1369، تهران، دانشگاهي

ريــزي برنامــه در دگاههاي نــوديــ ،حــسين، شــكويي -
  .1373، تهران، سمت، شهري
، ريـزي شـهري   تاريخ علم برنامـه   ،  صابري فرد، رستم   -

  .1387، تهران ،انتشارات دانشگاه پيام نور
ترجمـه   ،طراحـي فـضاهاي شـهري      ،، مـاگتين  كليف -

  .1387، تهران ،انتشارات ثامن الحجج ،ارسيس سهرابين
ــف  - ــد يوس ــاني، محم ــران در  ،كي ــاري اي دوره  معم
  .1387، تهران ،انتشارات سمت، اسالمي
 مبــاني معمــاري و اصــول و ،موســويان، محمدرضــا -

  .1387، انتشارات آذرخش ،شهرسازي
، پيـام نـور   ،  جغرافيـاي شـهري ايـران     ،  اصغر نظريان، -
  .1374، تهران

 ترجمـه بـاقر    ،معمـاري اسـالمي    ، برند، روبرت  هيلن -
  .1387، تهران ،انتشارات روزنه ،اهللا زادهآيت
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