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 چکیده
 گذشاته  روزگاارا   از ،است بندگی گسترش و بودیتع کنندةتداعی که ریهن ةمثاب به ،معماری
 باا  هنار،  ایا   اماا،  اسات   بوده ایرانی -سالمیا فرهنگ تمایز وجه و یکپارچگی و وحدت جایگاه
 هاای نگارش  بار  مبتنی امدر  معماری پیامد شد  یمحسوس اتِتغییر دستخوش ،مدرنیته ورود

 مادد  باه  گرچاه  کاه  فضااهایی  ؛اسات  روح از خالی و تهی فضاهای اپوزیتیویسم و راسیونالیسم
 کاه  اناد مسیحایی نفس انتظار در هنوز گویی ،اندیافته موجودیت یفناور و علمی فراوا  امکانات

 هویات  و رساد مای  «فضاا  با ایهمانیای » به ،فضا انفسیِ ادراکِ با ،انسا  بدمد  روحی هاآ  در
 غناای  و انساانی  ادراک ناو   بر فضا اتتأثیر به توجه با بیند می شاطراف فضای آیینة در را خود

 در دیگار،  ساوی  از ،ایارا   معاصر معماری مدر  تِتحوال و سو، یک زا ،اسالمی -ایرانی معماری
 متمایزکننادة  عناصار  باا  محیطای  ةمنزلا  به ا«عباسیا  خانة» موردی مطالعة با حاضر پژوهش
 بررسای  جملاه  از ،آ  هایشیوه و پدیدارشناسی روش مدد به و ااسالمی -ایرانی معماری سبک
 ةخانا  یدکننادگا ِ بازد ادراک تیِشاناخ انساا   بررسای  باه  مشارکتی، مشاهدة و مصاحبه اسناد،

 حاس  ادراک خاناه،  در آراماش  حاس  ادراک اسات   شده پرداخته ،کنشگرا  ةمثاب به عباسیا ،
 گزینای، خلاوت  جهات  در خاناه  مکانی هایقابلیت دریافت گنبدی، هایسقف به نسبت معنویت
 حجاا   اصا   از رمزگشاایی  بر معاصر کنشگر توانایی و خانه معماری سبک به مندیعالقه ابراز
 است  تحقیق نتایج از هایینمونه
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 مقدمه
 یرانا یا -یاساالم  فرهناگ  زیتما وجه و یکپارچگی و وحدت گاهیجا گذشته روزگارا  از یمعمار
 یاساالم  میمفاه با را خود توانست که بود یهنر  خستین ی،خیتار لحاظ از معماری،  است بوده

 هدف کنندةیتداع ،هنر مثابة به معماری، کردند  استقبال آ  از مسلمانا  بنابرای ، ،کند سازگار
 فرهناگ  یشاورا  رخاناة ی)دب اسات  ی،بنادگ  گساترش  و تیعبود یعنی ،نشیآفر تیغا و خلقت
 و ینیآفربااز  :از است عبارت ی،اسالم هنر تحکم دگاهید از ی،معمار ( 1 :1383 کشور، یعموم
 کاار، )نقاره  هاا آ  یتعاال  و رشد جهت در انسا  یمعنو و یماد یازهاین با متناسب فضا قیتنس

 ، یاصا  هاای آماوزه  کاه  دانسات  ایناه ییآ دیبا را را یا یِاسالم معماری ،رو  یا از  (35 :1383
 ذیا   شاماری یبا  آثاار  هاسال یط در و است کرده هیننهاد خود در را یاسالم حکمت و معنوی
 -ایرانای  معمااری  یمباان  از منظاور  1اسات   شاده  بنادی دسته «یاسالم معماری یمبان» عنوا 
 و یآسامان  باورهاای  و دیا عقا در شاه یر نخسات  کاه  ییهاروش و اصول :از است عبارت اسالمی
 ییناوگرا  و ییجوقتیحق و ممارست اثر در ی،خیتار انقطا  بدو  ،سپس ،داشته ا یرانیا معنوی

 دآورنادگا  یپد راهنماای  ،اساالمی  -ایرانی ینیبجها  ةیپا بر ،هاتمد  ریسا با تماس در ا یرانیا
 اثارِ  بار   رایا معاصر معماری رسد،یم نظر به ،اما ( 39 :1373 زاده،ی)نق است بوده برجسته آثار
 و ژهیو بازخوردهای آماج و شده یمحسوس اترییتغ دستخوش بارهکیبه مدر  فرهنگ الییاست

 ( 25 :1385 نژاد،)محمودی است گرفته قرار ناموزو 
 و (سام یونالی)راس خارد  اصاالت  بر یمبتن یهانگرش ریتأث تحت اغلب، ،معاصر یشهر یفضا
 باه  جهاا   و )ساوهه(  شناساا  فاعا   منزلة به بشر تصور است  افتهی تینیع (سمیویتی)پوز یاثبات
  خرد و سوهه مقاب  در ابژه قرارداد  ،)ابژه( ییشناسا موضو  منزلة
 ،یای گراسااده  ،ییاساتانداردگرا  هاا، ارزش افت یا تنازل  ،گذشاته  ریا تحق اساطوره،  مقاب  در
 ی،همگا  ، یشهرماشا  یهاواههدیکل منزلة به سرعت و یافراط ییعملکردگرا خرد، به داد اصالت
 یشهرها در ویژه)به آمده حاص  نچهآ  است مدر  یشهرساز اصول و شدهادی یکردهایرو تبلور
 و یعلما  فاراوا   امکاناات  مادد  باه  گرچاه  فضااها  ای  ؛ستا یته یفضاها و هامکا ریغ (بزرگ
 بدماد  یروحا  هاا آ  در کاه  اندییحایمس نفس انتظار در هنوز ییگو ،اندافتهی تیموجود فناوری
 و خیتاار  از و اناد نبوده تهیمدرن خاستگاه که ییکشورها در ویژهبه ،امر  یا ( 11 :1387 ،ی)پرتو
 ماردم،  یزنادگ  سابک  در گسترده اتِرییتغ جادیا  یع در ،را یا مانند ،برخوردارند دیرینه یسنت

                                                           
ای را کاه  کنناد، هار معمااری   را نقد قرار می« معماری اسالمی»گذاری نظرا  ای  عرصه نامبرخی صاحب  اگرچه 1

 مورد تأییاد  معماری توا می انسا  باشد رشد اسبا  زیبایی و دانایی، و خرد پرورش از جمله اصول، رشته حائز یک
 اساالم و  مد نظر معماری بر مبنای نیست، بحث و طرح ای  برای در آ  مجالی که حاضر، تحقیق اما، دانست  اسالم
  است شده نوشته اسالمی معماری خاص سبک
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 و ساطوح  همة در که ییهاتعارض و هاتحول ؛است شده زین سنت با گسترده یهاتعارض موجب
 ،ی)فاضال  است آشکار وضوحبه ،مسک  مانند ی،نیع یامر در ویژهبه یجوامع  یچن یِزندگ وجوه
   ( isa.org.ir در شدهدرج

 در آ  آثاار  کاه  ردیپاذ یما  را ییهاا یژگا یو ی،زندگ طیمح با یسازگار اثر در ی،بشر یخو
 یملتا  هر یخو و  خلق و شهیاند گفت توا می ، یبنابرا  شودمی داریپد جامعه رسوم و فرهنگ

 ییفضاا  تیماه در و اساساً انسا  یهست ( 211 :1383 ،ا ی)شالچ ستوا یزندگ طیمح از ثرأمت
 ،طیمحا  در ( 11 :1387 ،ی)پرتاو  آ  باا  دهیتندرهم و جها  در یتیموجود تشیموجود و است
 کاه  اناد کنناده تجرباه  یموجودات بلکه ؛کنندمین عم  ءیش کی با مرتبط یهاسوهه مانند مردم
 دارد قارار  عماال اَ  یا ا ریتاأث  تحات  کاه  یاباد می تحقق یطیمح در آنا  شناخت و رفتار اعمال،
 اسااس  و هیا پا ،آ  ییفضاا  یهاا جنباه  ویاژه به ،ییایجغراف جها ستیز ( 151 :1387 ،ی)پرتو
 ممکا   زود ایا  ریا د کاه  ،افراد  یب یهاارتباط ةیپا ،گرید عبارت به  است یاجتماع جها ستیز

 مکاا   در رودررو یِسام رریغ یهاا مالقات قیطر از زیچ هر از شیب ،کند دایپ یرسم ابعاد است
 نقاش  مکاا   حاس  و یاجتمااع  حاس  یارتقاا  در تواندمی ،دهد رخ منظم اگر و گیردمی شک 
 ( 111 :1387 پرتوی،) کند فایا یمهم
 و اساالمی  -ایرانی یمعمار یغنا و ،سو کی از ی،انسان ادراک نو  بر فضا اتِریتأث به توجه با
 ریتاأث  باا   در قیا تحق گار، ید یساو  از ،ریاخ یهاسال یط ،را یا یمعمار در مدر  یهاتحول
 و یدارشناسا یپد روش مادد  باه  حاضار  ةطالعا م در آنچه دارد؛ ضرورت یانسان کنش و یمعمار
 از یکی مثابة به کاشا ، عباسیا  ةخان  است شده دنبال «کاشا  ا یعباس ةخان» یمورد ةمطالع

 کنشاگرا   دتوانا مای  همچناا   ،هاسال گذشت با اسالمی، -ایرانی یمعمار ةبرجست یشاهکارها
 بار  ذکرشاده  اتریتأث یبررس برای مناسبی یمورد ةنمون بنابرای ،  دکن جذ  خود به را یامروز
 در هطالعا م  یا ا ،اسااس   یا بر رود می شمار به ،کنشگرا  مثابة به ،خانه دکنندگا یبازد ادراک

 یمعماار  سابک  ةکنناد زیمتما اصرعن با یطیمح در حضور است: یاساس سؤال  یا به پاسخ یپ
 جااد یا طیمحا  از یادراکا  ناو   چاه  معاصار  کنشگر در (ا یعباس ةخان نجایا )در اسالمی -ایرانی

 کند؟یم
 

 قیتحق نةیشیپ
 سابک  ریتاأث  باا   در ،خااص  طاور  به ، یا از شیپ دهدمی نشا  یافتهانجام یهاقیتحق یبررس

 یقا یتحق «یدارشناسا یپد» روش بار  دیا تأک با نشگرا ک ادراک بر خانه اسالمیِ -ایرانی معماری
 پاورجعفر  محمدرضا قیتحق رینظ ی،شناسداریپد بر ناظر یِهاقیتحق برخی در است  نشده انجام
 اسات،  دهش کوشش «یخیتار یهابافت در مکا  و تیهو یدارشناسیپد» عنوا  با ،همکارانش و
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 یهاا بافات  در عنصار  دو  یا ا ا یم تباطار ،مکا  و تیهو شناخت با ،دارشناسانهیپد یمنظر از
 یهااد  د شاو  ارائاه  یمکاان  تیا هو یریا گشاک   یچگاونگ  از یمفهاوم  یمادل  و یبررس یخیتار

 مفهاوم  یارتقاا  در یتأمل :یشهر طیمح یدارشناسیپد» عنوا  با ایطالعهم در زین نژادیمحمود
 رویکاردی  در ،انماانی خبای  و مکاانی بای  از معاصار  انسا  رنج به اشاره با ،«یشهر مکا  به فضا

 نادارد  ضرورتی دیگر که رسدیم افتهی  یا به و پردازدمی مکا  ةپدید بررسی به پدیدارشناسانه،
 اصای   هایارزش و معانی یافت  برای جستاری به دبای و بود طراحی در جدید سبکی پی در که
  پرداخت ،سنتی شهرسازی خاصه ،شهرسازی و معماری در
 

 تحقیق ظرین و مفهومی چارچوب

 یاسالم یهنر مثابة به یمعمار (الف
 باه  کاه  دیا دم یمعماار  و هنار  کالباد  در ایویژه جوهر و روح یاسالم تمد  و فرهنگ و اسالم
 دیرسا  کماال  اوج باه  ا ینیشا یپ یدساتاوردها  و شاد  شکوفا هاتیخالق و استعدادها آ  ةواسط
 مادد  باه  فضاا  باه  د یبخشا نظم یبرا است یهنر ،کردیرو  یا در یمعمار ( 111 :1381 )نصر،
 یفضاا  در ( 151 :1381 )نصار،  پروردگاار  محضار  در انساا   داد قرار هدف با و مختلف فنو 
 رگ از هم گرفت را او سراغ دیبا هاآسما  در هم که دارد ییخدا به نظر معمار ی،اسالم یمعمار
 اثارش  و کندیم یزسازبا را یهست که است یانهییآ همچو  او است  ترکینزد انسا  به گرد 

 و بردارد بتواند که مقدار آ  به کجا هر از کس هر تا شودمی  یزم یرو بر یاگسترده ةسفر زین
 و یذهنا  ناه  هنار  ناو    یا ( 51 :1385 گرا ،ختهیر و )پورمند سازد را یس خویش دل و جا 

 مات   و بطا   از هبرخاسات  و رددا ینیع تیواقع بلکه ی،اعتبار یامر و یعاطف نه است ویسوبژکت
 هنار  ،ا یا م  یا ا در (18 ا   17 :1381 زاده،ی)نقا  است ظهور در ینیع قواعد تابع و یاله یوح

 ،اناد رفتاه یپذ صاورت  یرفانیغ یساحت در که است یریتصو یرمزها از شگفت یبیترک یمعمار
 یهاا روز خااص  یجااودانگ  و طراوت از و بوده اثریب هاآ  یریگشک  روند بر ماجراها و حوادث

 و ییدایا پ در یاساالم  یمعماار  هنار  کاه  سترو  یا از  (77 :1387 )رهنورد، برخوردارند یازل
 کام ، انسا  ثابت، ما یا ال،یخ نه،ییآ آ ، نور، ظهور، ،یتجل چو  یمیمفاه داروام خود  یتکو
 الجما  مثاباة  باه  دل ةیا تزک و ظهور عالم در وجود و نور مراتب اش(،یعرفان یهایتجل )با رنگ
  (372 :1381 ،ی)بلخار است یسرمد قتیحق کام 
 

 یاسالم حکمت منظر از کالبد و فضا یهاریتأث (ب
 ایا   ؛اسات  خداوناد  یهاا دهیآفر از یکی و جها  در یادهیپد «فضا» ،یاسالم حکمت دگاهید از
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 یاشابکه  و نظاام  در و دارد یخاصا  سااختار  و کاار  و سااز  ،عات یطب یاجازا  گرید مانند پدیده،
 است ییفضا دگاهید  یا در یمعمار یفضا  دارد قیعم یارتباط عتیطب یاجزا ةهم با انمندسام
 یابازار  و مقدماه  فقاط  فضا یاضیر یهایژگیو بنابرای ،  دهد رخ آ  در یانسان یمعمار دیبا که
 یهاا یژگا یو و هالفهؤم با ییآشنا واسطة به که یهدف است؛ ییغا هدف  یا به افت یدست یبرا
 ( 333 ا   338 :1387 کار،)نقره شودمی آشکار فضا با یمعنو انسا  ةرابط و هایوابستگ یادیبن
 هیا ماساخت به ییغا علت ةیپا بر یفاعل علت ای معمار که شودمی داریپد یهنگام یمعمار یفضا

 از باشاد   دهیبخشا  ،اسات  یصاور  علت که ،ایویژه کالبد و شک  ،است یماد علت که ،)مصالح(
 است: جنبه دو واجد یمعمار اثر هر گفت توا یم ،منظر  یا

 ؛ندارند ملموس و یماد ةجنب که ییهاموضو  و میمفاه  1
  یریگاندازه قاب  و اندملموس کامالً که هاییویژگی و مواد  2

 ایا  یباشاناخت یز یهاا جنباه  از یمعماار  اثار  ،نگارش   یا در  است یفیک ینگرش اول ةجنب
 مطالعاه  یاعتقااد  میمفااه  یبعض با  از ای وحدت و تیمطلوب عظمت، یلقاا مانند یختشناروا 
 ماواد  مانند اثر یکاربرد و ملموس یهاجنبه به آ  در که است یکمّ ینگرش دوم جنبة  شودمی

 از نقا   باه  117 :1318 ، یالد یز خی)ش شودمی توجه هاتناسب و هااندازه و یفناور و مصالح و
 ،شاود نمی فرض شک  از مستق  هرگز یاسالم یمعمار در فضا واقع، در ( 199 :1387 کار،نقره
 و اصاول  یفا یک یفضاا  مفهاوم  کناد  یما  دایپ یفیک ةجنب خود درو  یهاشک  ةواسط به بلکه
 تاا  دهاد مای  قارار  ینتسا  معماار  اریا اخت در تیا جامع و وحادت  به وصول یبرا را الزم طیشرا

 یاریا  واحاد  یمرکز گرد خود ةروزان افعال و هاترکح میتنظ در را انسا  که نهد بنا یساختمان
 ( 77 :1318 )نصر، رساند
 ادراک از مرتباه  دو در فضاا  کالباد  که است آ  انگریب ا یگرااصول از یاریبس و نصر دگاهید
 روناد  در فضا و شودمی درک «یرونیب و یآفاق ادراک» روند در کالبد  است شدنیافتیدر طیمح
 طیمحا  باا  یداریپد ییارویرو دستاورد را کالبد توا یم ،گرید ا یب به  «یدرون و یانفس ادراک»

 محسوس و یآفاق ادراک به که ییهافرهنگ ماهیت، در  یدارید برخورد حاص  را فضا و دانست
 یهاا فرهناگ  یبرا فضا مقاب ، در ؛کنندمی دایپ شیگرا کالبد اصالت به دهندیم تیاهم شتریب

 یهماان  یا» کی به انسا  فضا، درک بود یانفس سبب به بود  خواهد یشهود و یدارید ،یانفس
 واقاع  در طیمحا  کیا  یمحتاوا   ناد یبیم شاطراف یفضا نةییآ در را تشیهو و رسدیم «فضا با

 خاود  تیا هو ا یم در ینیع طور به مردم عموم است  شده متبلور فضا در که است انسا  ریتصو
 طیمحا  ةهما  و باازار  مسجد، ،یپدر ةخان ،بیترت  دیب دارند  یهمان یا آ  با و کنندمی یزندگ
 اساتمرار  و اسات  شاده  جامعه ی«ما» ای «او» ،«م » وجز که ستا یامجموعه فرد کی یزندگ
 ( 291 :1387 کار،)نقره شودمی دنبال زما  طول در ییفضا یشکل یوستگیپ با هاآ  تیهو
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 آن به توجه ضرورت و هاتیروا و قرآن منظر از مطلوب ةخان یهایژگیو (ج
 یمبناا  بار  معناا،   یا ا در اسات   جامعه کی یفرهنگ سن  گاهیتجل و انسا  خود از ینماد خانه
 یمتعال نظم کی تصور انسا  اگر  شودمی ساخته و یطراح خانه دارد جها  از انسا  که یریتصو
  باود  خواهاد  شهیاند  یا بازتا  او سکونت مح  باشد، داشته نظر در جها  از را آرامش بر یمبتن
 در و آوردمای  دیپد خود دل آرامش یبرا یسرپناه ،ساخت و یطراح با ،نهینأباطم و آرام ،انسا 

 یاهیا داع چه یهست یصفا یتماشا از فارغ و سردرگم ،نگرا  آشفته، نسا ِا گزیند یم یسکن آ 
 فراماوش  مادر   نساا  ا که سترو  یهم از بداند؟ آرامش مح  را خود یمسکون یفضا که دارد

 داده دسات  از جهاا   از را خود مکا  حس ،رو  یا از ست؛یچ او وجود یمعنا و ستیک که کرده

 باا   در هاا تیا روا و قارآ   در تأما   ،اسااس   یا ا بر ( 13 :1385 گرا ،ختهیر و )پورمند است
 :ریز یهاهیآ جمله از ؛باشد راهگشا تواندمی مطلو  ةخان یهایژگیو

 )نحا :  «ساکنا  وتکمیب م  لکم جع  واهلل» :است آرامش و سکونت مح  خانه ،آ قر نظر از ا
 ؛(83
 سبا ةملک و ما یسل حضرت داستا  در :یمعمار یاجزا و فضاها خلق در ینوآور و ییبایز ا
 ؛(13 )نم :
 ییجاو صارفه   یا دل باه  یاساتحکام  و یاسازه مصالح کرد کم نکوهش و بنا در استحکام ا
 ؛(151 :71 ج ،ق 1312 مجلسی،)

 یگساتردگ  و یشاهر  و یگیهمساا  ةمجموعا  در ستهیشا و مناسب تیموقع از یبرخوردار ا
 ؛(151 :71 ج ق، 1312 مجلسی، ، محوطه
 در بهداشات  تیا رعا و یزمختا  و خشونت از زیپره و یمعمار در لطافت و ییبایز به توجه ا
 ؛(312 :3 ج ،ق 1371 العاملی،) بنا ساخت
 و اساراف  نکاوهش  و فضااها(  از اساتفاده  منظاور  باه  و ازیا ن اساس ر)ب خانه وسعت ارزش ا

 :حیتوضا  ؛(159 :71 ج ، ق، 1312 مجلسی، ) استفاده بدو  یفضاها ساخت منع و یسازهودهیب
 اسات  شاده  ریا تعب قیضا  و تنگ یمکان به جهنم از و عیوس و فراخ یمکان به بهشت از قرآ  در

 ؛(31 ةیآ فرقا : ةسور ؛21 ةیآ :دیحد ة)سور
 الکلینای، ) فضااها  سااختار  و فنااوری   روزباود باه  و مسک  ساز و ساخت در دیتقل از ینه ا
 ؛(525 :1 ج ،ق 1382
 مواهاب  مناع  از ینها  و یجاوار هم حقوق تیرعا و شهر در فضاها بود  ستهیشا و ستهیبا ا
 ق، 3121 مجلسی،) «ضرار ال و ضرر ال» ةقاعد اساس بر مناسب منظر و نور ةیتهو رینظ یعیطب
 ؛(119 :1 ج ،

 و ریتصاو  بارد   کاار  هبا  از ینها  و فضااها  در نگار و نقش ویژهبه ینتزیی عناصر از استفاده ا
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 ؛(188 :53 ج ،ق، 1312 مجلسی، ؛32 ةیآ اعراف: ة)سور واناتیح و انسا   یتمث
  یزما  یرو بار  استقرار تیاهم و ارتفا  در حرکت نکوهش و بناها یافق گسترش بر دیتأک ا
 ؛(159 :71 ج ق، 1312 مجلسی،)

 اساتفاده  و سااخت  ،ظاهر در    (و ایر تکبر، )تواضع، یانسان اتیمنو و یاخالق مظاهر یتجل ا
 ؛(159 :71 ج ق، 1312 مجلسی،) بنا از

 مجلسای، ) فضااها  در یکااف  تیا امن و اریا اغ دید از یمسکون یفضاها بود م یا و دهیپوش ا
 ؛(183 ،157 ،151 :71 ج ق، 1312
 مساک   در یاختصاصا  یخال یفضا جادیا و یمسکون یمعمار در تیمعنو و خالق با ارتباط ا
 ؛(112 :71 ج ق، 1312 مجلسی،) خدا با ارتباط جهت
 به داد تیاهم و مسک  یفضاها ریسا جنب در حمام و یبهداشت یهاسیسرو جادیا لزوم ا

 ا   121 :1383 ،یماام ا ؛151 :71 ج ق، 1312 مجلسای، ) روح طهاارت  کناار  در جسم طهارت
121)  

 

 اسالمی -ایرانی یمعمار عناصر و اصول (د
 را اصاول  ایا   کاه  هاایی نموناه  و ایرانی معماری در کاررفتههب اصول گفت توا می ی،کل طور به

 -ایرانی معماری عبارت کارگیریبه که دارد یوندیپ چنا  یاسالم هنر عناصر با اندکرده متجلی
 ةاساتفاد  و رهیا دا باه  آ   یتباد  و مربع عام  ،وحدت به کثرت از ریس  است رناپذیانکار اسالمی
 از زیا پره ،ییگرابرو  بر ییگرادرو  تقدم مانند یاصول کنار در آ  و رنگ نور، عام  از هدفمند

 ،دانناد یما  یرانا یا یمعمار خاص اصول از را آ  یبرخ که ی،خودبسندگ و یوارمردم ،یهودگیب
 است  کرده ممتاز هاییویژگی واجد را یرانیا یمعمار
 ینا یبجها  در دیتوح اص  بر یمبتن «وحدت» یادیبن مفهوم وحدت: به کثرت از ریس .4
 ةنکتا  است  بوده یاسالم هنر در «وحدت به کثرت از حرکت» اص  دآورندةیپد و موجد یاسالم
 کیا  «یاردهادف » ةیساا  در فقاط  امار   یا که است آ  «وحدت» یمعنا حیصح درک در مهم

 ریا کث یاجزا کندیم تالش معمار ،واقع در  کندیم دایپ یمعن هاسامانه از ایمجموعه در سامانه
 ،الًماث  کناد   حرکات  وحدت صورت به اجزا کثرت از و هدد ساما  و نظم ژهیو یهدف ةیسا در را
 اناوا   با کثرت مظهر اطیح در حاضر یاهیگ و یجماد عتیطب ها،یسازمحوطه و هایسازباغ در

 ةهما  حفا   باا  را گونااگو   کثارت   یا ا هنرمناد  معماار  اسات؛  گونااگو   یهاا رنگ و هاشک 
 یفضااها  و محورهاا  گارد  بار  و کندیم مهار شدهیسازنهیقر و منظم یاهندسه در شیهاجاذبه
 و  یآفار اتیا ح آ  محوطاه   قلاب  و قطاب  در کاه  دهاد یما  ساما  یاگونه به ساختما  یاصل

 باه  یهندسا  یهاا طرح ،اساس  یهم بر ( 191 ا  191 :1387 کار،)نقره ردیگ قرار بخشوحدت
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 کاه  ی،میاسل نقوش با همراه ؛دهندیم شینما را وحدت در کثرت و کثرت در وحدت یبارز نحو
 دهناد یم نشا  رییتغ در را ثبات که شوندمی دور عتیطب از قدر آ  ،دارند یاهیگ یظاهر نقش
 ( 113 :1371 )ماددپور،  دارد دیا توح عالم به رجو  که کنندمی ابدا  را یخاص یمعنو یفضا و
 اعتقااد  از یناشا  توا یم زین را ایدرهفت و یدرپنج ،یدرسه انما ماتیتقس فردبود  ،عالوههب
 ( 12 :1383 ،ا ی)بمان دانست خداوند تیوحدان به

 و مرباع  از یصاول ا شاک   باه  معماارا   و فلسفه اه  :رهیدا به آن لیتبد و مربع عامل .2
 چهاارگوش  اناد  کارده  ادیا  را یا یسنت یمعمار از ژهیو یتیخصوص عنوا  به رهیدا به آ   یتبد

 سات؛ ین صارف  چهاارگوش  کی ،شودمی تکرار یمیقد یبناها و هااطیح در که ،کعبه ساختما 
 آ  ینا یزم ریتصو خود کعبه  که است یبهشت چهارگوش معبد بازتا  و کمال و ثبات نماد بلکه
 کاه  است هیپا سنگ ای بنا هر سنگ  ینخست ،قتیحق در ،شک   یا یاسالم یمعمار در و است
 و ثباات  و شاود مای  اساتوار   آ بار  ساختما  ک  و شودمی گذاشته عمارت ةنقط  یتر ییپا در

 بااز  یفضا آنکه سبب به ،واقع در ( 58 :1381 ،ییخزا و )پورمند شودمی موجب را  آ استحکام
 یمعماار  در ،آوردمی وجود به مخلوق و خالق  یب ارتباط جادیا یبرا یشتریب قربت  حائ بدو 
 معلاوم  ةهندسا  اسااس  بار  گارا هم یهافرم شک  ویژهبه و فضاها یبندمیتقس یرانیا یگرادرو 

 محساوس  از و شاهود  ةدرج )هما  نامعلوم ةهندس طرف به شیگرا با (اتیاضیر نظم و )تناسب
  یزما  کا   نماد که ،مربع شک  از عناصر و هاطرح ةهم و شدیم یزیررحط (د یرس معقول به

 ( 171 :1381 ،یبی)نا بود گرفته الهام ،است آسما  ک  نماد که ،رهیدا و است،
 اسااس  بر ااسالم از پس چه اسالم از پیش چه اا یرانیا نور: عامل از هدفمند ةاستفاد .9

 و دوختناد یما  آسما  به چشم همواره ،است یاله اتذ هما  که ی،عیطب یماورا به اعتقادشا 
 خلق در و دانستندیم یاله ذات از یانشانه را نور که سترو  یهم از افتند؛یینم نور جز یزیچ

 ؛(53 ا   58 :1383 ،ا یا بمان) پرداختناد یما  ناور  تیهادا  به خاص یهنر و دقت با زین یمعمار
 خارد » و «وجاود » از یلا یتمث مثاباة  باه  بلکه ،یماد یعنصر منزلة به فقطنه نور عام  بنابرای ،

 و کرامات  آ  به و کندیم نفوذ ماده یرگیت و غلظت در یمعنو یجوهر همچو  که است «یاله
 )نصار،  دهاد  ا یآشا  ،دارد ناور  عاالم  در شاه یر خاود  که ،را یبشر نفس تا بخشدمی یستگیشا

 د ش یمتجل شمسه صورت به یعانتزا یهندس نقوش یرگریتصو در نور ةهال یتجل ( 87 :1379
 مانناد  ی،تزیینا  یهنرهاا  در رهیا دا باه  کیا نزد ماننددیخورشا  ایا  یاساتاره  طرح ینوع شمسه
 یمیاسال  در شمساه  حضاور  گفات  توا می ،واقع در است  کتابت و ینجار ،یبرگچ ،یکاریکاش
 از دور و شاده سااده  یاهیا گ یهاا نقاش  و یهندسا  قیدق یهاشک  با  تزیی وةیش از یبارز نو 
 ( 181 ا 189 :1381 ،ی)بلخار است یاسالم هنر در (ی)انتزاع عتیطب

 وجاوه  ةنشاان  و آیاد مای  دسات  باه  نور ةیتجز از رنگ رنگ: عامل از هدفمند ةاستفاد .1
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 هنار  در ،روح بار  هارنگ بیترک رِیتأث و رنگ هر یلیتمث یمعنا به توجه با  است وجود گوناگو 
 یهاا رنگ از دیتقل به آنکه از شیب هارنگ از استفاده بنابرای ، ؛شودمی هاستفاد هارنگ از یرانیا

 ی،اساالم  سانت  در ( 73 ا 78 :1318 )نصر، است یآسمان یتقیحق تذکار یپ در باشد، یعیطب

 ظلمات  و ناور  یدوگانگ بر ناظر که یزیچ ؛شودمی گرفته نظر در عهیالطبمابعد یدگاهید از رنگ
 باه  بلکاه  ،سات ین تضااد  از یعار رنگ عالم است  مثال عالم در مضمر یشگیهم امکانات حد در
 را مراتاب سلساله  از یدمانیا چ کاه  یحس نظم از ینظام ةکنندا یب و است تضاد از یتبلور ینوع
   ست رایپذ

 زرد، سارخ،  چاو   ییهاا رناگ  همراه که ایاسالم هنر در غالب یهارنگ از یآب و سبز رنگ
 ،ینرما  کاه  ناد زیا انگفارح  باس  و درخشا  ییهارنگ ادنشومی گرفته کار به یالجورد و یخاک

 ( 182 :1381 ،ی)بلخار کنندمی تیروا را گرید یعالم ییدایش و جا یه ،ییبایز لطافت،
 پاکیزگی و طهارت مظهر اسالمی تفکر منظومه در آ   آب: عامل از هدفمند ةاستفاد .5
 و باود  سااختما   در آ  مرکزیات  شااهد  ایرانی معماری تکاملی، روندی در اسالم ورود با است 
 در گردید  مسلما  معمارا  بخش الهام روا  نهرهای و جوشا  های چشمه مانند قرآنی مفاهیم
 باه  و کارده  اقدام ساختما  و فضا میا  از آ  گذرداد  و کرد  داخ  به ایرانی معمار راستا، ای 

 سااخته  فارم  از را آ  نمیتاوا   ماالً ع که شد وارد بناها ترکیب و ساخت در چنا  آ  ترتیب ای 

 (153 :1339 لیتکوهی، و )لیتکوهی دانست  جدا شده،
 را طهارت مقدمات اسالم، در طهارت اص  به توجه با ،اطیح دل در نماآ  و حوض وجود  پ

 و اطیا ح یسااز محوطاه  یهندس نظام ،واقع در ؛(58 :1381 ،ییخزا و )پورمند کندیم یآورادی
 و ناور  انعکاس و آ  تیالیّس گذارد یم شینما به را زنده عتیطب آ ْ مرکز در انمآ  قرارگرفت 

 ( 119 :1387 کار،)نقره است یآسمان یوحدت آورامیپ آ  و آسما  وندیپ
 باا  خلاوت  از ینمااد  ،زیا چهر از شیپا  یی،گرادرو  :ییگرابرون بر ییگرادرون تقدم .2
 ینماا  گارا، درو  یهاا یمعماار  در ( 53 :1383 ،ا یا )بمان است خلقت کار در شهیاند و خداوند

 هار  ژةیو تیهو ،یرونیب یهاگذرگاه از گذشت  با ،که یاگونه به ؛شودمی کار ساده اریبس یرونیب
 هاای انادام  هیدساما  با ی،رانیا معمارا  ( 191 :1387 کار،)نقره شودنمی بازشناخته ساختما 
 کردناد یم جدا رو یب جها  از را ساختما  (،اطی)ح سراا یم چند ای کی گرداگرد در ساختما 

 گرادرو  را را یا یمعمار یاگونه به امر  یا که دادمی وندیپ هم به را دو  یا یهشت کی فقط و
 زنا   و مردا  ةژیو جدا کوبة دو یدارا درها و بود سکو دو یدارا هاخانه  یا سردرِ است  ساخته

 یانادرون   داشتند راه یهشت به اخانه یاندرون بخش از یگرید و یونریب بخش از یکی اداال  دو
 ( 31 :1339 ،ایرنی)پ نداشتند راه بدا  گانگا یب و بود خانواده یزندگ گاهیجا

 کاار  سازیساختما  در کردندیم تالش معمارا  ،را یا یمعمار در :یهودگیب از زیپره .7
 مراعاات  آ  از پاس  هم اسالم از شیپ هم اص   یا ؛دنزیپرهب اسراف از و ندهند انجام ایهودهیب
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 و (ی)نقاشا  ینگاارگر  مانند ی،معمار به وابسته یهنرها گرید یکشورها در که یحال در شد یم
 ،الًماث   اسات  نباوده   یچنا  هرگاز  ایرا  کشور در آمده،یم شمار به ( ی)آذ هیرایپ ،یتراشسنگ
 سابب  باه  ناه  یسازگره  یرنگ و خرد یهاشهیش و گچ ای چو  با روز  و )باز( یاُرس یسازگره
 یشاهرها  ساوزا ِ  یگااه  و تناد  آفتاا   برابر در هاچشم ازرد ین یبرا یراه بلکه ،صرف ییبایز
 ( 28 :1339 ،ایرنی)پ است رفتهیم شمار به یریکو

 هاای انادام  باا  یساختمان هایاندام ا یم تناسب تیرعا یمعنا به یوارمردم :یوارمردم .8
 در ،واریماردم  ( 21 :1339 ،ایا رنی)پ اسات  سازیساختما  در انسانی یازهاین به توجه و سا ان

 را ماردم  از کارد  یدور و صارف  عباادت  اسالم که است قتیحق  یا انگربی ،یاسالم یهاآموزه
 جسام  هماا   بناا  کالبد و بناست روح منزلة به انسا  به یمعمار نگاه یطرف از و داندنمی مجاز
 :1383 ،ا یا )بمان ندیافریب آ  روح با متناسب است موظف معمار ،پس ؛سازدمی معمار که است
57 ) 

 از را خاود  ازیا ن ماورد  یاة ماسااخت  کردناد یما  تاالش  یرانا یا معماارا   :یخودبسندگ .3
 یشاتر یب شاتا   با ساخت کار گونه یبد ؛باشند خودبسنده و بیاورند دست به جاها  یترکینزد
 زیا ن آ  ینوسااز  هنگاام  و آماد یمدر سازوارتر خود رامو یپ عتیطب با ما ساخت و شدیم انجام
 ( 33 ا 31 :1339 ،ایرنی)پ بود دسترس در اشهیماساخت شهیهم

 

 قیتحق روش

 هاای روش از هاا داده تحلیا   و دسترسی منظور به و موضو  یاقتضا سبب به حاضر ةطالعم در
 تفحا   و یبررسا  باه  یریتفسا  روش اسات   دهشا  گرفته بهره ،1یشناسداریپد جمله از ،کیفی
 یچگاونگ  و خود بستر در یانسان رفتار میمستق ةمشاهد قیطر از یانسان معنادار کنش مندنظام
 ؛شاود مای  خواناده  ساته یز یفضاا  مکا ْ ،یدارشناسیپد در پردازد می آ  بر یمبتن یمعنا خلق
 سته یز یفضا  است آکنده تیهو از و دهیبخش یتجل را ینیگزیسکن ،ستین یته که ییجا یعنی

 امکاا   کاه  یحاال  در ؛یانساان  تعام  یبرقرار یبرا طیشرا و هاتیموقع از یتنوع با است یمکان
 ( 11 ا 12 :1387 ،ی)پرتو دهدمی ارائه خود  یتأو و ریتفس ،یبازنگر یبرا را یمداوم
 باارای یسااتیالیستانسیاگز و کیااهرمنوت یدارشناساایپد هااایروش از حاضاار ةطالعاام در
  است شده یریگبهره نظر مورد ةپدید شناخت و هاداده به یابیدست
 یبارا  معموالً مت ، ةآورندوجودبه و است ریتفس عم  و یتئور بر یمبتن ،کیهرمنوت کردیرو
 در منادرج  یمعاان  بتواناد  تا ابدیب ییهاروش دیبا محقق ،رو  یا از  ندارد حضور خود اثر حیتوض
 در یکیوتنا هرم  یا تأو واقاع،  در ( 172 ا  113 :1387 ،ی)پرتو کند کشف ار مطالعه مورد مت 

                                                           
1. phenomenology 
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 بهتار  فهام  باه  کوشدیم که یحال در ؛است یبشر ةتجرب از یبردارپرده و اکتشاف یجووجست
 ( 15 :1387 ،ی)پرتو شود  ئنا کندیم یزندگ که ییجا در بشر یکل و جامع ارتباط
 :کرد فیتعر ریز ةچهارگان مراح  بر یمبتن  توامی زین را یتیسالیستانسیاگز کردیرو
 ؛است مندعالقه آ  به شناسداریپد که یادهیپد ییشناسا  1
 ؛اندکرده تجربه را نظر مورد دةیپد که یانیگوپاسخ از یفیتوص یهاگزارش ةیته  2
 ؛مهم و یاصل یالگوها و اشتراک وجوه ییشناسا منظور به هاگزارش قیدق ةمطالع  3
 ،ی)پرتاو  پاساخ  و پرسش ةجلس قالب در قیتحق همکارا  زین و ا یگوپاسخ به جینتا ةارائ  1
 ( 172 ا 113 :1387
 اناد یواقع یهاتیموقع ریدرگ که ییهاگروه و افراد ةتجرب به کردیرو  یا در نکهیا به توجه با
 تار  یبا هرف (عباسایا   ة)خانا  دکننادگا ِ یبازد ،شاوندگا  مصاحبه انتخا  یبرا ،شودمی توجه
 مطالعاه  ماورد  دةیا پد باا  نگارنادگا   کنناد   ا یا ب را خاود  تجار  بتوانند بهتر تا شدند نشیگز

 بهاره  باتجرباه  افاراد  از دهیا پد شاناخت  و فیتوصا  بارای  و ندکرد برخورد یمبتد کی همچو 
 گرفتند 
 بالدن کیهرمنوت کردیرو در آنچه ادکنندگا یبازد کنش پنها  یمعنا یآشکارگ یراستا در
 یهاا کیا تکن و هاروش از یستیالیستانسیاگز کردیرو ةچهارگان مراح  اعمال به  ین و اشودمی

 ةمصاحب محققا ، توسط خانه از یفیتوص گزارش جمله از ،شد استفاده قیتحق یط در یمختلف
 یهااانوشااته)دساات مکتااو  اسااناد یبررساا ی،مشااارکت ةمشاااهد ،افتااهیساااختمااهین یعمقاا
 توساط  مشاترک  یهاا هجلسا   یتشاک  و ی،لا یتحل هاای جدول و گزارش ةیته ،(دکنندگا یبازد

  جینتا با  در مباحثه و مبادله منظور به نگارندگا 
 

 انیعباس ةخان یفیتوص گزارش و خچهیتار
 خچهیتار (الف

 وساعت   دارد قرار کاشا  یعلو ابا یخ در امیراحمد سلطا  محلة در عباسیا  تاریخی مجموعة
 طبقاه  پانج  دارای و مرباع  متر هزارهفت حدود آ  زیربنای و مربع متر هزارپنج حدود مجموعه
 اسات  سااخته  ساال  بیسات  طای  را بناا  ایا   او ؛است ناشناس فردی مجموعه ای  معمار  است
 باه  ق 1215 حادود  در ا یعباسا  ةخانا  ( keyashiyan.com در شاده درج ،یآبادنوش کوکاری)ن

 در مهیاب  ةلرززمی  از پس سال 53 )حدود بروجردی علوی سیدمحمد هللاآیت پدربزرگ همت
 از یبروجارد  یعلاو  محمددیسا  مرحوم نکهیا به توجه با است  شده ساخته ((ق 1132) کاشا 
 و علماا  یبارا  ییهاا تیمحادود  یرضااخان  ةدور در و است بوده عهیش اول طراز یعلما و مراجع
 باوده  گوناه  یباد  شاا  یا اتیح زما  در خانه یکاربر ،دیآیم وجود به هیعلم یهاحوزه  یتشک
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 ی،تقو به موسوم اطیح و (سیتدر )مح  مدرس یحقان اطیح ،یاندرون فریمسعود اطیح :است
 مخصاوص  ،زماا   آ  یهاا تیمحادود  باه  توجاه  باا  ،بوده باغچه گودال ای خانهباغ صورت به که

  اناد معاروف  «باغدیس» به یعموم افواه در شا یا ،رو  یا از  جماعت نماز و یخوانروضه مجالس
 اطیا ح پانج  در و یاچهارجبهاه  صاورت  باه  و است یامجموعه یهاخانه ةزمر در مجموعه ای 

 )ناه  یبعاد  مالکاا   از یکی نام به اکنو هم آ  یهااطیح ةهم ؛است شده ساخته هم به مرتبط
 ( 382 :1339 ،اری)فرخ شودمی دهینام «ا یعباس» آ ( ةیاول و یقیحق مالک

 

 اسالمی( -ایرانی هنر ی)تجل انیعباس ةخان یفیتوص گزارش (ب

 کاه  ،داال  ایا   کرد  عبور دارخموپیچ نسبتاً و طوی  داالنی از دیبا ،ا یعباس خانة به ورود یبرا
 مالیام  شایب  بناا،  داخا   باه  مساتقیم  دید برد  بی  از ضم  ،است «حجا  داال » به موسوم
 باا  ادیا ز ارتفاا   اخاتالف  متوجاه  افاراد  شودمی سبب واریممرد اص  تیرعا با که دارد طوالنی
 فمساق   و زیباا  هشاتی  یاک  باه  ،دارشایب  ساطح   یا ا از عبور از پس ( 1 ری)تصو نشوند کوچه

 حجاا   ناوعی  و بارد می بی  از را بنا داخ  به کوچه داخ  از مستقیم دید زین هشتی رسیم یم
  کندیم ایجاد

 یهاا  تزیی با مرحله به مرحله را شخ  کهنیا بر عالوه ی،ورود یهشت سقف در هایکاربند
 واردشاونده  شاخ   تاا  کناد یما  کیا نزد یانساان  ارتفا  به را طیمح ارتفا  کند،یم آشنا منزل

 یورود یهشات  یطراحا  در عاالوه،  باه   ابدیب یریگمیتصم یبرا یفرصت و نکند حقارت احساس
 نور ةمرحل به مرحله شیافزا و گذر به نسبت فضا ییروشنا کاست  با ی،اهوشمندانه طرز به خانه
 یبارا  را شاخ   و شاود می جادیا ینورپرداز در یمراتبسلسله ،اطیح سمت به حرکت ریمس در
 آماده و کنجکاو اطیح نوررپُ و دیجد یفضا د ید
 ( 53 ا 58 :1383 ،ا ی)بمان کندمی

 میشاو یما  ییفضا وارد ی،هشت از گذر از پس
 خاناه  نجایا از و رودمی شمار به خانه اصطب  که
 میتقساا یاناادرون و یروناایب یِاصاال بخااش دو بااه
 در ا یعباسا  خانة یورود یچوب یدرها شود می
 یبارا  یکا ی جدا، و متفاوت ةکوب دو با ،بخش  یا
 اصاا  تِیاارعا هااا،خااانم یباارا یگاارید و ا یااآقا

  کشاد می رخ به یخوببه را خانه  یا ییگرادرو 
 و خانه به ورود از پس که ستا یاصل ییگرادرو 
 شیپا  از شیب خانه یمعمار مرکز اطیح ساختار
 ( 1 ری)تصو شودمی آشکار

 4تصویر 
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 و گرفات  نظار  در جادا  یبخش زین را خدمه بخش توا می ،ذکرشده یاصل بخش دو بر عالوه
 بخاش  و بیرونای  بخاش  انادرونی،  بخاش  کارد:  میتقس اصلی بخش سه به را خانه ةمجموع ک 

 قسامت  ای  در شد می استفاده آ  از موقت اسکا  برای که است خانه از یبخش بیرونی خدمه 
 اقامات  بارای  هاا آ  از کاه  دارد وجاود  فضااهایی  و هااتاق ا ییپا و باال یهاهطبق ابخش دو در

 بیرونی بخش در هم خانهصاحب کار هایاتاق شد می استفاده اقوام و مسافرا  تجاری، میهمانا 
 هاای اتااق  ،1مرکازی  اتااق  ،3بازرگ  سرپوشایدة  ،2نشای  شاه اتاق ،1آیینه اتاق  است داشته قرار
 بیرونای  بخاش  مختلاف  هاای قسمت از انبارآ  و 7بهاره ایوا  ،1کوچک سرپوشیدة ،5مانندآیینه
  ستا ا یعباس خانة

 محاارم  باه  متعلاق  انادرونی  ،واقع در ؛است بوده خانواده روزمرة زندگی برای مکانی اندرونی
 و هاا ناامحرم  بناابرای ،   شاد مای  جادا  هابخش سایر از مخصوص هایراه و هادر با و بود انوادهخ
 یکاناال  منزلاة  باه  یمخفا  راه چاة یدر ،نشی شاه اتاق نداشتند  دسترسی بخش ای  به ا همانیم

                                                           
جملاه مراسام    از ،هاای مهام  مهماانی  دلی  زیبایی خاصش که بههای ای  مجموعه است تری  اتاقیکی از مجل   1

 هم معروف بوده است  «اتاق عروس»به  ،همی  دلی  به ؛شدانجام مینیز در آ   ی،عقد و عروس
هاا،  باری اعام از گاچ   ،ات بسایاری ینهای قدیم بودند  تزیهای خانهتری  اتاقنشی  زیباتری  و مجل های شاهاتاق  2

هاا باه کاار رفتاه اسات  ایا        های گچی نازک در ساخت ایا  اتااق  پنجره و های رنگی ها، درها و پنجرهکاریآیینه
ی بخشا می  أکرد  چراغی کوچک، توسط انعکاس نور، ضم  تدر شب و با روش  ی  اتاق،ئبر تز عالوه ،هاکارینهیآی
 کردند طرح یک آسما  مجازی را )در سقف( بازسازی می ،روشنایی اتاق از
هاا  شاد  سرپوشایده  هاا و    اساتفاده مای   ها، عازاداری سرپوشیده فضایی است که از آ  در مراسم مذهبی، جش   3

طبقاة پاایی       سرپوشیده در دو طبقاه بناا شاده اسات:    اندامروزی همایشهای اتاق های اجتماعات یامعادل سال 
 شد یک بادگیر تهویه می باسرپوشیده    هوای(هامخصوص خانم) طبقة باال (؛مخصوص آقایا )
و دارای یاک ویژگای شااخ      آیاد شمار مینوعی قلب ساختما  به  به ،در مرکز بنا علت قرارگرفت  به ،ای  اتاق  1

نظار   بیرونای را زیار   بخاش اندرونی بنا را نگاه کرد هام   توا  بخش: تسلط و دید به طرفی   از ای  اتاق هم میاست
  داردات بسیار زیبایی ینئتزای  اتاق خانه بوده است  به صاحب لقتعاتاق م ای  سبب،بدی   ؛داشت

هاا در یاک   هاا و قرارگارفت  کلیاة در   سبب تودرتوبود  اتااق به  ها بایستید،روی یکی از درهای ای  اتاقاگر روبه  5
هاای  ناه یدر آیهاا مانناد تصاویر    تکارار چاارچو  در   در واقع،  است شده گشوده شما روی بهدرها  همة یاگو راستا،
 گویند می «اتاق آیینه»ها را ای  اتاق ،رو ای  از ؛وجود آورده است هب منظرة زیبایی را و ای  تکرار  استموازی 

فاصا    در حادّ  آ  ذکار شاد  سرپوشایدة کوچاک     به مربوط یهاکه توضیح استای  سرپوشیده نیز مانند سرپوشیدة بزرگ   1
ولای   اسات،  تار کوچاک    بناابرای ، شاد اساتفاده مای   تر از آ مراسم خصوصی یبرای برگزارو است رونی واقع شده یاندرونی و ب

 ات آ  بیشتر است ینیتز
یکادیگر سااخته    قریناه و مشاابه   کاامالً شد  طرفی  ایوا  بهاره از ایوا  بهاره در فصول معتدل سال استفاده می  7

آنکاه در ضالع سامت     حاال  ؛وشیده واقع شده اسات های متص  به سرپ  در کنار ضلع سمت چپ ایوا ، اتاقاندشده
 در اصاطالح معمااری، زمای     ،پشت ضلع راست زمی  همسایه قرار دارد و ،دیگر عبارتاتاقی وجود ندارد  به، راست
هام سااخته و عیاب     شابیه باه   کاامالً  سازی دو وجه رادارد  معمار با استفاده از اص  قرینه« قناصی» بخشدر ای  

  نده است زمی  را پوشا
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 ا یعباسا  خانة یاندرون یهابخش جمله از 1یمخف یاتاقک و خانه یمخف راه ای فرار برای یطوالن
 پلاة راه سردر ،2عبادتگاه هاست:بخش  یا شام  خانه  یا یاندرون  ییپا ةطبق باالست  ةطبق در

 و 7بهداشاتی  هاای سارویس  ،1بازرگ  سردا  باغ، حیاط ،5آ  چاه ،1خانهحوض ،3یاندرون بخش

                                                           
بلکاه باه    ؛به جایی وص  نیستها، دیگر اتاقبرخالف  ،ای وجود دارد کههای بخش اندرونی، دریچهدر گوشة یکی دیگر از اتاق  1

بدی  صاورت   استتر آنچه قوی ؛شودزده می گوناگونیهای اتاقک حدس اتاقک کوچک و تاریکی متص  است  دربارة کاربری ای 
بااال   هاای همخفی را در طبق با هوشیاری تمام، مکا  ،قیمت بوده است  معمارقیمتی و گرا  یاری اشیادنگه برایاست که محلی 

  دها باشپایی  و زیرزمی  هایههای مخفی باید در طبقمکا  که تصور عمومی ای  است که صورتی در ؛طراحی کرده است
حتی مجهاز   انسا  وجود دارد  ای  بنا ةزندگی روزمر امکانات الزم برای همةتقریباً  تاریخی عباسیا  ةدر مجموع  2

بیرونی قرار گرفته عبادتگاه و خلوتگااه خصوصای    فاص  اندرونی و سردابی که در حدّپس است به نوعی مسجد هم 
ای از ایا   در گوشاه  ،شاده اسات  همچنای     ی ئمقدسه، ادعیه و آیات قارآ  تاز   یبری اسماگچبا  داخ  آ  وبوده 
و سال اتمام سااخت عبادتگااه    است در بنا خورد که تنها سند موجودبه چشم می« 1252سنة » /یخسردا  تارپس

  کندرا مشخ  می
باه شاغ  صااحب اولیاة بناا  در قادیم       اسات   ایبری شده که اشارههای بلوری  گچنقوش شمعدا  در ای  سردر  3

 ایا   از ؛تاا ناوعی تبلیاغ و معرفای باشاد      ودها و تزئینات منعکس شبریبنا داخ  گچ صاحب مرسوم بوده که شغ 
  کردها اشاره بروجردی ةها و طرح سماور و ساعت در خانطباطبایی ةتوا  به طرح فرش در خاندست می

 بارای  ،کردناد گرم و نیز مجاورت با کویر، معمارا  و طراحا  بناهای قدیمی سعی می ةناحی علت قرارگرفت  شهر کاشا  در به  1
کاه طراحای فضاای     بکنناد حاداکثر اساتفاده را از معمااری       خانه در فصول گرم ساال، اشد  ساکنخنکو بنا و  تعدی  دمای

های آ ، های گردش آ  از اطراف اتاقهای آ ، کانالها و نهرحوض سبب خانه به  حوضاستتمهیدات  جملة ای  خانه ازحوض
کاامالً   های بنابخشخنکی آ  در مقایسه با سایر  وهوایی مطبو  است معماری دارای    خاصئهای متص  به بادگیر و مساکانال

 شاود  داخا  ایا  اتااق    های جنبی هدایت میبه یکی از اتاق ،سپس  دوشمیخانه حوض وارد نخست  آ  قنات استمحسوس 

شاود   اتااق مای   باعاث خنکای فضاای ایا      های عبور آ  وجود دارد کاه در طرفی  ای  اتاق کانال وحوض کوچکی وجود دارد 
د، شوفوقانی می یهاهها و طبقگونه نشتی باعث تخریب پایه به آنکه هر توجه با ،است و ها بسیار جالببندی دقیق ای  کانالعایق

  استتحسی  درخور دقت عم  و شجاعت معمار 
حلقاه چااه عمیاق در بناا        دوشاود های آ  نیز استفاده مای از چاه ،قنات بر آ  عالوه ،رسانی بناسیستم آ   در 5

  ستهابخشها و سایر ها، باغچهنیاز حوض تأمی  آ  مورد برایذخیرة آ  و دیگری  برایها یکی از آ  :دارد وجود
 کردند رسانی بنا تزریق میآ  های زیرسطحی به سیستمکانال با ،سپس ند یخترمیهای کناری آ  را در حوضچه

 ،مرطو  نیست ولی ای  خنکی  ،کردند  هوای سردا  خنک استشد  استفاده میاحت و خنکسردا  برای استر در قدیم از  1
های عبور آ  از زیر ساطوح  اختالف سطح زیاد با کوچه، بادگیرها، کانال بلکه مطبو  است و عواملی چو  معماری خاص سردا ،

های کوچکی هستند که داخ  خااک و  اتاقک ها سرداهای کناری در خنکی هوای آ  تأثیر بسزایی دارد  پسسردا پس و نیز
ماواد   ساردا ، پاس خنکی زیااد  به دلی    رودکار نمی هگونه مصالحی ب و در بدنة آ  هیچ شوندبا استفاده از نوک تیشه حفر می

  کردندمیداری نگه آ غذایی فاسدشدنی را در 
وآماد  که رفت ییجا ؛است ساخته شده هاهطبق کنندةهای متص پلهپشت راه ای  مجموعههای بهداشتی سرویس  7

ها رعایات    جالب است بدانید که در طراحی توالتستینکم است، دید مستقیم وجود ندارد و بوی بد نیز آزاردهنده 
  ئدانایم کاه در مساا   )مای  باشاد قادم  هفات  تری  اتاق حداق  ای  نکته الزامی بوده که فاصلة بی  توالت تا نزدیک
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 و عبور راه و حیاط دارای و  امستخدم و خدمتکارا  به متعلق زین خدمه بخش خانه یشوترخ
 کاار  هاای اتااق  شام  بخش ای  است؛ اگانهجد مرور
  است خدمه حیاط و مطبخ خدمه،
 آ  باه  مطلاو   دسترسای  بارای  عباسیا  ةخان
 همااة  از اسااتفاده همچناای  و نصاارآباد( )قنااات
 گاودال » صاورت  هبا  ساال  فصاول  در بنا هایبخش
 جوانب از بنا فوقانی ةطبق  است شده ساخته «باغچه
 زمساتا   در زنادگی  ایبر طارمی پیرامو  در و خانه
 خاناه حوض ،هااتاق بناهای که ،تحتانی ةطبق و است
 و حاوض  اطاراف  در و حیااط  جوانب در زیرزمی  و

 است تابستا  در زندگی برای ،اندگرفته شک  باغچه
 یانموناه  توا می را امر  یا ؛(383 :1339 ،اری)فرخ
 خاناه   یا ا یمعماار  در یخودبسندگ اص  تیرعا از

 هب ،بود رگذریز آ   ئینا و زواره ،کاشا  در  برشمرد
 شاد  یم پنها  یگود در باغچه درختا  ةتن که ساختندیم گود چنا  را سرا ا یم دلی ،  یهم

 به ساختما  گودشد  بردند یم کار به ساختما  هما  در دوباره را شدهبرداشته خاک معمارا 
 ، یزما  چاو   ؛کارد یما  کماک  زیا ن هاتاق ییستایا

 ا   31 :1339 ،ایا رنی)پ باود  رانش برابر در ندبپشت
 ( 2 ری)تصو (33

 هباا هاااحیاااط نمااای در رؤیاات قاباا  نماهااای
 بار  ،هااتاق درو  و اندشده بریگچ یخاص هایگونه
 یمناساب  یهاتزئی  ها،آ  از برداریبهره نو  حسب
 نقاشای،  بری،گچ یهاتزئی  از معموالً و است داشته

 نفیس، ةشدچینیآلت چوبی یهاپنجره کاری،ینهیآ
 چاوبی  درهاای  و ارزناده  و ظریف گچی هایمشبک
 اساات برخااوردار ارزشاامند هااایارساای و دولنگااه
 چیها  خاناه   یا یمعمار در ( 383 :1339 ،اری)فرخ
 هاا تازئی   در بلکاه  ،سات ین صرف ییبایز یبرا زیچ

                                                                                                                                        
شاده در  درج ،یآبااد ناوش  کوکاار یشاود( )ن پااک مای   خااک روی  پای نجس با هفت قدم راه رفت شرعی آمده که 

keyashiyan.com   ) 

 9تصویر 

 2تصویر 
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 ایا  چو  با روز  و )باز( یرساُ یسازگره مثالً  است بوده نظر مد یگهودیب از زیپره اص  همواره
 اسات  باوده  یراها  بلکه ،بوده صرف ییبایز سبب به نه یسازگره  یرنگ و خرد یهاشهیش و گچ
 ؛(28 :1339 ،ایا رنی)پ یریکو یشهرها سوزا  یگاه و تند آفتا  برابر در هاچشم ازرد ین یبرا

 باه  را یمخااطب  هر روز گامهن هااتاق در زشا یانگفرح ینورپرداز و یرنگ یهاشهیش آنکه ضم 
 ( 3 ری)تصو شودمی ادآوری را خانه  یا در رنگ عنصر ةهنرمندان کاربرد و دآورَمی جا یه

 ةاسااتفاد کنااار در وحاادت بااه کثاارت از ریساا
 در جمله از خانه یجایجا در نور عام  از هدفمند
 و هاا ساقف  یمیاسال  نقاوش  و یهندسا  یهاطرح
 فارد  صاورت  باه  نماا  ماتیتقسا  (،1 ری)تصو نماها
 و    هاا اطیا ح باود  یمرکاز  (،یدرپنج و یدرسه)
 است  آشکار یخوببه

 کاه  ،خاناه  رساانی آ  قیا دق ستمیس در تأم 
 یهااطیح در واقع ینماهاآ  و حوض در یخوببه

 و هاا ساردا   آ ، چااه  خاناه، حوض خانه، مختلف
 اصا   تیا رعا اسات،  ودارمن بهداشتی هایسرویس
 از یعاار  ییفضا در را آ  نصرع تیمرکز و وحدت
 شود می ادآوری طهارت با همراه یناپاک

 یمعمار کنار در خانه  یا یهااطیح باز یفضا
 یآدما  در را آساما   د ید به شوق آ  یگرادرو 
 یهاا طارح  و یمعماار  در واقاع،  در  کناد یم زنده
 و  یزما  نمااد  مثاباة  باه  مربع عام  خانه یهندس
 ییباا یز باه  آساما   ثاباة م باه  رهیا دا به آ   یتبد
 ( 5 ری)تصو است شده یمتجل

 

 شناسانهداریپد لیتحل ده؛یپد یلیتحل گزارش
 در اسات؛  کنشاگرا   اذهاا   در مکنو  و ناپیدا ابعاد شناخت برای تالشی پدیدارشناسانه تحلی 
 باه  بخاش  ایا   در دارد  نیااز  پدیدارشناساانه  رویکارد  باه  کنشاگرا   االذها بی  خوانش ،واقع
 دکنندگا یبازد ذهنی اعماق به نفوذ و همدالنه هایمصاحبه از که شودمی پرداخته هاییگیویژ
 «وارهمثاال » یاک  به ویژگی ای  است طبیعی است  آمده دست به کاشا  ا یعباس یخیتار ةخان

 1تصویر 

 5تصویر 
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 ساه  از اساتفاده  باا  و ماذکور  رویکارد  از الگوگیری با 1 تابدبرمی را استثناها و شده داده انتسا 
 جینتاا  کنشگرا ، اذها  یدایناپ ابعاد شناخت منظور به اسناد یبررس و مصاحبه مشاهده، شرو
 شود:می ارائه ریز
 

 هاهمشاهد (الف
 2اول ةنگارند یهاهمشاهد .1
 و روشا   یهاا بخاش  و هاا طایا ح با روشد روبه ،خانه یورود در کیتار و تنگ داال  از گذر با

 باه  که ،مرطو   گِ یبو د شومی زدهشگفت نندهیب و است ناپذیرینیبشیپ باًیتقر خانه یباصفا
 ساردا  پاس  و ساردا    اسات  بخاش آرامش شدتبه شده، دهیچیپ فضا در خانه مصالح واسطة
 یاجازا  از کیا  هر د ید با و رسدیم نظر به آرامش و سکو  و خلوت یبرا یخوب اریبس طیمح
 ،خاناه  ینگارهاا  و نقاش  گاذرد  یم ذه  از یانمک  یچن در یزندگ یآرزو شیهایکاربر و خانه

 یبارا  خاناه  یبزرگا  گرچاه  دهاد  می یآشت خدا و عتیطب با را انسا  ،تجمالت مظاهر برخالف
 و جالاب  اریبسا  هاا آ  یِسابک  یهایژگیو و هااتاق تعدد ،رسدیم نظر به نامناسب کرد یزندگ
  یا ا حفا   شارط  باا  ،البتاه  ت؛اسا  ییاؤیا ر منازل  یکاربر عناصر کیتفک  است برانگیز یتحس
 ،کاشا  رماهیت یگرما در هم آ  ،خانه یصدایب و مطبو  یخنک آ   ترکوچک ابعاد در هایژگیو

 گرچاه   بخشاد مای  یفزونا  را یبررس و درنگ مشاهده، برای خانه در حضور زما  مدت به عالقه
 اریبسا  هاا آ  ریا ز ساتاد  یا و توقاف  و اسات  مسااجد  یمعماار  مشاابه  خانه یگنبد یهاسقف
 حاس  و نداشات  را آنجا حال و حس یتداع شنیرنگ و خاص نقوش سبب به دیشا بخش،آرامش
 و در بازشاد   و خاناه  یای گرادرو  کارد  یما  منتقا   رآوازهپُا  یاخاناه صااحب  با را خانه زیمتما
 و یزنادگ  ییگاو  ؛اسات  خاناه   اسااکن  یارتبااط  یایا دن کنندةیتداع اطیح به خانه یهاپنجره
 د یا د از شیپا  ؛اسات  هشاد  مرمات  خاو   یلا یخ خانه کرد  نظاره توا می را آنا  هایاطارتب

 و اسات  یمعماار  و قادمت  هماا   از یحااک  موجود اثر رفتیم گما  ،مرمت از قب  یهاعکس
 ایلطماه  آ  یزماان  ةسابق و یخیتار یفضا به خانه مرمت ،گرید عبارت به است؛ نکرده یرییتغ
 از )قبا   باود  نماودار  نقاوش  یالالباه  از کاه  یهنر و فکورانه یمعمار نکهیا خالصه است  هزدن

 بود  کرده خود محو را نگارنده ،راهنما( یمعرف

                                                           
یش فهمی خوو درو  هاهبه مشاهد توجه است که محقق با آرمانینوعی تیپ  انهپدیدارشناس رویکردواره در مثال  1

 ( 58: 1388 محمدی،خا ) دهدمیساما   آ  را با هدف درک معنای پنها  کنش اجتماعی
 راجاع  مطالعاه  و هامصاحبه از پیش پدیدارشناختی، پژوهش راستای در و، بود ندیده را خانه از ای پیش    نگارنده2
 صاورت باه   پدیاده  رمزگشاایی  و شاناخت  منظاور به  و شد نزدیک پدیده به مبتدی فرد عنوا  به عباسیا  خانة به

  شد مواجه آ  با منعطف و مستقیم
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 و نناده یب صرفاً قشر از احساس و شهیاند اه  و متفکر قشر دکنندگا ،یبازد رفتار ةمشاهد با
 به نندگا ِیب نکهیا توجه ردرخو نکتة ،اما  بود زیمتما ی،سرگرم و یحیتفر صرفاً یاهداف با ،مسافر
 گوهاا، وگفات  ها،توقف از را موضو   یا ؛بودند شده شیهایژگیو و خانه جذ  هم یسطح ظاهر
  افتیدر شدمی تعجبشا  ابراز اغلب و یبردارعکس
 

 1دوم ةنگارند یهاهمشاهد .2
 آورد مای  جاد و باه  و داردوامای  تأما   به را انسا  یسنت یمعمار سبک با ییبناها د ید همواره
 داال   دریافات  روشانی باه  را امار   یا ا تاوا  مای  کاشا  ا یعباس خانة به ورود ةلحظ از درست
 ةکنناد یتداع ورود ةلحظ در یکیتار و نور زیتما و خانه  یا یطوالن باًیتقر و کیتار ،تنگ یورود
 حاس  ،یهشات  در قرارگارفت   و داال  از گاذر  از پاس  اسات   آورجاا  یه و زیبرانگتفکر یزیتما

  شودیم ترآماده گرید ییفضا به ورود یبرا را یآدم و کندمی فروکش یقدر جا یه و یکنجکاو
 ییفضاا  بااره کیا به چشم ؛گیردمی شک  دارید ةتجرب  یترباشکوه ،خانه یاصل یفضا به ورود با
 در ی پاا  ساو  کی از که ییهاوا یا دلگشا  و است باز بلکه ست؛ین کیتار و تنگ گرید که بیندمی

 یینماهاا  ؛هستند هاباغچه یسبز و هاحوض یآب به  یّمز که ییهااطیح ؛دارند ریکو یآب آسما 
 در کنناد  مای  دعاوت  یرانا یا هنار  ییبایز د یچش ةتجرب و د ید به را مخاطب که ونگاررنقشپُ

 ایا   کناد؛ یما  ییخودنماا  گار ید زیا چ هر از شیب یگنبد بلند یهاسقف ،ییبایز همه یا کنار
 یمعماار  باه  ست ینگر با  کنندمی دعوت یقیحق آرامش و وحدت به را شیخو مخاطب هاسقف
  دیشیاند وحدت به کثرت از  ین یهاراه به ناسوت عالم یاهویه از ییرها با توا می ،هاآ 

 ساال ا یا م و جاوا   یسان  گروه در و بودند آمده بازدید به هخانواد با کنندگا دیبازد بیشتر
 را اا پادربزرگ  ایا  پدر بیشتر اخانواده افراد تالش شدیم کنندگا دیبازد رفتار ةمشاهد با  بودند
 نقااط  به اشاره با و ستادهیا خانواده جمع در که یپدر د؛کر مشاهده یخوببه بنا ییرمزگشا یبرا

 یهاا همشااهد  یطا  شاد  یما  دهیا د اریبسا  دادمای  خاناه  باا   در یحاتیتوض ساختما  مختلف
 دکنندگا یبازد از یاریبس یبرا یمعمار سبک نو  که بود آشکار گوناگو  یهاگروه با یمشارکت
 خاناه   یا ا یهاا پلاه  چارا » ،«اسات؟  بوده چه یبرا اتاق همه  یا» :است زیبرانگپرسش و جالب

 یبلناد  یِگنباد  یهاا ساقف  اناد توانساته  چگوناه  دوره، آ  امکاناات  باا » و «است؟ بلند قدر یا
 «؟بسازند
 کاه  یکساان  مثاباة  باه  هاا آ  ؛باود  توجه جالب اریبس زین کودکا  واکنش نو  ،ا یم  یا در

                                                           
 توجه پدیدارشناختی روش بُعد به خود هایمشاهده در کوشیده خانه، دید  ذهنی سابقة و کاشا  در سکونت به دلی  نگارنده،  1

 موقعیات  توصایف  و دقیق مشاهدة مورد نظر، تجربة واجد افرادی یا شخ  با عمیق هایمصاحبه مشارکت محقق و تجربة کند:
  تجربه با مرتبط
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 بااال  هاا پلاه  از جا یه با ،دندیدویم یسو آ  و یسو  یا به یشاد با بودند، افتهی ییایرؤ یمکان
 ادیا فر باا  ،اناد کارده  کشف را دیجد ییجا که یافراد مانند ،تودرتو یهااتاق افت ی با و رفتندیم
 هرچند ؛!«یوا ! یبب ایب رو نجایا ماما !» کنند: خبربا دیجد کشف  یا از را همگا  خواستندیم

 حاس   یا ا و نباود  کودکا  مخت  خانه متعدد یهامکا  و هااتاق به کنجکاوانه د یکش سرک
 یهاا وا یا ا  باود  نمودار کنندگا دیبازد ربیشت در خانه مختلف یهابخش د ید یبرا یکنجکاو
 ناو   از  دناد یگزیبرما  نشسات   یبرا اغلب کنشگرا  که بود ییهامکا  از یکی اطیح به مشرف
 افت؛یدر را تفکر با همراه تعجب شدیم شا چهره یکالمریغ یهاتحرک یبررس و هاآ  نشست 
 بودناد  دهیا برگز اساتراحت  یبارا  فقاط  را مکاا    یا ا کاه  یدکننادگان یبازد از توا نمی هرچند
 یکالمریغ و یکالم رفتار ةمشاهد و مصاحبه یط در توجه درخور و لبجا ةنکت کرد  یپوشچشم
 وجاود  خاناه   یا ا کننادگا ِ دیبازد بیشتر  یب یمشترک یدرون حس که است  یا گوناگو  افراد
 زباا   باا  یبرخ و حسرت و اعتراض زبا  به یاعده ؛کردیم ا یب را آ  یزبان به کی هر و شتدا

  یهمچا  یتاو  کاه  حالشاو   باه  خاوش  ؛نداره آرامش یامروز یهانهوخ» :د یشیاند و سکوت
 زباا   از شاد یما  بارهاا  را مضامو    یا ا باه  کیا نزد ییهاتعبار ؛«!کردندیم یزندگ ییهاخونه
 توساط  فضاا  ادراک یچگاونگ  در یسانت  سابک  یارساانه  ییبازنما ریتأث  دیشن کنندگا دیبازد

 « افتهیم مایقد ادی آدم  1هاستلمیف یتو مث » بود: آشکار زین دکنندگا یبازد
 

 مصاحبه (ب
 اساتقبال  باه  توجه با ایتابستان التیتعط ا یپا و فطر دیع از پس  یتعط یروزها در هامصاحبه

 زناا ،  باا  اعتمااد  درخور جینتا به یابیدست برای و شد انجام اامیا  یا در دکنندگا یبازد شتریب
 عباارت  قیتحق ای  یاصل هدف ،شد ا یب که ورطهما   شد مصاحبه گوناگو  یهاپیت و مردا 
 یاا  کارد  برقرار ارتباط ،کنشگرا  ادراک بر اسالمی -ایرانی یمعمار سبک ریتأث یبررس از: است
 ةنحاو  و یمعماار  سابک  ناو    یا ا با ،مدر  و معاصر کنشگرا  منزلةبه ،دکنندگا یبازد نکرد ِ
  ارتباط  یا یبرقرار
 ییفضاا  ادراک یچگاونگ  در کنشگرا  از کی هر تیجنس نو  و سابق ةتجرب و دانش ریتأث از
 و تار عاقالناه  یارتبااط  معماوالً  فضاا  باا  مارد  کنشگرا  ارتباط  ماند غاف  دینبا زین خانه از هاآ 

 آشاکار  کاامالً  شاا  ییگوپاسخ نو  در هاآ  شغ  ریتأث گاه که ییجا تا ؛بود شا شغل با متناسب
 ،باود  یمعماار  با برخورد در هاآ  احساس سنجش اب مرتبط که ییهاسؤال به پاسخ در و شدیم

                                                           
 یونیزیوتل یهاساخت مجموعه از آ  برای بارها ی،رانیا -یاسالماندازهای زیبای معماری چشمدلی  دارابود ِ  به ،ا یعباس خانة  1
 ای در تاریکیخانه، مالصدرا(، میشاه عبدالعظ حضرت ی)زندگ مسافر ریهای سریال چو هم ،است شدهاستفاده  یینمایس و

  ا یجابر ب  ح)ماه تابا (، 
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 ،مقابا   در کردناد  یم اشاره یسنت یمعمار سبک با ییهاخانه ساخت یسخت و مصالح یگران به
 یخاوب باه  را موضاو    یا ا ؛باود  شاا  شغل از فارغ باًیتقر و تریعاطف یارتباط خانه با زنا  ارتباط

 جاا  یه و یشاد تعجب، کرد؛ مشاهده مصاحبه  یح در آنا  یکالمریغ ارتباطات نو  در شدیم
 اغلاب  ماردا   کاالم  لحا   که یحال در و شدیم دهید ز  دکنندگا یبازد از یاریبس چشما  در
 از امیا پ رسااند   یبارا  و گفتناد یم سخ  یشتریب جا یه با معموالً زنا  بود، نهینأباطم و آرام
 ریز شرح به توا می را شدهانجام یهامصاحبه جینتا کردند یم استفاده شتریب دست یهاتحرک
 کرد: یبندطبقه
 ؛خانه در آرامش حس ادراک  1
 ؛یگنبد یهاسقف به نسبت تیمعنو حس ادراک  2
 ؛ینیگزخلوت برای خانه یمکان یهاتیقابل افتیدر  3
 با ای اقیس و سبک  یا به یاخانه داشت  ی)آرزو خانه یمعمار سبک به یمندعالقه ابراز  1
 ؛(یقیتلف سبک
 ؛خانه( یارتباط -یروان یهاریتأث عدبُ به )توجه رفتار بر یمعمار سبک ریتأث به اعتقاد  5
 خانه؛ ییبایز وصف  1
 ؛(خانه یرونیب و یاندرون یها)بخش حجا  اص  از ییرمزگشا بر معاصر کنشگر ییتوانا  7
 ؛خانه و    ها تزیی ،یبرگچ نماها، با ارتباط یبرقرار  8
 ؛خانه  اساکن رفتار و اتیروح رد آ  ریتأث و خانه یمعمار نو  ارتباط  3
 ؛بود یرانیا و را یا به افتخار حس  19
 ها خانه  یا قا  از را یا خیتار یبازخوان  11
 

 (هاانتقاد و شنهادهایپ دفتر در هانوشتهدست یشناس)گونه اسناد یبررس (ج
 و شاتر یب کاشاا   عباسایا   ةخان از دکنندگا یبازد شمار نوروز التیتعط امیا در کهنیا به توجه با

 از شانهادها یپ و هاا انتقاد دفتار  یهاا نوشته ،شدهانجام یهامصاحبه  یتکم برای است، ترمتنو 
  شد یبررس زین ابود شده گذاشته خانه یخروج درِ در که ا13/1/1331 تا 27/12/1339 خیتار
 یهاا نوشاته  در یتاأمل   باود  تأم  درخور و موضو  با مرتبط جمله 121 ،شدهثبت موردِ 232 از
 امااک   در متاداول  یادگاار ی هاای نوشته و هاوارنوشتهید سبک به اهانوشته سبک و مرتبطریغ

 ذها   در را شاه یاند و ساؤال   یا ا او    یاجااده  یبا  یهاا ستگاهیا و درختا  یرو بر و یارتیز

 کنند؟ برقرار ارتباط یمعمار و خانه با اندنتوانسته دکنندگا یبازد ایآ که آورد وجود هب نگارندگا 
 مجاالی  و فرصات  و نگارد یما  تمرکز دو ِب و شتا  با هاظرافت و قیدقا  یا به یامروز انسا  ایآ

 شیبا  ،حال هر به طلبد یم ییمجزا قیتحق که  یقب  یا از ییهاالؤس و ندارد؟ د یشیاند برای
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 «بگاو  تنگات  دل خواهدیم هرچه» قالب در و بودند نپرداخته یخاص ةنکت به هانوشته از یمین از
 آ  ییباا یز و کاشاا   باه  راجع یبخش زین مرتبط یهاهجمل ا یم از ،البته  بودند یبندطبقه قاب 
  بودناد  کرده وصف را شیخو حال و حس و خانه قاًیدق بازدیدکنندگا  زین عبارات برخی در  بود
 ریا ز صاورت  به ی،فراوان  یشتریب حسب بر ،قالب شش در یکل طور به خانه با مرتبط یهالهجم
 :شد یبندطبقه
 ؛آرامش حس از برخورداری و بازدیدکنندگا  یدرون حس وصف  2 ؛ییبایز به خانه وصف  1
  5 ؛تاحیتوضا  باه  مندیازین و دشواری به خانه فیتوص  1 ؛بود یرانیا و را یا به افتخار حس  3

 از را یا خیتار یبازخوان آثار، حف  به هیتوص  1 ؛ینیچن یا و یمیقد یمعمار به بازگشت ضرورت
 شده نوشته زا یم کی به سه )هر اقیس و سبک  یا به یاخانه داشت  یآرزو و هاخانه  یا قا 
 1بود( 

 
 دارشناسانهیپد -یاسهیمقا  یتحل  1 جدول

 روش
 
 جهینت

 ةمشاهد
 یمشارکت

 حبهمصا

 بی)ترت اسناد یبررس
 ةدهندنشا  اعداد

 (است یفراوان  یشتریب

 2 * * آرامش حس ادراک

 اا * * تیمعنو حس ادراک

 اا * * خانه یمکان یهاتیقابل افتیدر

 5 * * خانه یمعمار سبک به یمندعالقه ابراز

 اا * اا رفتار رد یمعمار سبک ریتأث به اعتقاد

 1 * * خانه ییبایز وصف

 1 اا * ییرمزگشا در یتواننا و دشواری به خانه وصف

 اا * اا حجا  اص  از ییرمزگشا بر معاصر کنشگر ییتوانا

 3 * * بود یرانیا و را یا به افتخار حس

 1 * * خانه قا  از را یا خیتار یبازخوان

 اا * اا فضا ادراک در یسنت سبک یارسانه ییبازنما ریتأث

                                                           
 :هانوشتهدست از ییها  نمونه1
 خاود یب» ؛« میبرگارد  خودماا   اعتقاد و اصالت به ما همة که یروز دیام به  معنا تمام به گنج واقعاً ؛بود بایز اریبس»
 نجاا یا» ؛!«میهست آنچه به افسوس صد !میبود آنچه به  یآفر  کنهیم هوا به سر رو آدم ریکو یمعمار گ یم ستین
 اصافها   اگاه »؛ « باود  یادمانادن یباه  یلیخ !میکردیم یزندگ نهوخ  یا توی روز کی کاش یا کردم هوس دمید رو

 خاناة   یا ا باه  هرگااه » ؛« خیتاار  از برهه  او در شاهکار  یا یمعمار در !رتایواح  جهانه ک  مکا   یا جهانه، نصفِ
 اتااق » ؛« دیکن ظشحف !قشنگه یلیخ یه!عال» ؛« دهدیم دستبه م   یریناپذوصف آرامش احساس میآیم یخیتار
 « بود دلچسب و دیچسب شتریب هاحیتوض با همراه که بایز اریبس ییبنا»؛ « دارم دوست ور شیاین
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 یریگجهینت

 یکالما  عناصر در آ  آشکار ریتأث و یمفهوم یمبان یکل بخش دو در طالعهم  یا در چهآن بقاطم
 ةدهناد شاک   مهام  یبسترها از یکی را خانه یمعمار توا می ،شد ا یب هدف گروه یرکالمیغ و

 در هاا آ  ارتباطات بر و آ   اساکن بر خانه یمعمار زیرا ،آورد شمار به جامعه کی افراد فرهنگ
 :جمله از ،بود خواهد اثرگذار یمختلف ابعاد
 ایا دن  یا ا در ،یهسات  در یشجاو کمال و یمتعال روح ،یفطر عناصر خود، با انسا  ةرابط  1
 ت؛ینهایب به سفر یبرا یاقامتگاه و آسما  به رو یمسکن آ ، در نشد غرق و بود 
 عناصر و ها ج با آ ، بر تسلط نه و عتیطب با رفاقت ش،رامونیپ و عتیطب با انسا  ةرابط  2
 ؛ییجوسلطه یبرا عناصرش و جها  بر تسلط نه و آرامش یبرا بود  یعیطب

  یا ا تیفیک و ارتباط شدت ،یارتباط یوندهایپ مخلوقات، و هاانسا  ریسا با انسا  ةرابط  3
 ؛ارتباطات
 را خادا  ادیا  کاه  ییهاانسا  حق، حضرت با ارتباط جهت در ارتباطات بستر از یمندبهره  1
 در اوسات؛  «اکبار  خلاق » که یشتنیخو و ستخدا ةنشان که یعتیطب کنند،می زنده آدمی یبرا
 ؛داشت  او یسو به رو نباتات،   ( )جمادات، یجهان یا یاجزا همة با همراه تینها

 عرصاه   یا ا محقاق  یبارا  ا یعباسا  خاناة  دکنندگا یبازد یهااحساس و هاادراک واقع، در
 کشاور  باه  وابساته ریغ و مادر   فرهناگ  باا  ییهاخانه در اگرچه ی،رانیا انسا  :است امیپ یحاو
 ،ساو  کیا  از ؛است نشده گسسته هنوز اشیخیتار و یفرهنگ یوندهایپ ،کندیم یزندگ شیخو

 یزنادگ  در همچناا   که ییهاسنت ،گرید یسو از ،و دهکر فراهم بازگشت یبرا را نهیزم فطرت
 یفرصات  یزنادگ  سابک  و فرهناگ  کارشناساا   و شمندا یاند یرو شِیپ اندنباخته رنگ یرانیا

 آثاار  و ابعااد  و یرانا یا ةخانا  یمعمار اسالمی -ایرانی اصول با  در یجد تأم  برای است نهاده
 یهاا فرهناگ  و هاارزش و یاسالم ةجامع یبرا ،نشود درک موقع به اگر که یفرصت ؛آ  یفرهنگ
  یا ا که است واضحرپُ  شد خواهد  یتبد یدیتهد به یانسان یزندگ قیعم یهاجنبه و آ   یاص

 و هاا یافتاه دسات  ،یعلما  هاای پیشارفت  گارفت  دهیا ناد و گذشاته  به بازگشت یمعنا به سخ 
 بار  کاه  اسات  یایمباان  و اصاول  از یریا گبهره و یبازخوان بلکه ست؛ین یبشر دیمف یهاساخته
 قابا   یادوره هر در و بوده هاانسا  مشترک و  یبدیب عام  اعصار ةهم در یانسان فطرت اساس
  است یبربهره
 

 منابع
 یمعماار  ،یعموم فرهنگ در: ،«شهیاند و فرهنگ تبلور ،یمعمار» ( 1383) جواددیس ،یامام  1

 نو  زما  تهرا : ،(مقاالت مجموعه) یشهرساز و
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 ،دوم دفتار  و اول دفتار  ،یاساالم  یمعمار و هنر یعرفان یمبان ( 1381) حس  ،یقم یبلخار  2
  مهر ةسور تهرا :

  www.ch3.ir ساایت  در شاده درج ،«را یا ا یمعماار  در یسانت  ةشالود و میمفاه» نام،یب  3
  2915 /1/7 در نشر /http://www.nbpars.ir و 1331 گره، برنامة با مرتبط

 در سااز  هویت عناصر» (،1383) جنت پناه، رحمت نسیم، رستم، غالمی محمدرضا، بمانیا ،  1
 مطالعاات  فصالنامه  دو ،«یازد  رساولیا   خانه موردی نمو  ایرانی: های خانه سنتی معماری

  18-55 ص  ،13 شماره ،7 دوره اسالمی، هنر
 هنر  فرهنگستا  تهرا : ،مکا  یدارشناسیپد ( 1387)  یپرو ،یپرتو  5
 ،«معمااری  در فضاا  و مکاا   حقیقات » ( 1385) رضامحمد گرا ،ریخته و علیحس  ،پورمند  1

  19-13 ص   1 ش دوم، سال ،یاسالم هنر مطالعات ةدوفصلنام
 ةدوفصالنام  ،«اماروز  معمااری  در سنت تجلی» ( 1381) محمد خزایی، و علیحس  پورمند،  7

  18-51 ص  ، 2 ش ،اول، سال ی،اسالم هنر مطالعات
 دانش  سروش تهرا : ،یرانیا یمعمار یشناسسبک ( 1339) میمحمدکر ا،یرنیپ  8
 ،« یقازو  الماوت  باار خو  چنار ةدیپد یدارشناختیپد یبررس» ( 1388) میکر ،یمحمدخا   3

  32-55 ص  ،27 شماره ،7 دوره ،یشناسعهیش ةفصلنام
 یرفتااار یالگااو و یشااهر منظاار و فضااا یفاایک  یااتحل» ( 1383) بیااحب ،یرزاقاا  19

 یملا  شیهماا  مقاالت ةخالص در: ،«کرج رود ةکنار یمورد ةمطالع فضا: از کنندگا استفاده
 ساختما  قاتیتحق مرکز و یدانشگاه جهاد ،هنر و فرهنگ ةپژوهشکد تهرا : ،یشهر منظر
 مسک   و

 سمت  تهرا : ،یاسالم هنر حکمت ( 1387) زهرا رهنورد،  11
 عماومی،  فرهناگ  در: ،«آدمیا  خوی و خلق و مسکونی محیط»(،1383) طاهره شالچیا ،  12

 ،عماومی  فرهناگ  شاورای  دبیرخانه :تدوی  و تهیه مقاالت(، )مجموعه شهرسازی و معماری
  نو زما  تهرا :

 :تهارا   ،یمعماار  ةدانشکد معاصر یمعمار یگفتارهادرس ( 1318)  یحس ، یالد یزخیش  13
 صنعت  و علم دانشگاه انتشارات

 تااریخ   www.isa.org.ir در شدهدرج ،«را یا در خانه فرهنگ مفهوم»  اهللنعمت ،یفاضل  11
  http://www.isa.org.ir/node/1185 ،21/7/1385 نشر:

 در یمیقاد  یهاا خاناه  یرمعماا  یهاا یژگی)و پال  صد ،خانه صد ( 1339)  یحس ار،یفرخ  15
 کاشا   یاسالم آزاد دانشگاه انتشارات کاشا : ،(خشک و گرم میاقل

 یمعماار  یبناد میتقسا  بار  یجستار» ( 1385) محمدرضا پورجعفر، و یهاد نژاد،یمحمود  11
 ساال  آباادی،  فصالنامه  ، ،«یفرهنگا  و یاجتماع هایمؤلفه و هاشاخصه یبررس را یا معاصر

http://www.ch3.ir/
http://www.nbpars.ir/
http://www.isa.org.ir/
http://www.isa.org.ir/node/1185
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  33 -21ص  ،17 مارةش )جدید(، شانزدهم
 ادوار در هنار  ریسا  ةنا یزم در یمالتأتا  هنر؛ ساحت و هنر حکمت ( 1371) محمد مددپور،  17

  یاسالم غاتیتبل سازما  یهنر ةحوز :تهرا  ،یخیتار
 قدمت  :تهرا  ،اطیح در اتیح ( 1381) فرشته ،یبینا  18
 نشار  دفتار  تهارا :  ،1 ج ،یاساالم  فرهناگ  در ینا ید هنر یمبان ( 1381) محمد زاده،ینق  13

  یاسالم فرهنگ
 ،سوره ،ینیآو محمددیس ةترجم ،«یرانیا یمعمار در یاسالم سنت» ( 1318)  یحس نصر،  29

  73-71 ص / ، 1 شاول، دوره
 برگ  تهرا : آوینی، سیدمحمد ترجمة ،قدسی هنر هنر: و جاودانگی ( 1379) حسی  نصر،  21

  رازیش دینو :رازیش ،یاسالم هنر و هنر از ( 1381) طاهره نصر،  22
 مساک   ارتزو تهرا : ،یمعمار در یاسالم تیهو بر یدرآمد ( 1387) دیعبدالحم کار،نقره  23
  یشهرساز و
 در: ،«یشهرسااز  و یمعماار  در یفرهنگا  یهاا ارزش حف » ( 1383) دیعبدالحم کار،نقره  21

 نو  زما  :تهرا  ،(مقاالت )مجموعه یشهرساز و یمعمار ،یعموم فرهنگ

 یهنرهاا  ،«ییناوگرا  و سام یمدرن باا  یمعمار سنت تیهو ةرابط» ( 1373) محمد زاده،ینق  25
  31-73 ص   7 ش ،بایز
 شاده درج ،«باشاکوه  یتو هزار کاشا ، ا یعباس ةخان»   یرحسیدامیس ،یآبادنوش کوکارین  21

  27/2/87 نشر: تاریخ  yan.comwww.keyashi سایت در
 الشایرازی،  الرباانی  عبادالرحیم  الشیخ تصحیح: و تحقیق العاملی، الحر  الشیخ الشیعه،وسائ   27

 .ق 1371 تهرا ، اسالمی، چاپخانه ناشر:

 دارالکتاب  ناشار:  علاوی،  جاواد  سید تعلیق: و تحقیق مجلسی، باقر محمد عالمه االنوار،بحار  28
 .ق 1312 تهرا ، اسالمیة،

 الارازی،  الکلینای  اساحاق  با   یعقاو   ب  محمد جعفر ابی االسالم ثقة الکافی، م  االصول  23
 1382 تهارا ،  االساالمیة،  المکتبة منشورات: غفاری، اکبر علی بهبودی، باقر محمد تحقیق:

 .ق

 در آ  جایگااه  بررسای  شفاف؛ و مقدس هنر حضور آ ، لیتکوهی،ساچلی، ساناز، لیتکوهی،  39
  113-151 ص  ،1339 چهارم، شماره دینی، هنر و ادبیات اسالمی، ا ایرانی عماریم
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