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چکیده

Abstract

انسان براي رسيدن به آرامش نيازمند خلوت است .خانه باید حریمي داشته باشد كه ساكنش را از دیده
شدن و شنيده شدن ناخواسته باز دارد و تصاویري را كه ساكنش در خلوت خود با خود و خانواده اش
نمي پسندد از او دور دارد؛ این خلوت نه آنچنان باشد كه وي خود را تنها و جدا از جامعه پندارد .خانه
باید به گونه اي باشد كه فرد درآن اختيار خلوت كردن با خود وخداي خود را داشته باشد ،و درعين حال
از وجود خانواده در كنار خود و همسایه در مجاورتش دلگرم باشد .این خلوت به انسان كمک مي كند تا
پس از گذار از هياهوي محيط آشفته ي بيرون ،خود را باز یابد و موقعيت خود را در هستي بازشناسد.
معماري خانه هاي امروز تالش كمي براي ایجاد این خلوت مي نماید .در پژوهش حاضر سعي شده است
كه سير تحول معماري خانه هاي سنتي تا مسكن امروز مورد بررسي قرارگيرد .روش تحقيق به صورت
تحليلي -توصيفي با ابزار مطالعات كتابخانه اي و اطالعات و اسناد جمع آوري شده است .بر اساس نتایج
بدست آمده این پژوهش ميتوان گفت آنچه كه در پيمودن هر راه و رسيدن به مقصد نهایي بسيار حياتي
و مهم مي باشد نقطه آغاز راه و نحوه قدم گذاشتن در آن است .ما امروز درون خود خانه نيز از تصور نگاه
هایي كه به آساني از خانه هاي روبرو به عمق خانه هایمان نفوذ مي كند ،در امان نيستيم و مجبوریم
همان تنها روزنه اي را كه مي تواند منظرگاه قابي از آسمان باشد ،بپوشانيم .امروزه ما به علت عدم
محرميت كمترین بهره را از فضا هاي باز و نيمه باز داریم و بسياري از مواقع شاهد آن هستيم كه همين
حداقل موجود هم به علت شریک شدن با همسایگاني كه خود غریبه هستند و نيز اشراف خانه هاي
دیگر ،قابليت استفاده هایي كه حياط خانه هاي قدیم داشت را ندارد.
واژگان كلیدی :سير تحول مسكن ،مسكن ایراني ،خانه سنتي ،خانه امروزي
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مقدمه
خانه مفهوم و پدیده نخستيني است كه وجود بشر از دیروز تا امروز به صورت پيوسته و وابسته با آن همراه بوده است؛ چرا كه
هر جا زندگي انسان جریان داشته ،خانه نيز جزء جدایيناپذیر آن بوده است و به این لحاظ معماري خانه نيز در تمدنهاي
مختلف با حساسيت و جذابيتهاي مختلفي دنبال ميشده؛این موضوع تا به آنجا اهميت داشته كه ضرورت این حساسيت به
صورت جنبه نمادیني تبدیل شده و هر مليتي سعي بر آن داشته كه با نشانه و الگوهاي فرهنگي مختص به خود ،به نوعي
توجهاش را به این موضوع نشان دهد.بر این اساس ميتوان گفت كه معماري بيشتر از هر هنري با فرهنگ انساني مرتبط
است .بشر همواره نيازمند فضایي بوده است كه او را در مقابل تاثيرات محيطي محافظت كند ،این نياز از ابتداي زندگي تا به
امروز تغييرات چنداني نداشته و به بيان دیگر ،فضاي معماري خانه مكان یا ظرفي است كه در آن بخشي از فعاليتهاي
مربوط به زندگي بشر صورت ميپذیرد و با زندگي انسان رابطهایي ناگسستني دارد( .)tebyan.netviewسالها پيش از این
فضاي زیستي و سر پناه انسان از خواسته ها وتوانائي هاي او جدا نبود بلكه ،پيش از این در حقيقت مأمني بود ساخته دست
خود او كه طي تالشي سر سختانه براي زنده ماندن كامأل سازگار با محيط و اقليم حاكم ودر راستاي عقاید ،فرهنگ و
دلبستگي هاي یک خانواده در چند نسل شكل گرفته وتوسعه مي یافت  .بدین ترتيب  ،خانه سنتي متولد ومتبلور شد (افتخار
زاده ،4831 ،ص  .)25اما امروزه با تخصصي شدن علوم و فنون  ،ضرورتهاي جامعه مدرن و مكانيكي ،گسست هاي قومي و
فرهنگي  ،ساخت این سر پناه براي خانواده در بهترین حالت بدست معماران وسپس برعهده انبوه سازان نهاده شده است كه
خود براي آن نام برازنده واحد مسكوني را برگزیده اند  .این واحد مسكوني كامأل بدون حضور صاحب آن و بي توجه به شرایط
اقليمي و یا فرهنگ ساكنين به سرعت تشكيل مي گردد و اینچنين تعلق خاطر  ،حس امنيت و سكني را از خيا لشان مي
زداید(همان) .این تغير شيوه زندگي ،تقریبأ همه جنبه هاي آئيني  ،سياسي  ،اجتماعي  ،اقتصادي و بالطبع خوراک  ،پوشاک
و آداب سكونت را هم شامل شده است  .در اروپا روند تغير سازمان فضائي خانه بر اساس تغير تدریجي روابط اجتماعي و با
سرعت كمتر از ایران صورت گرفت و در ضمن صنعتي شدن و استاندارد شدن در همه جنبه هاي شيوه زندگي رسوخ كرد .
بدین معنا كه در مواردي دستاورد هاي صنعتي شدن دقيقأ جایگزین عناصر خانه و یا با آنها هماهنگ شده و در مواردي نيز
به شدت آ نها را دگرگون كرد(حائري .)4832 ،بنا بر مطالب فوق الذكر ضرورت پرداختن به موضوع جایگزیني مفهوم ومصداق
خانه به واحد مسكوني و پيامدهاي منفي ناشي از آن  ،به عنوان یک نياز جدي حائز اهميت مي باشد.
سواالت پژوهش
 .4سير تحول معماري خانه هاي سنتي چگونه بوده است؟
 .5الگوهاي معماري خانه هاي سنتي و تاثير آن در خانه هاي امروزي به چه صورت بوده است؟
 .8در فرآیند دستیابي به الگوي مسكن امروزي ،به چه نكاتي توجه شده است؟
فرضیه پژوهش
 .4به نظر مي رسد بكارگيري الگوهاي معماري خانه هاي سنتي در خانه هاي امروزي هویت معماري ایران را زنده كند.
 .5به نطر ميرسد استفاده از عناصر معماري خانه هاي سنتي در مسكن امروزي تاثير مثبت داشته باشد.
مواد و روش تحقیق
روش تحقيق این پژوهش با ابزار مطالعات كتابخانه اي انجام گردید .در مرحله مطالعات كتابخانه اي از سوابق موجود در
ارتباط با موضوع پژوهش ،كتاب ها و پژوهش هاي مرتبط استفاده گردیده است.
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پیشینه تحقیق
جدول شماره  .1برخی مطالعات نویسندگان ایرانی در مورد خانه های ایرانی
ردیف

تاریخ

نویسندگان

منبع

عنوان

نتایج و یافته ها

4

زمستان
4831

محمد رضا
بمانيان
و دیگران

مقاله

عناصر هویت ساز در
معماري سنتي خانه
هاي ایراني
«نمونه موردي خانه
رسوليان یزد»

در این مقاله با توجه به تعاریفي كه از هویت ارائه شده ،مي توان به اهميت
هویت در جامعه و در پي آن هویت در معماري پي برد .در این مقاله سعي
شد تا به این پرسش كه معماري سنتي خانه ایراني چگونه توانسته است با
مولفه هاي هویت ساز جامعه آن زمان ارتباط برقرار نماید پاسخ دهد.

5

بهار
4815

مهران
عليالحسابي و
دیگران

مقاله

عوامل تأثيرگذار بر
تحول مسكن از
گذشته تا آینده

در این مقاله به زیبایيها و نكات مهم و با ارزش زندگي گذشتگان و حفظ
آنها براي رسيدن به زندگياي بهتر و سالمتر در آینده كه امري ضروري
است پرداخته شده ..اینكه وارث بافت شهري و فضاي عمومي موجود
هستيم متضمن استمرار وجودي در آینده است .استمرار حضور گذشته،
آینده را رقم ميزند ،همان قدر تقليد از گذشته بيفایده است كه ریشه
كردن آن ،زیرا تغييرات پارادایمي در مفاهيم و جهان از دیروز تا كنون
تغيير سيستماتيكي را در متن فرهنگي ،اجتماعي و صنعتي آینده ایجاد
خواهد كرد كه زندگي ،رفتار ،معماري و به خصوص مسكن را در خود غرق
ميكند.

4831

بيتي حامد

مقاله

بررسي نقش حياط در
ساماندهي خانه هاي
تاریخي مطالعه
موردي خانه هاي
قاجار تبریز

8

در این مقاله به عناصر تشكيل دهنده خانه هاي دوره قاجار وطراحي سردر
در خانه هاي این دوره پرداخته شده است .بررسي نقش حياط در
ساماندهي خانه هاي تاریخي مطالعه موردي خانه هاي قاجار تبریز عناصر
تشكيل دهنده خانه هاي دوره قاجار وطراحي سردر در خانه هاي این دوره.

تعاریف خانه
واژه نامه معين -4:اتاق ،بيت -5سراي ،دار  -8جائي كه در آن زیست كنند ،منزل ،مأوي -.لغتنامه دهخدا :آنجائي كه در آن
آدمي سكني مي كند .سرا ،منزل ،مستقر(دهخدا ، 4881 ،ص.)415
چرا باید به بناهای گذشته مثل خانه اهمیت داد؟
با بررسي یک مكان در یک شهر مي توان الیه هاي تاریخي معماري و هویت وجودي شهر را بازشناخت ،این مكان مي تواند
یک عبادتگاه مانند مسجد باشد كه به علت تقدس و حرمت آن الیه هاي تاریخي از ابتدا تا كنون كمتر ناشناخته مانده و
مورد تخریب قرار گرفته  ،یا ميتواند یک خانه باشد كه هر چه شهر پيشرفت مي كند تأثيرات بيشتري را در نحوه ساختار خانه
و حتي فرهنگ ساكنان آن مي توان مشاهده كرد .در شهر گراش یكي از علت هاي آشفته بودن و سردرگمي در طراحي خانه
كه مهمترین عنصر زندگي انسان است نبود اطالعات كافي و غفلت از سير تحول خانه در گذشته است .خانه بهترین ویترین
زندگي انساني است چرا كه با فرهنگ ،آداب و رسوم ،اقتصاد ،سياست و هر آنچه كه در جامعه تعریف مي شود در بعد فضا و
مكان خالصه مي شود .درست است امروز ما نمي توانيم مانند گذشتگان زندگي كنيم ولي این واقعيت را مي توانيم سرلوحه
امور خود قرار دهيم هر آنچه كه به دنبال آن هستيم باید با تفكر و اطالع از محيط زندگي مان انجام دهيم .نگرش معماري
مدرن با آمدنش گذشته را كنار گذاشت و این تئوري بيان كرد همه با هم باید به یک مفهوم مشترک بنگریم و طراحي كنيم
اگر بنایي در آمریكا ساخت ه مي شود مي توان همين بنا را در احمد آباد هند ساخت ،دنيا یک مسير پيش رو دارد و آن تعریف
تئوري هاي جدید و كنار گذاشتن گذشته است).)blogfa.compost-95.aspx
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سیری در تحول مفهوم خانه از دیروز تا امروز
در این مقاله سعي شده به موضوع سيري در تحول مفهوم خانه از نگاه دیگري پرداخته شود تا با ذكر مفاهيمي عميق مانند
شفافيت محوریت در فضاي خانه ،سلسله مراتب ،تقارن و محرميت در این وادي به مصادیقي جدید دست
یابيم(.)tebyan.netview
مفهوم شفافیت
ميگویند سير معماري ایراني سير شفافيت است ،چرا كه معماري ایران ،پيوسته این مفهوم را به بهترین وجه در بيشتر
كاربريها از جمله در كاربري مسكوني و مفهوم خانه نمود بخشيده است تا آنجا كه سير حصول این مفهوم در معماري
هخامنش تا معماري قاجار ره پيموده و در نهایت در دوره صفویه و قاجار نهایت ظهور خویش را هویدا ساخته است .البته
سبک طراحي خانههاي دوره قاجار ،از الگوي كهن خانههاي ایراني پيروي ميكند و كمابيش تاثير فضاهایي مانند اندروني
وبيروني در آنها مشهود است ،اما هر چه كه به سوي معماري پهلوي اول نزدیک ميشویم ،جلوه برونگرایي در آن بيشتر
ميشود؛ تا آنجا كه در دوره محمدرضا این الگو كامال از بين ميرود و با ظهور سبک مدرنيسم در ایران" ،شفافيت" ،خود را
در عرصههاي دیگري همچون حياط ،مهتابي ،آب ،ارسي ،ایوان و ...نمایان ميسازد.
حیاط
حياط ،فضایي تهي است كه عرصه را براي به تصویر كشيدن خاطرهها و قوام گرفتن ارتباط بين فضاي درون و برون فراهم
ميآورد.
آب
مفهوم دیرینه آب ،در عمق معماري ایراني در عرصههاي مختلف ،از باغهاي ایراني گرفته تا حوضهاي كوچک خانههاي این
مرز و بوم ،حضور شفاف خود را به نماد صورت یار ،به شكلهاي متفاوت هویدا ساخته است.
ارسی
ارسي ،گونهاي پنجره چوبي و شبكهدار كشویي است كه با باال و پایين رفتن باز و بسته ميشود .بلنداي آن از كف تا آسمانه
است.حكایت رنگ تمام عيار را ميتوان در رنگ شيشههاي ارسيهاي ایراني مشاهده كرد كه تصویري از بهشت را براي هر
بينندهاي نمایان ميكنند .این جشن رنگ كه در آن هيچ دو لحظه همانندي را نميتوان یافت ،درواقع جشن شادي و سرور را
در لواي رنگهاي قرمز ،سبز ،زرد و آبي...براي ساكنين خانه به ارمغان ميآورد.
ایوان
ایوان فضاي نيمه باز مسقفي است كه از سه طرف محدود و از یک طرف باز است .در خانههاي دوره قاجار ،ایوانهاي جنوبي،
نماي خانه را در پس پرده خود نمایان ميسازد .نمایي كه در بطن آن معموال طنبيها (اتاق بزرگ و اصلي خانه كه اغلب در
دل خانه واقع شده و داراي پنجره ارسي است) ،كلهاي ها (اتاق واقع در دو طرف طنبي در طبقه فوقاني كه در نتيجه ارتفاع
بلند طنبي به وجود ميآید و اغلب به آن دید دارد) ،حوضخانهها (فضاي سر پوشيده و مرتفعي كه حوضي در ميان دارد و
معموال با فضاهاي دیگر مرتبط است) و دیگر عناصر خانه وجود دارد .امروزه شاهد كمرنگتر شدن غناي نمادین گذشته
عناصر خانه در متن معماري نما هستيم و حكایت مدرنيسم و ترک هر آنچه كه در گذشته داشتيم ،بيآنكه بدانيم(
.(tebyan.netview
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محوریت در فضا
محورها ،به عنوان استخوانبندي اصلي معماري محسوب ميشوند و به عبارتي هندسه پنهان معماري بر شالوده محورها و
استراكچر بنا ميایستد و از طرفي ميتوان عنوان كرد كه محورها نماینده ساختار ذهني اجتماع هستند.
سلسله مراتب در فضا
بحث سلسله مراتب ،سخني است ميان درون و برون ،چراكه حس فضاي برون را در آهنگ حال و هواي درون نميتوان یافت
و به عبارتي ،درون ،فاقد این خواص است و احوال برون را نميتوان به درون راه داد .این تحول ،در سلسله مراتب نقش
ميبندد ،چرا كه آستانه ورودي ،شرط ورود و تحول است كه پس از درگاه و در فضایي مانند هشتي (فضاي اصلي ورودي كه
معموال بعد از سردر قرار ميگيرد) ،حياط بيروني ،دهليز و طنبي قرار ميگرفت؛ اما در دوره پهلوي ،با رنگ باختن فضاهاي
اندروني و بيروني و برونگرا شدن فضاها ،این ساختار نيز فرو پاشيد.
تقارن در فضا
تقارن ،در خانههاي ایراني با ضربآهنگ و ریتم خود ،تعادل و تنوع را نيز به ارمغان ميآورد ،زیرا با رنگ باختن فضاهاي اصلي
مانند طنبي خانه (كه هسته اصلي و قلب خانه محسوب ميشود) و فضاهاي كلهايها و ایوان یک پارچه و ارسيهاي رنگارنگ،
محورهاي فرعي نيز از ميان رفتند و با قرار گرفتن برخي از عناصر فرعي مانند راه پله در آكس مركزي ،آنگونه كه باید ،این
حس تقارن كه مفهومي از پایداري را در عرصه خانه مطرح ميساخت نيز به فراموشي سپرده شد.
محرمیت در فضای خانه
هرگاه سخن از محرميت به ميان ميآید ،تفاوت درون و برون بر ذهن نقش ميبندد ،چراكه درون و فضاي اندروني ،ویژه
اهالي خانه است و از آنجا كه این تمایز ناشي از فرهنگ كهن شرقي است ،در كالبد معماري سرزمين ما نيز نقش بسته و
بيتاثير نبوده است ) .)tebyan.netviewلبته این محرميت عالوه بر فضاهاي بيروني و دروني مابين فضاهاي مختلف اندروني
نيز حكمفرماست و به عبارتي ،حضور سلسله مراتب در متن فضاهاي بيروني نيز این محرميت را پر رنگتر كرده و در درون
نيز ،محرميت ،دروني اتاقها و دهليزها را از هم متمایز ميكند .بحث محرميت از همان بدو ورود توسط حلقهها و كوبههاي
درب خانه (اولين حوزه محرميت) مشخص ميشود تا آنجا كه نهایت نفوذ بيگانه ،هشتي و حياط خانه است .با تحليل و فرو
پاشي ریتم سلسله مراتب در فضاي خانه ایراني ،محرميت نيز دستخوش تغييراتي شد و سرانجام ،این رنگ باختن با حذف
درگاه و هشتي نيز تضعيف شد.
عناصر هویت ساز معماری ایرانی در خانه
در تمدن اسالمي صف تي از خانه كه در عمل خانه ها با توجه به آن شكل گرفته اند .سكون و آرامش است :و’ اهلل جعل لكم
من بيوتكمُ سكناً( نحل آیه  )31خداوند خانه هایتان را مایه آرامش براي شما قرار داد .اسم مكان از این صفتً ( سكون)،
یعني مسكن كه بر همين خصوصيت از محل زندگي خانواده داللت دارد ،چندین مرتبه در قرآن آمده و براي اینكه خانه ها به
واقع مظهر و مایه آرامش شوند؛ معماران گذشته تدابير گوناگوني را در كار داشته اند (هال.)4835 ،
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تصویر شماره  :4منبعblogfa.compost-95.aspx :

تصویر شماره  :5منبعblogfa.compost- 95.aspx :

عوامل تأثیر گذار بر تحول مسکن
تا كنون عوامل مختلفي در شكلگيري الگوي مسكن یک محل تأثير گذار بودهاند كه به دليل ارتباط محكم و پيوسته ميان
آنها با تحول هر یک از این عوامل در هر مقطع تاریخي ،سایر عوامل نيز متحول شده و در نهایت دگرگوني الگوي مسكن را
سبب شدهاند .در این بخش با معرفي عوامل مؤثر بر تحول الگوي مسكن سعي بر شناخت نحوه تأثير آنها در تغيير الگوي
مسكن شده است .قابل ذكر است كه با وجود اهميت عامل اقليم و آب و هوا در شكلگيري الگوي مسكن از عنوان كردن آن
به عنوان عوامل مؤثر بر تحول خودداري شده است؛ زیرا عوامل مؤثر بر تحول مسكن داراي شاخصهها و ویژگيهاي متغير در
طول زمان بوده و با مرور زمان شاخصههایي جدید و متفاوت با گذشته پيدا كردهاند اما ویژگيهاي انواع اقليم (گرم و خشک،
گرم و مرطوب ،سرد و كوهستاني ،معتدل و مرطوب) در طول تاریخ ثابت بوده و تنها روشهاي برخورد با آنها كه خود متأثر
از عوامل دیگر تأثير گذار بر مسكن (فرهنگ و تكنولوژي) هستند به عنوان متغيرهاي اقليمي مطرح ميشوند.
 .1فرهنگ و هویت
به اعتقاد راپاپورت ،عامل فرهنگ و درک انسانها از جهان و حيات ،نقش بسيار مؤثري در مسكن و سازمان تقسيمات فضایي
آن داشته است .فرایندها و تحوالت فرهنگي ،مانند یكجانشين شدن ،تحول ساختار خانواده ،تحول آرمانها و آداب و رسوم بر
خانه و مفهوم آن تأثير ميگذارد .خانه از دیدگاه انسان شناختي نوعي «فرهنگ» است و ریشهها ،كاركردها و الگوهاي
فرهنگي مسكن در هر جامعه معين است).(Rapaport,1969: 47
 .2اقتصاد
خانه از دیدگاه اقتصادي نوعي «كاال» است و به عنوان یک كاالي اقتصادي داراي ویژگيهایي است كه آن را از سایر كاالها
متمایز و تحليل عرضه و تقاضا و بازار آن را پيچيده ميكند .از ی ک سو ،مسكن كاالي مصرفي است كه پس از غذا و پوشاک
مهمترین نياز اساسي بشر است و گرانترین كاالي ضروري خانوار تلقي ميشود و از سوي دیگر ،به عنوان كاالي غير منقول
بادوام ،كاالیي سرمایهاي است كه سرمایهگذاري در آن ،بزرگترین بخش دارایي خانوار به شمار ميرود و عالوه بر خانوار ،براي
بنگاههاي اقتصادي نيز جذابيت باالیي دارد (ناجي ميداني و دیگران ،4831 ،ص.)435
 .3تکنولوژی
شناخت و تعيين درجه و ميزان برخورداري از دانش فني هر جامعه از موارد مهم تجزیه و تحليل هر جامعه است .چرا كه
نوآوريهاي تكنولوژیكي در توسعه جمعيتها ،فرهنگها ،ساختارهاي اجتماعي و توليدات مادي تأثيرات فراواني دارند
(مهرآیين ،4831 ،ص .)41با مطالعه تاریخ معماري ایران ميتوان نتيجه گرفت كه در هر دوره معماران در استفاده از مصالح و
فرمهاي جدید پيشگام بودهاند .مثالً تغيير فرمهاي سقفهاي صاف به فرمهاي گنبدي ،به تكنولوژي ساخت گنبد تبدیل شد و
یک نوآوري را در تاریخ خود رقم زد.
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 .4روابط اجتماعی
توسعه كشاورزي در چند هزار سال قبل منجر به ظهور نخستين شهرها شد زیرا توانایي توليد غذا در محل ،امكان اسكان
دایمي را ميسر ساخت " .با این حال در طول تاریخ ،جمعيت به طور گستردهاي در مناطق قابل سكونت جهان پراكنده شد اما
تنها در قرن بيستم بود كه فرآیند برنامهریزي توزیع جمعيت در هر كشور مورد توجه قرار گرفت .طي قرن بيستم و با ظهور
كالنشهرها و مناطقي با تراكم جمعيتي باال  ،نياز به آگاهي از توزیع جمعيت و تجزیه و تحليل آن احساس شد زیرا مناطق پر
ازدحام ،برنامهریزي دقيقتر خدمات عمومي و توجه بيشتر به راهبردهاي محيط زیستي درازمدت را ميطلبيد( ".ایران محبوب
و دیگران .)4831 ،در نتيجه ميتوان گفت با افزایش جمعيت تأثير روابط اجتماعي بر محيط زیست و مسكن روز به روز بيشتر
شده است.
 .5سیاست
یكي از عواملي كه همواره در تحوالت مسكن به خصوص پس از رشد جمعيت شهرها تأثيرگذار بوده است سياستهایي است
كه در دولتها براي ساخت مسكن اتخاذ و پيگيري ميشود .سياستهایي چون تشویق و تدوین ضوابط و مقررات خاص جهت
ساماندهي بافتهاي مسكوني مانند :اعطاي تسهيالت بدون سپرده یارانهاي براي ساخت ،خرید و مرمت واحدهاي مسكوني،
تخفيف هزینه صدور پروانه و تراكم پایه و مازاد( ،ایزدي و دیگران ،4833 ،ص )4آنچه كه از مطالعه در روند تغيير عوامل ذكر
شده بر ميآید این است كه تمامي عوامل فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و تكنولوژي بر یكدیگر تأثير گذاشته و
مجموعه تأثيرات متقابل آنها بر الگوي مسكن در هر دوره و تحول آن اثرگذارند (تصویر شماره .)8

تصویر شماره  :3تأثیر متقابل عوامل مؤثر بر تحول مسکن و نحوه اثر گذاری مجموعه آنها بر شکلگیری الگوی مسکن هر دوره
تاریخی .منبع :علیالحسابی و دیگران ،بهار  ،1332مجله مسکن و محیط روستا ،شماره 141
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تغییرات الگوی مسکن ایرانی (مسکن دیروز)
هـنـرمـنـدان و معماران ایـراني در طول تاریخ ،بـه دنـيـا ثـابـت كـردند كـه تـوانائـيهاي باالیي دارنـد و به خاطر آثار
تـاریخـي مـنـحـصر به فرد فـراوانـي كـه از خـود بـجـاي گـذاشـتـهاند ،شایسته احترام و قدرداني هـسـتـند .این آثار و به
خصوص خانههایي كه در دورانهاي مختلف تاریخي ساخته شدهاند با تـغـيـيـراتي كـه بـرآمـده از نـيـازهـاي خـاص مـردم
در زمـانهـاي مـتـفـاوت بوده است؛ شكل گرفتهاند .اما این تغييرات در دهههاي اخير سرمنشأ آگاهانه و منطقي نداشته و با
تقليد كوركورانه به سمت مقصدي نگرانكننده پيش رفتهاند .شروع این امر را ميتوان از ورود معماري غرب به تهران ،از زمان
سلطنت ناصرالدین شاه یعني نيمه قرن نوزده دانست .تا پيش از این تاریخ معماري در ایران همواره از سنت الگو
ميگرفت(شيخ ،4831 ،ص .)81
درونگرایی
در خانههاي سنتي حریم درون همانند سرزمين و هویت ،مهم و شایسته پاسداري بوده است ،در فرهنگ سنتي ایراني خانهها
حریم اندروني و بيروني داشتند تا چشم بيگانه به ناموس خانه نيفتد؛ اینگونه درونگرایي ،یعني آوردن نمونه بيرون به درون
را مي توان ناشي از شرایط اقليم گرم و خشک و شاید جهان بيني و فرهنگ قوم ایراني دانست(هاشمي ،4832 ،ص .)5بنابراین
مرزي ميان محرمان ساكن خانه وجود نداشته و فرزندان و اعضاي خانواده در اتاقي مشترک زندگي ميكردند .اما در خانههاي
امروزي ایران به درونگرایي و حفظ حرمت خانه و خانواده توجهي نميشود ،دید به داخل خانهها امنيت رواني خانوادهها را از
بين برده و جدایي اتاقهاي والدین و فرزندان ،ميان محرمان خانه مرز و جدایي انداخته است.
سازمان فضایی و عملکرد اندامهای خانه
با مرور زمان و تغيير در سازمان فضایي خانهها زبان غير معمارانه در اكثریت آنها حاكم شده است .در فضاي خانههاي معاصر
چون وارد ميشویم ،گم نميشویم اما نميتوانيم خودمان و فضاي خودمان را پيدا كنيم .تقریباً به یكباره همه آنچه فضاهاي
خانههاي معاصر را شكل ميدهند عيان ميشوند .همه چيز قابل پيشبيني است .اگر صاحبخانه دست ما را نگيرد و
هدایتمان نكند و اگر مبلهاي آماده براي نشستن اندكي دور از دید باشند جایي براي رفتن نيست ،اشياء ما را هدایت
ميكنند .درها كه به سبب فقدان درگاهي ،حریمهاشان درهم ميشود ،تنها با بسته بودن آشكار ميشوند ،و بدین ترتيب با
بسته بودن درها تشخيص آشپزخانه ،حمام ،توالت و گاه در خروجي مشكل مينمایند .بوي غذا شاید به آشپزخانه هدایتمان
كند و چک چک شيرهاي آب و صداي سيفون به دستشویي و توالت .مكان پنجرهها را بيشتر از طریق پارچه یا كركرههاي
آویزان بر دیوار ميتوان تشخيص داد نه چشماندازهایي كه ميبایست از درونشان دیده شود(حائري ،4832 ،ص .)52 -51
شیوه زندگی
شيوه زندگي در خانههاي بزرگ سنتي مانند خانه بروجرديها و خانه طباطبایيهاي كاشان (دوره قاجار) كه داراي مجموعه
وسيعي از امكانات مانند حمام ،آب انبار ،اتاقهاي بهار خواب ،زمستانه ،بادگير ،آشپزخانههاي متعدد بزرگ ،انبارها ،هيزمدان،
حياطهاي متعدد ،تاالر ،مهمان خانه ،سالنهاي پذیرایي و مالقات ،اندروني و دیوارهاي بلند و قلعه گونه هستند؛ با زندگي در
خانههاي معاصر و مدرن امروزي بسيار متفاوت است ،با رشد صنعت ساخت و دكوراسيون ،دیوارها برداشته شد و اتاقهاي
اوپن (باز) جاي سبکهاي سنتي را گرفت ،حضور پنجرهها در جبهه بيروني خانه نماسازي را متنوع و برونگرایي را تقویت
كرد.
تغيير شيوه زندگي تقریباً همه جنبههاي آئيني ،سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و بالطبع خوراک و پوشاک و آداب سكونت را هم
شامل شده است .انقالب غذایي (اقبال عمومي به غذاهاي آماده) ،انقالب اتومبيل (اختراع و توليد انبوه اتومبيل) ،انقالب ابزار
(ماشينآالت كمكي در خانهها مانند جارو برقي ،ماشين ظرفشویي) ،انقالب خدمات (عمومي شدن خدمات آب ،برق ،گاز،
حمل و نقل) ،انقالب جوانان (آزادي در انتخاب سبک زندگي) و انقالب تلویزیون (ابزار رسانهاي و سرگرمي) از جمله عوامل
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مؤثر بر تغيير شيوه زندگي دهههاي اخير هستند (فاضلي ،4832 ،ص  .)52 -53تغيير در شيوه زندگي تغيير در مسكن را
موجب ميشود و تغيير در مسكن ،رفتارها و شيوه زندگي جدیدي را طلب ميكند و این تأثير و تأثر همچنان ادامه دارد.
شیوه ساخت
معماران در گذشته نيارش ساختمان را از زیبایي آن جدا نميدانستند ،به تجربه ،به اندازههایي براي پوششها ،دهانهها و
جرزها دست یافته بودند و با استفاده از پيمونهاي كوچک و بزرگ هرگونه نگراني معمار را از نااستواري ،نازیبایي ،یكنواختي
و یكساني ساختمانها از بين ميبردند .همچنين در ساخت بناها از مصالح و امكانات بومي ،محلي و در دسترس براي سرعت
بخشيدن به كار ساخت و راحتي نوسازي (خودبسندگي) و در صورت نياز از مواد و مصالح سرزمينهاي دوردست استفاده
ميكردند (پيرنيا و دیگران ،4831 ،ص  .)84 -81آنها پس از صنعتي و استاندارد شدن خانهها ،دستاوردها و تجهيزات صنعتي
را در برخورد با عناصر خانه ،در سه راه:
هماهنگ شدن با آنها (داكتها)
جایگزین آنها شدن (مصالح و شيوه ساخت صنعتي به جاي مصالح و نيارش بومي)
دگرگوني آنها ،تقسيمبندي كردند.
نوع و ارتباط واحدهای مسکونی
بشر همواره از آغاز اسكان تا كنون در ساخت خانههاي مناسب و ارتباط ميان آنها اندیشيده و سعي بر ایجاد مجموعهاي
موزون و هماهنگ داشته است .اما با شهرنشيني ،گسترش تكنولوژي ،افزایش نياز به روابط اجتماعي ،ازدیاد مهاجرت و
افزایش جمعيت در شهرها ،نياز و گرایش به انواع خانهها را با انواع رابطه مانند حومه نشيني ،خانههاي تک واحدي مستقل،
خانههاي حياط مركزي در شهرها ،خانههاي شهري برونگرا ،مجموعههاي مسكوني اشتراكي ،آپارتمانهاي بلند ،مجتمعهاي
مسكوني با ارتفاع متوسط ،مجتمعهاي مسكوني جمعي و ساختمانهاي چند عملكردي به وجود ميآورد (شوئنوئر.)4831 ،
نوع سازماندهي هر یک از این انواع خانه سبب ایجاد روابطي خاص در خانه و محيط همسایگي و محلي آن ميشود .در ایران
نيز با شروع عصر سرمایهداري و تغيير سبک توليد و معيشت ،خانهها كمكم از حالت افقي به شكل عمودي و از حالت
حياطدار به مجتمعهاي مسكوني و آپارتماني درآمدند(شيخ ،4831 ،ص .)33
رویارویی با اقلیم
معماران ما بر پایه تجربياتي كه از ویژگيهاي آب و هوایي ،تابش آفتاب و سوي وزش باد و دیگر عوامل داشتهاند ،از سه رون
بنيادي راسته ،اصفهاني و كرماني استفاده ميكردند؛ همچنين براي پيشگيري از رخنه گرما و سرما و آفتاب آزاردهنده از
روشهایي چون :دو الیه كردن بام ،استفاده از تيغههاي تابش بند ،استفاده از قطعات كوچک شيشههاي رنگي و سایهاندازي با
ایجاد پستي و بلندي حتي در تزئينات دیوارها استفاده ميكردند(پيرنيا و دیگران ،4833 ،ص .)15 -84در گذشته از سازمان
فضایي متناسب با اقليم منطقه نيز در مقابله با سرمایش یا گرمایش فضاها بهره ميبردند .حياط به عنوان مهمترین عامل
تهویه هوا محسوب ميگردید و فضاهاي تابستاننشين و زمستاننشين در كنار آن شكل ميگرفتند (حائري ،4832 ،ص.)52
ارتباط با طبیعت
روایت استاد پيرنيا از خانه ایراني ،پر از اصطالحاتي است كه هر كدام یكي از معاني خانه را ،از یک طرف ،در رابطه با انسان و
از طرف دیگر ،در رابطه با طبيعت بيان ميكنند .فراواني این اصطالحات حاكي از گوناگوني و غناي روابط ميان انسان و
طبيعت یا عالم ماوراي اوست .این روابط گوناگون و متعددند ،اما همه آنها را یک چيز هماهنگ ميكند كه عبارت است از:
پراكندگي و گریزندگي طبيعت خالي از انسان را به مركزیت حضور انسان گرایش دادن (هاشمي ،4832 ،ص.)5
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نتیجهگیری
آینده بدون گذشته وجود ندارد ،معماري گذشته ما ،امانتدار فرهنگ است و معماري كنوني ایران ،معلق ميان گذشته و
آینده در تكاپوي یافتن مسير خویش باقي مانده؛ متاسفانه ،توجه بسيار زیادي كه خالقان فلسفه معماري معاصر صرف
تكنولوژي كردهاند ،باعث كم توجهي به شيوههایي شده كه در آن مردم ميبایست در ميان فضا زندگي كنند .سبکهاي
زندگي مردم امروز بر حسب ميزان غربي شدن آنها ،شدیداً متنوع است و معماري امروز در ميان این تنوع دچار تزلزل شده و
در حال دگرگوني است .اما اندیشه ماحصل این دگرگوني ،گاهي انسان را دچار تردید ميكند .چرا كه ما خویشتن را از یاد
بردهایم و تنها پوستهاي را ميمانيم با ادعایي بزرگ .به عالوه ،تجمع متنهاي مختلف ،سردرگمي كالني را براي مخاطبانمان
ایجاد كرده كه آنان را كامالً با فضاي خانهمان بيگانه ميسازد .امروزه ،براي ما ایرانيان كه هنوز در كنار سبک زندگي مدرن،
عناصري از سبک زندگي سنتي و كهن را تجربه ميكنيم ،توجه به زیبایي ها و نكات مهم و با ارزش زندگي گذشتگان و حفظ
آنها براي رسيدن به زندگياي بهتر و سالمتر در آینده بسيار ضروري است .اینكه وارث بافت شهري و فضاي عمومي موجود
هستيم متضمن استمرار وجودي در آینده است .استمرار حضور گذشته ،آینده را رقم ميزند ،همان قدر تقليد از گذشته
بيفایده است كه ریشه كردن آن ،زیرا تغييرات پارادایمي در مفاهيم و جهان از دیروز تا كنون تغيير سيستماتيكي را در متن
فرهنگي ،اجتماعي و صنعتي آینده ایجاد خواهد كرد كه زندگي ،رفتار ،معماري و به خصوص مسكن را در خود غرق ميكند.
بنابراین امروز كه با سرعت زیاد در حال گذر از انقالبي جدید هستيم باید هوشيارانه عمل كنيم .چرا كه با سرعت گرفتن
تحوالت ،دیگر توان اندیشيدن و حفظ ارزشهاي انساني ،فرهنگي و معماري گذشته خود را نخواهيم داشت .الگوي مسكن در
شرف باز شكلگيري اساسي است و در آن همگرایي حوزههاي فرهنگ ،اقتصاد ،سياست ،تكنولوژي و اجتماع ،فرایند تكاملي
پایانناپذیري را پدید ميآورد؛ احتماالً گفتوگوي ميان فرمها و فضاهاي جدیدي كه اكنون طراحي و ساخته شده ،با آینده
بالقوه آنها وجود خواهد داشت؛ ارتباطي كه روز به روز كمرنگتر خواهد شد ،بنابراین براي حفظ زنجيره مسكن ایراني در
طول تاریخ باید گذشته را ورق زد تا بتوان راه آینده را با درس گرفتن از گذشته هموار ساخت و با تجزیه عوامل مؤثر بر
مسكن و فضاهاي زندگي ،از گذشته تا امروز به تحليل ،بررسي و ارزشيابي آنها پرداخت .این امر در زمان كنوني كه در حال
گذار به دنيایي جدید هستيم حياتي و بسيار مهم است .با انجام این تحقيق و دستیابي به دستاوردهاي آن ،سهم بخشها و
مفاهيم تأثيرگذار غير معماري بر معماري بيش از پيش نمایان ميگردد .بنابراین تنظيم هر راهكاري براي دستیابي به الگوي
مسكن بدون كمک رهنمودهاي متخصصين علوم دیگر ناقص و بينتيجه خواهد ماند.
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