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»خانه  عنوان  با  پور«  اسالم  دکتري »شیما  رسالۀ  از  برگرفته  مقاله  این   *
کجاست؟ انعکاس معنای خانه در مسکن اجتماعی امروز در ایران« است که 
از  راهنمایي دکتر »سعید میرریاحی« و مشاورۀ دکتر »سوزان حبیب«  به 

سال »1398« در دانشکدۀ »معماری« دانشگاه »آزاد اسالمی، واحد پروفسور 
حسابی تفرش « در حال انجام است.

در جست وجوی معنای خانه: تبیین مؤلفه های کالبدی تجلی بخش 
معنا با استفاده از مفاهیم نظری پدیدارشناسی

مطالعۀ موردی: خانه های حیاط دار همدان  *
شیما اسالم پور1، سعید میرریاحی2**، سوزان حبیب3
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چکیده
بیان مسئله: خانه به عنوان بستری برای زندگی انسان که با تمام ابعاد زندگی او در ارتباط است، در طی 
چند دهۀ گذشته، به صورت قفسی بی روح درآمده و برای ساکنان خود مفهومی از خانه را تداعی نکرده 
است. در این راستا شناخت مؤلفه های کالبدی معنابخش به خانه به عنوان یک مکان، می تواند در ایجاد 

مکان هاي معنادار براي انسان مفید واقع شود. 
هدف پژوهش: هدف تحقیق، بازگشت به معنای خانه و شناسایی مؤلفه های کالبدی تجلی بخش معنا با 
استفاده از رهیافت پدیدارشناسی و کاربست مفاهیم آن به منظور کیفیت بخشی به خانه های امروزی است.

از  استفاده  با  داده ها  و  انجام شده  به روش گرانددتئوری  و  با رویکردی کیفی  مقاله  این  روش پژوهش: 
اجماع سه شیوه گردآوری شده است. در این راستا ابتدا با تکیه بر اسناد کتابخانه ای، به مطالعۀ مفاهیم، 
ادامه  در  است.  پرداخته شده  انسان  ابعاد هستی  و  پدیدارشناسی  معنای مکان در  با  مرتبط  نظریه های 
به منظور تبیین مؤلفه های کالبدی معنابخش به خانه با استفاده از مفاهیم نظری پدیدارشناسی و بر پایۀ 
مطالعۀ هستی شناسانه، داده های به دست آمده، در محیط نرم افزار MAXQDA 20 تحلیل شده، سپس با 
استفاده از کدگذاری های باز، محوری و انتخابی، داده ها به مفاهیم، مقوله و سپس مؤلفه تبدیل شده است. 
براساس مصاحبه ها، 197 کد استخراج شده است. مصاحبه شوندگان شامل سه گروه بوده اند و داده های 

به دست آمده پس از مصاحبه با جمعاً 35 نفر به اشباع نظری رسیده است. 
نتیجه گیری: با توجه به مطالعات انجام شده، پنج مؤلفه شامل فضا، حیاط، تزیینات، نور و مبلمان از عوامل 
کالبدی تجلی بخش معنا در خانه هستند که هر کدام اشاره به معنایی دارند. با توجه به پایۀ هستی شناسانۀ 
این مقاله، خانه برای انسان، زمانی مفهوم خانه را می دهد که فراتر از بعد کالبدی، بازنمایی از هستی او که 
همانا توجه به بعد حرکت، زمان، خدا، آسمان و زمین است، باشد و معانی مختلفی که ریشه در هستی او 

دارد را در خود جای دهد. 
واژگان کلیدی: مکان، فضا، هستی شناسی، گرانددتئوری، انسان، معنای خانه.

مقدمه
در  انسانی  نیازهای  به  توجه  از  دور  به  معماری  امروزه 
که  گرفته  قرار  مصرف گرایی  ضروریات  و  منافع  خدمت 

چنین  است.  شده  معنا  فاقد  مکان های  اشاعۀ  موجب 
معماری ای محیط های جبرگرا را ایجاد می کند که به ندرت 
برای انسان ها مکان های واقعی محسوب می شوند. این  گونه 
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و  نمی کند  منعکس  را  بشر  اصلی هستی  معانی  معماری  از 
منفعل،  تماشاگرانی  به  انسان ها  تبدیل کردن  با  نهایت  در 
راستا  این  در  می گیرد.  را  آنها  مکان  به  تعلق  احساس 
پس  انسان  نیاز  اساسی ترین  که  مکان،  یک  به عنوان  خانه 
چیزی  انسان  برای  دور،  بسیار  گذشته های  از  غذاست،  از 
درطی  اما   ،)1384 )راپاپورت،  است  بوده  سرپناه  از  بیش 
سال های اخیر به دنبال مادی گراشدن زندگی انسان، از مفهوم 
فیزیکی  قالبی  در  به آن صرفاً  نگاه  و  کیفی خود دور شده 
)باشالر،  باشد  از فضای هندسی  فراتر  باید  بوده، درحالی که 
1392(. با توجه به آنکه خانه اولین فضایي است که انسان 
به طور روزمره در ارتباط متقابل با آن قرار دارد، عدم توجه به 
ارزش ها و معانی موجود در آن، موجب یکنواختی و شباهت 
آنها شده و سبب شده خانه های امروزی فاقد معنا و انسان 
معنا  به کارگیری  درحالی که  باشد،  بی خانمان  و  سرگشته 
مفهومی،  کیفی،  ارتقاء  در جهت  می تواند  )خانه(  مکان  در 
معنوی و بصری، کمک شایانی کند )ایرجی و نوروزبرازجانی، 
1399(. در این رابطه نوربرگ شولتز )1393( تأکید می کند، 
هدف معماری برآوردن صرف نیازهای جسمانی نیست، هدف 
معماری، نگهداری و انتقال معناهاست. او معتقد است ریشۀ 
ترتیب  بدین  است.  بی معنایی  از  معاصر  معماری  نابسامانی 
انسان  معنا،  از  معاصر  معماری  فضای  تهی شدن  به دنبال 
غریبانه  و  متوقعانه  انتزاعی،  تک بعدی،  نگرشی  با  معاصر 
نسبت به همۀ پدیده ها، ازجمله محیط خود، از شناخت ذات 

و معنای مکان، بازمانده است )پرتوی، 1394(.
با توجه به مطالب بیان شده، به نظر می رسد از دالیل آنکه در 
خانه های امروزی احساس درخانه بودن را نداریم، این است که 
خانه های امروزی از معنا تهی شده اند. در این راستا هدف این 
مقاله بازگشت به معنای خانه با استفاده از مفاهیم مرتبط با 
هستی انسان و تبیین مؤلفه های کالبدی تجلی بخش معنا، در 
جهت کیفیت بخشی به خانه های امروزی است. این مقاله با روش 
گرانددتئوری1 و با استعانت از روش پدیدارشناسي2 هستی شناسانه3 
که داعیۀ آن بازگشت به خود چیزها است، انجام شده است. انجام 
این پژوهش از آن جهت واجد اهمیت است که در عصر حاضر، 
خانه به امری صرفاً کّمی تنزل یافته و به دنبال آن از معنای خانه 
برای ساکنانش دور مانده است. از آن جهت رویکرد پدیدارشناسی 
انتخاب شده که پدیدارشناسی برای اشیا موضوع و ماهیتی بیش 
از سطح ظاهری شان قائل و در پی توجهی جدی به کیفیت فضا و 
همراه کردن معنا با فضاست. مشکل معنا مشکل خانه های امروزی 
ماست. امید است نتایج به دست آمده بتواند در جهت ساخت 
خانه هایی که کیفیت مناسبی را برای زندگی انسان داشته باشد، 
گام های مؤثری بردارد. در این راستا، با شناخت حساسیت موضوع 

خانه، سؤال های تحقیق چنین اند:
- چگونه مکانی برای انسان معنای خانه را می دهد؟

- مؤلفه های کالبدی معماری در معنابخشی به مفهوم خانه 
کدام اند؟

پیشینۀ تحقیق  
با توجه به گستردگی موضوع معناشناسی، تحقیقات درخور 
توجهی در حوزۀ معنا و عوامل مؤثر در ایجاد معنای مکان در 
کشورهای غربی و در دهه های اخیر انجام شده است. در این 
اذعان  به نقش معنا در معماری  از صاحب نظرانی که  زمینه 
داشته، می توان به نوربرگ شولتز اشاره کرد. از نظر او، معانی 
و  می گیرند  نشأت  معنوی  و  انسانی  طبیعی،  پدیده های  از 
معماری، آنها را به بیانی فضایی ترجمه می کند، درحالی که 
دیاگراماتیک  ایجاد محیطی  با  معماری عملکردگرای مدرن 
است  باعث شده  و  زده  دامن  معنایی  بحران  به  کاربردی  و 
فضای عملکردی به مثابۀ گسترشی همگن در تمامی جهات 
باشد و فضایی بدون رمزوراز و تفاوت های کیفی ایجاد کند 
در  انجام شده  مطالعات  در حوزۀ   .)1387 )نوربرگ شولتز، 
ایران، صدری کیا، بمانیان و پورمند )1398(، ضمن تأکید بر 
تمثیل  معانی،  تجلی  بستری جهت  به عنوان  معماری  کالبد 
در معماری را زمینۀ ایجاد بناهای نو با بنیان های معنادار که 
ماندگار، در عصر حاضر  و  متعالی  معماری  آفرینش  موجب 
مؤلفه های  مهم ترین  آنها  نظر  از  کرده اند.  معرفی  می شود، 
در  معنا  انتقال  واسطۀ  که  معماری  در  به کاررفته  تمثیلی 
فضا هستند، شامل: نور، هندسه، اعداد، نظم، تداوم، حرکت 
باالترین  به مثابۀ  را  و طبیعت است که همگی اصل توحید 
بیان می کنند. وحدت، کریمی مشاور  مرتبۀ حقیقت و معنا 
و بخشی بالکانلو)1396(، ضمن آنکه یکی از معیارهای مؤثر 
در ایجاد معنای مکان را عوامل کالبدی معرفی کرده اند، ابعاد 
هندسۀ  و  بصری  تنوع  شامل  را  مکان  معنای  شکل دهندۀ 
از  استفاده  و  تناسبات کالبدی، مبلمان  و  مکان، محصوریت 
و  امرئی  مختاباد  اعتصام،  کرده اند. سعادت،  معرفی  نمادها 
با مقایسۀ مفهوم شفافیت در معماری  مهدوی نژاد )1396(، 
یکی  ایران  معماری  در  را  آن  پست مدرن،  و  مدرن  ایران، 
از ظاهر  انسان  در جهت سیر  معنابخش  کالبدی  عوامل  از 
آنها  نظر  از  کرده اند.  معرفی  معنا،  به  از صورت  و  باطن  به 
واضح،  جنبۀ  دارای سه  شفافیت  مفهوم  ایران  معماری  در 
عناصری همچون  و  مفاهیم  با  که  بوده  معنایی  و  پدیداری 
ارتباط  فضایی،  پیوستگی  و  تداوم  سیالیت،  و  پویایی  نور، 
سازگاری،  و  انعطاف  سبکی،  و  ماده زدایی  بیرون،  و  درون 
مطلوبیت و خوانایی و گشایش فضایی نمود پیدا کرده است. 
انسان،  برای  همان طورکه در جدول 1 مشخص شده است، 
زمانی فضا به مکان تبدیل می شود که فراتر از بعد کالبدی، 
پژوهش ها  در  اما چیزی که  آغشته شود.  معانی  با  فضا،  آن 
با  مقاله  این  روش  و  رویکرد  تفاوت  دلیل  و  مانده  مغفول 
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نظریه پرداز/ ردیف
محقق

مؤلفه های فضایی و مکانی تجلی بخش معنا تأکیدات

کریستین نوربرگ 1
شولتز )1353(

- معنا نیاز بنیادی انسان
- بحران بی معنایی در معماری

- ترکیب فرم 
- سایه روشن

 - رنگ
-  نور

صدری کیا و 2
همکاران )1398(

- کالبد معماری به عنوان محملی برای تجلی 
معانی

- به کارگیری تمثیل به عنوان روشی در 
- انتفال معنا

- سلسله مراتب و تداوم فضایی
- نور 

- طبیعت
- تزیینات

- طبیعت و عناصر طبیعی

3
وحدت و همکاران 

)1396(
- ایجاد معناي مکان  با استفاده از سه مولفۀ 

ادراکی، کالبدي و اجتماعی
- زمانی فضا معنادار است که به مکان تبدیل 

شود.

- هندسه 
- محصوریت

- به کارگیری تناسب در فضا
- به کارگیری نماد و سمبل

4
سعادت و 

همکاران )1396(
- معرفی اصل شفافیت به عنوان  یکی از عناصر 

معنابخش به فضا و تبدیل آن به مکان
- مفهوم شفافیت در معماری

ایران: واضح، پدیداری و معنایی 
مدرن: واضح )معماری شیشه ای( 

پست مدرن: پدیداری )سازماندهی فضایی(

- به کارگیری سطوح شفاف در جهت کاستن از ماده )شفافیت فضایی(
- تداوم و پیوستگی فضایی 

- به کارگیری نور 
- به کارگیری آرایه های نمادین )تزیینات(

- سلسله مراتب مفهومی

جدول 1. پیشینۀ تحقیق درخصوص مؤلفه های معنایی مکان براساس دیدگاه هاي صاحبنظران و محققان. مأخذ: نگارندگان.

آنکه  اول  است:  اساسی  مسئلۀ  سه  است،  پیشین  مقاالت 
رابطۀ  مطالعۀ  به  که  در حوزۀ خانه  انجام شده  پژوهش های 
اندک  بسیار  پرداخته اند،  معماری  کالبد  و  انسان  هستی 
از  که  مشترک  تقریباً  موضع  یک  اتخاذ  با  غالباً  و  است 
گرفته اند،  قرار  بررسی  مورد  است،  اسالمی  حکمت  منظر 
است  دیگر  مقاالت  با  مقاله  این  فکری  نظام  تفاوت  دومین 
)پدیدارشناسی  هایدگری  فکري  دستگاه  کمک  به  که 
هستی شناسانه(، به شناخت معنای خانه و تبیین مؤلفه های 
به  مربوط  سومین،  و  پرداخته  معنا  تجلی بخش  کالبدی 
گرانددتئوری،  روش  از  استفاده  به دلیل  است؛  کار  روش 
یافته ها مستقیماً از مصاحبه با ساکنان و صاحبان خانه های 
مورد مطالعه و همچنین طراحان در همدان به دست آمده 

و لذا یافته ها استنباطی و تحلیلی هستند.

بررسی مفاهیم
مفهوم خانه    

و  زندگی  آن  در  انسان  که  است  فضایی  عام،  به طور  خانه 
و  آرامش  احساس  خود  خانوادۀ  کنار  در  و  می کند  رشد 
به آن  نزدیک  با مفاهیم  پیدا می کند. مفهوم »خانه«  تعلق 
از  یکی  به عنوان  مسکن  است.  متفاوت  »مسکن«  از جمله 
است.  سکناگزیدن  برای  انسان  نیاز  به  پاسخ گویی  اشکال 
جنبۀ  بیشتر  که  است  فضایی  سرپناه،  به عنوان  مسکن 

مکانی  خانه  درحالی که  دارد،  خوابگاهی  و  کّمی  کالبدی، 
که  است  مکانی  است،  آن جاری  در  زندگی  روح  که  است 
بوده و فرد نسبت  بار عاطفی و احساسی  افراد دارای  برای 

به آن تعلق خاطر دارد )هاشمی، 1375(.
مفهوم خانه از منظر پدیدارشناسی    

که  مکانی  یعنی  انسان،  وجود  برای  است  مرکزیتی  خانه 
انسان از آنجا راه می افتد و باز به آنجا باز می گردد. از نظر 
خانه،  هستی شناسانه،  نگاهی  با   ،)1388( هایدگر  مارتین 

جهان انسان یا نمایندۀ تعبیر و تفسیر او از جهان است. 
معنا در پدیدارشناسی     

مفهوم  مراد،  چون  واژگاني  به  »معنا«  معین،  فرهنگ  در 
 .)1362 )معین،  دارد  اشاره  باطن  و  حقیقت  سخن، 
جنبۀ  معنا  برمي آید،  معنا  لغوي  معاني  از  آن چنان که 
مقصود  حامل  و  چیز  هر  غیرصوري  و  باطني  دروني، 
و  اشیاء  حقیقت  و  اصل  معنا،  به عبارت دیگر،  است،  اصلي 
معنا  به  بازگشت  معنای  به  »پدیدارشناسی«  پدیده هاست. 
انتزاع ها،  به وسیلۀ  که  پدیده هایی  پدیده هاست،  ماهیت  و 
آنچه  غیر  چیزی  به  آماری  و  عددی  داده های  و  تجریدها 
معانی  به  نیل  پدیدارشناسی  تبدیل شده اند. هدف  هستند 
برای  روشی  پدیدارشناسی  لذا  است،  جهان  زیست  ذاتی 
تالش  همواره  پدیدارشناسان  می شود.  تلقی  هستی شناسی 
و  عملکردگرایان  با ساخت گرایان،  مخالفت  در  که  کرده اند 
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تأکید  فضا  در  موجود  معانی  و  مفهوم ها  به  ادراک گرایان، 
معماری   .)1391 پیربابایی، و  )سجادزاده  باشند  داشته 
و  بامعناست  مکان های  خلق  پدیدارشناختی،  مفهوم  در 
مکان های  خلق  با  معماری،  در  پدیدارشناسی  با  می توان 
با   .)1353 شولتز،  )نوربرگ  کرد  معنادار  را  محیط  ویژه، 
برمي گیرد،  در  را  رویکرد  دو  پدیدارشناسي،  آنکه  به  توجه 
انتخاب  پدیدارشناسی هستی شناسانه  مقاله رویکرد  این  در 
و  مکان  معناي  به دنبال  رویکرد هستی شناسانه  است.  شده 
کشف الیه های معنایی پدیده هاست. در این رویکرد، مکان، 
تبدیل به نقطۀ اولیه و مرکزی و از آنجا بقیۀ جهان تجربه 

و تعریف می شود. 
نظریه های مرتبط با ابعاد معنایی مکان     

خاصی  جایگاه  از  مختلف  علوم  در  معناشناسی  و  معنا 
جامعه شناسی  زبان شناسی،  در  معناشناسی  برخوردارند. 
متن های  در  معنا  بررسی  به  ترتیب  به  پدیدارشناسی  و 
نوشتاری، زندگی اجتماعی و پدیده ها می پردازد )سجادزاده 
در  معنا  نقش  به  که  از صاحب نظرانی  پیربابایی،1391(.  و 
اشاره  نوربرگ شولتز  به  است، می توان  داشته  اذعان  مکان 
کرد. از نظر او یکی از ابعاد معنابخشی در معماری، فضاست. 
معنابخش  عوامل  مهم ترین  از  او،  پدیدارشناسانۀ  نگاه  در 
بیرونی،  و  درونی  عرصۀ  ارتباط  فضاست،  تعریف کنندۀ  که 
به کارگیری مصالح طبیعی، مقیاس، رنگ، ریتم، مرز، حصار 
پاالسما  یوهانی   .)1393 )نوربرگ شولتز،  است  مرکزیت  و 
جهت  رویکردی  به عنوان  را  پدیدارشناسی  آنکه  ضمن 
می کند،  معرفی  فضا  در  )معنا(  پنهان  وجوه  آشکارسازی 
کیفیات  باب  در  انسان  پنجگانۀ  ادراکات حسی  بر  اتکاء  با 
و  درون  فضای  دیالکتیک  مانند  فضا،  در  کالبدی  عناصر 
انسانی،  مقیاس  به کارگیری  طبیعی،  مصالح  نمایش  برون، 
نور، تداوم بصری، بافت و رنگ، توجه انسان را  به مفاهیمی 
جهان  حرکت،  زمان،  همچون  پدیدارشناسی  در  معنایی 
نظر  از   .)1388 )پاالسما،  می سازد  معطوف  خدا  وجود  و 
نیمه باز  )اتاق(،   بسته  فضای   ،)1395( و دشتی  حمزه نژاد 
)ایوان(، فضای باز )حیاط( و نور به عنوان عوامل معنابخش 
تزیینات،  هندسه،  به کارگیری  با  فضا  هستند.  معماری  در 
بازشوهای  و  تعریف کرده  را  اتاق ها  روشن،   - و سایه  رنگ 
و  ارتباط  از  متنوعی  کیفیات  اتاق ها،  درجدارۀ  مختلف 
نور  می زنند.  رقم  را  شفافیت  و  اتاق ها  و  حیاط  دیالکتیک 
خداوند  وجود  از  نمادی  بسته،  فضای  مشخصۀ  عمده ترین 
در فضاست. تجلی نور و رنگ در در ها و پنجره ها و استفاده 
از رنگ سفید برای فضاها از جمله اتاق ها، حالتی نمادین و 
پر معنا به فضا می بخشد. مصالح طوری در خانه نمود پیدا 
کرده اند که نشانگر کیفیات ذاتی و آسمانی چیزها هستند. 
مظاهر  مهم ترین  از  یکی  و  نیمه باز  فضای  به عنوان  ایوان 

تأکید  طبیعت  با  انسان  ارتباط  بر  خانه،  پدیدارشناسانۀ 
می کند. حیاط به عنوان فضای باز که در آن طبیعت حضور 
دلیل حضور  به  است. وجود حیاط  از خداوند  نمادی  دارد، 
آقالطیفی  نظر  از  آرامش و زندگی است.  از  طبیعت سرشار 
مختلفی  معانی  به  کالبد،  از  فراتر  خانه   ،)1397( و حجت 
اشاره می کند که ترکیبی تجربی و انتزاعی از زمان و مکان 
است. آنها فضای بسته و باز )حیاط( را از عوامل معنابخش 
فضاسازی  آنها  نظر  از  کرده اند.  معرفی  خانه  مفهوم  به 
از  که  بوده  به گونه ای  پهلوی(  و  )قاجار  گذشته  در  خانه ها 
فضایی  تنوع  وجود  و  گرفته  بهره  ارتفاعی  مختلف  سطوح 
است.  می شده  بعد  سه  در  حرکتی  تنوع  ایجاد  به  منجر 
ارتباط  در  هم  با  نیمه باز،  و  بسته  باز،  فضای  درعین حال 
بوده و به کارکردهای هر فضا تنوع می بخشیده است. وجود 
و  خصوصی  نیمه عمومی-  تا  عمومی  قلمرو  سلسه مراتب، 
فضای  به عنوان  حیاط  است.  می کرده  تعریف  را  خصوصی 
هم  به  را  فضاها  کلیۀ  داشته،  که  مرکزیتی  نقش  با  باز، 
با طبیعت به حد  انسان  ارتباط  مرتبط می کرده و منجر به 
کمال می شده است. بدین ترتیب تک تک عناصر کالبدی در 
شکل گیری  منجربه  خود  معنایی  و  نمادین  نقش  با  خانه 

معنا در مکان می شده اند. 
تحقق ابعاد هستی در مکان/ خانه     

معماری به عنوان جنبه ای از هستی بشر در جهان، تفسیری 
از جهان بینی انسان ارائه می دهد. معماری با مکان بخشیدن 
به انسان پایگاهی برای هستی او محسوب می شود و فضای 
سکناگزیدن  محمل  که  می کند  مکانی  به  تبدیل  را  خالی 
مفهوم  یک  به عنوان  نه  و  کیفی  پدیدۀ  یک  مکان  است. 
و  است  انسان  وجود  از  بعد  یک  به عنوان  بلکه  ریاضی، 
مکان  به  باشد،  ارزشی  و  معنایی  بار  دارای  فضا  زمانی که 
تبدیل می شود )مدنی پور، 1384(. مکان، بخشی از هستی 
خانه  و  است  انتزاعی  محل  یک  از  بیش  چیزی  و  انسان 
انسان؛  وجود  برای  است  مرکزیتی  مکان،  یک  به عنوان 
شده  ساخته  واقعی  چیزهای  و  اشیاء  از  که  است  کلیتی 
نقطه ای  و  و رنگ است  بافت  ماده، شکل،  دارای مصالح،  و 
می دهد.  تغییر  مسکون  مکانی  به  را  محیط  که  ثابت  است 
و  را  آسمان  سقفش  آورده،  یاد  به  را  زمین  خانه  کف 
دیوارهایش افق پیرامون را، لذا خانه تصویری است از جهان 
دیگر  بناهای  است، درحالی که  زندگی  به قولی خانه خود  و 
)نوربرگ شولتز، 1393(. خانه،  زندگی هستند  از  تصویری 
است.  جهان  از  او  تفسیر  و  تعبیر  نمایندۀ  یا  انسان  جهان 
انسان  جدایی ناپذیرند.  و  الینفک  اجزایی  جهان،  و  انسان 
احساس درخانه بودن می کند،  است که کمتر  انسانی  امروز 
او  هستی  و  انسان  بین  جدایی  باعث  مدرن  معماری  زیرا 
شده، مکان را در مقابلش قرار و صرفاً آن را به جنبۀ ابعاد و 
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اندازه در جهت عملکرد، تقلیل داده است. هایدگر )1388( 
را یکی  عالم طبیعت  و زمان«، زمان در  در کتاب »هستی 
از وجوه هستی و از مفاهیم مرتبط با پدیدارشناسی معرفی 
می شوند.  فهمیده  آن  افق  در  انسان،  و  طبیعت  که  کرده 
است،  مواجه  آن  با  روزمره  انسان  به عنوان چیزی که  زمان 
در جهان خلقت  ازآنجاکه  موجب حرکت طبیعت می شود، 
همه چیز پویا و در حال حرکت و تحول است، حرکت بدون 
امتداد در زمان معنا ندارد. لذا زمان و حرکت به عنوان ابعاد 
ادراک  و  فهم  برای  عاملی  کالبدی  نظر  از  انسان  هستی 
معنایی  نظر  از  و  هستند  فضایی  هر  درک  جوهرۀ  و  فضا 
)مایس،  ماده  دنیای  از  خروج  یا  روح  پرواز  برای  عاملی 
و  آسمان  شامل  است،  ملموس  تمامیتی  هستی   .)1383
کاراکتر  است که  تجلی چیزهایی  انتزاعی؛  امور  تا  طبیعت، 
اصلی خویش را در صورت گردهم آوردن چهارگانه به دست 
آسمان،  زمین،  شامل  هایدگر  نظر  از  چهارگانه  می آورد. 
را  این چهارگانه  او  است.  )انسان(  میرایان  و  )خدا(  ایزدان 

که وحدتی ذاتی با هم دارند، هستی می نامد. 

روش تحقیق   
این پژوهش با رویکردی کیفی و روش گراندد ئتوری انجام 
معتبر،  منابع  شیوۀ  سه  از  استفاده  با  داده ها  است.  شده 
در  تحلیل ها  و  جمع آوری  میدانی  مطالعات  و  مصاحبه 
انتخاب  نحوۀ  است.  انجام شده   MAXQDA  20 نرم افزار  
افراد برای مصاحبه به صورت غیرتصادفی و گلوله برفی بوده 
شامل  همدان،  در  مطالعه  این  بررسی  تحت  جامعه  است. 
ساکنان و صاحبان خانه های حیاط دار مربوط به دورۀ پهلوی 
دوم )1357-1320( )صاحبانی که در گذشته تجربۀ زندگی 
دلیلی  به هر  اکنون  و هم  داشته اند  را  از خانه  این  گونه  در 
در جای دیگری ساکن هستند(، ساکنان خانه های حیاط دار 
و   )1357-1368( اسالمی  جمهوری  اول  دهۀ  به  مربوط 
معمارانی )افراد متخصص( بوده که براساس دانش و تجربۀ 
تخصصی خود اقدام به طراحی در حوزۀ خانه های حیاط دار 
را  خانه هایی  چنین  در  زیسته  تجربۀ  همچنین  و  کرده اند 
 50 الی   40 بین  مصاحبه ها  انجام  مدت زمان  داشته اند. 
مصاحبه  از  پس  به دست آمده  داده های  است.  بوده  دقیقه 
با جمعاً 35 نفر به اشباع نظری رسیده است. از میان افراد 
مربوط  حیاط دار  خانه های  ساکنان  نفر،   10 مطالعه،  مورد 
نفر، ساکنان خانه های حیاط دار   13 دوم،  پهلوی  دوران  به 
مربوط به دهۀ اول جمهوری اسالمی و 12 نفر از طراحانی 
را  خانه هایی  چنین  در  زندگی  و  طراحی  تجربۀ  که  بودند 
داشته اند. به طورکلی، میانگین سنی افراد تحت بررسی، 46 
سال برآورد شده است. برای تحلیل اطالعات و رسیدن به 
چارچوب مفهومی از کدگذاری استفاده شده است. براساس 

باز،  کد   42 کد،   197 مجموع  در  انجام شده  مصاحبه های 
25 کد محوری و 5 کد انتخابی استخراج شده است. برای 
تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار  MAXQDA 20 استفاده 
داده های  تحلیل  برای  نرم افزاری  برنامه،  این  است،  شده 

کیفی است. 

معرفی نمونه های موردی 
کیلومترمربع،   19025 تقریبی  مساحت  با  همدان  استان 
استان  به  شمال  از  که  است  ایران  غربی  استان های  جزء 
استان  به  شرق  از  لرستان،  استان  به  جنوب  از  زنجان، 
شهر  است.  محدود  کرمانشاه  استان  به  غرب  از  و  مرکزی 
همدان مرکز استان، با داشتن قدمتی چندهزارساله، دارای 
در  گوهری  همانند  که  است  مختلف  ادوار  در  خانه هایی 
به  توجه  با   .)1 )تصویر  هستند  جلوه گر  تاریخی  بافت های 
خانه های  صاحبان  و  ساکنان  با  مصاحبه ها  از  بخشی  آنکه 
مربوط به دورۀ پهلوی دوم انجام شده، در جدول 2 تعدادی 
بررسی  است.  داده شده  نمایش  مطالعه،  مورد  خانه های  از 
خانه های دورۀ پهلوی دوم از سه جنبه حائز اهمیت است، 
معماری  آثار  ارزشمندترین  از  بخشی  به عنوان  آنکه  اول 
همدان هستند که به علت داشتن اصالت کالبدی به عنوان 
)در  خانه  معنای  عمیق تر  هرچه  شناخت  در  پشتوانه ای 
انجام  به  توجه  با  آنکه  دوم  می کنند،  یاری  را  ما  همدان( 
مصاحبه در این مقاله به عنوان یکی از روش های جمع آوری 
در  آنها  ساکنان  که  است  شده  انتخاب  دوره ای  داده ها، 
خانه  معنای  بیشتر  هرچه  شناخت  در  تا  باشند  حیات 
بین  زمانی  پیوستگی  به علت  سوم  و  کنند  کمک  بتوانند 
داشتن  امکان  مصاحبه شوندگان  از  برخی  برای  دوره،  دو 
است  داشته  وجود  دوره  دو  هر  درخانه های  زندگی  تجربۀ 
مقاله  اهداف  پیشبرد  در  می توانند  بهتر  دراین صورت  که 
در  دوره  این  به  مربوط  خانه های  جمله  از  کنند.  کمک 
)مازوچی(، صابریون،  احمدی  خانه های  به  می توان  همدان 
اشاره  میرابیان  و  ستاری  عبادی،  تاج بخشیان،  سماوات، 
مرکزی،  حیاط  شامل  خانه ها   این  معماری  عناصر  کرد. 
سیزان  مهتابی،  و  ایوان  داالن،  سه دری،  شاه نشین،  تاالر، 
گذشته  )در  صاحبان  با  که  است  و حوض خانه  )زیرزمین( 
بعضاً  و  داشته اند(  را  خانه هایی  چنین  در  زیسته  تجربۀ 

ساکنان آنها مصاحبه انجام شده است. 

مراحل کدگذاری داده ها
انجام شده  انتخابی  باز، محوری و  کدگذاری در سه مرحلۀ 
براساس مصاحبه ها، در  )استراس و کوربین، 1385(.  است 
مجموع 197 کد )تصویر 2؛ الزم به توضیح است با توجه به 
آنکه ارائۀ نمودار درختی حاصل از مصاحبه ها فضای زیادی 
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 راهنما
 خانه مازوچی -1
 خانه صابریون -2
 خانه سماوات -3
 بخشیانخانه تاج  -4

تصویر 1. نقشۀ شهر همدان و موقعیت قرارگیری تعدادی از خانه های مورد مطالعه در شهر. ماًخذ: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان.

از مصاحبه ها  گروه  نمودار درختی یک  لذا  اشغال می کند، 
در مقاله آورده شده است(، 42 کد باز، 25 کد محوری و 5  
انتخابی استخراج شده است. در مرحلۀ اول، کدگذاری  کد 
مرحله، جداسازی  این  انجام  از  است. هدف  انجام شده  باز 
داده ها و الصاق مفاهیم اولیه می باشد که ماهیتی تجزیه ای 

بوده  مفاهیم  به دست آمدن  مرحله  این  نهایی  نتیجۀ  دارد. 
مرحلۀ  در  هستند.  تحلیل  اصلی  واحدهای  مفاهیم  است. 
دوم که کدگذاری محوری است و ماهیتی ترکیبی دارد، از 
نهایت  آمده است. در  به دست  بین مفاهیم، مقوله ها  اتصال 
فرآیند  از  است  عبارت  و  انتخابی  کدگذاری  سوم،  مرحلۀ 
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جدول 2. معرفی تعدادی از خانه های مورد مطالعۀ دورۀ پهلوی دوم )پالن طبقه اول و نما(. مأخذ: نگارندگان.

این  در  یکدیگر.  به  آنها  پیونددادن  نیز  و  مقوله ها  پاالیش 
مرحله، با تجمیع و ارتباط بین مقوله ها، مؤلفه های کالبدی 

تجلی بخش معنا تبیین شده اند.
گام اول: کدگذاری باز )مفهوم سازی(   

تحلیل  روش  از  باز  کدگذاری  انجام  برای  پژوهش  این  در 
کدگذاری  منظور  بدین  است.  شده  استفاده  سطربه سطر 

آغاز  با نوشتن مفاهیم در حاشیۀ متن داده ها )مصاحبه ها( 
از خالصه کردن مصاحبه ها  این مرحله، پس  شده است. در 
تفاوت ها، مفاهیم شکل گرفته است.  بررسی شباهت ها و  و 
نام گذاری مفاهیم بدون هیچ گونه محدودیتی از لحاظ تعداد 
کدها صورت گرفته است )همان(. در جریان این کدگذاری، 
مفهوم سازی شده  و  مقایسه  تحلیل،  و  تجزیه  داده ها خرد، 

 خانۀ سماوات
 

 ردیف خانۀ مازوچی ردیف
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بخشیانخانۀ تاج  ردیف خانۀ صابریون ردیف 
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تصویر2. نمودار درختی حاصل از مصاحبه ها در نرم افزارMAXQDA 20 . مأخذ: نگارندگان.

آمده که  به دست  باز  این مرحله مجموعاً 42 کد  در  است. 
از آنها مشخص شده است. در ستون  در جدول 3 تعدادی 
از جمالت مصاحبه شوندگان  تا حد ممکن  دوم سعی شده 

استفاده شود. 
گام دوم: کدگذاری محوری )مقوله(   

در این مرحله، بعد از آنکه در روند کدگذاری باز، داده ها به 
مفاهیم تقسیم شده است، کدگذاری محوری آنها را به سمت 
هم کشانده و با گروه بندي کردن آنها، مقوله ها تشکیل شده 
انجام این مرحله برقراری رابطه بین مفاهیم  از  است. هدف 
اتمام مفهوم سازی  با  بوده است.  باز  تولیدشده در کدگذاری 
داده ها در کدگذاری باز، مفاهیم مشابه در یک مقولۀ خاص، 
از  مفاهیم  مقوالت همانند  استخراج  است.  گروه بندی شده 
راه مقایسه انجام گرفته است. در این مرحله مجموعاً 25 کد 
به دست آمده که در جدول 4 تعدادی از آنها مشخص شده 

است.
گام سوم: کدگذاری انتخابی )مؤلفه(   

مرحلۀ سوم، کدگذاری انتخابی، فرآیند پاالیش مقوله ها و نیز 
پیونددادن مقوالت به هم است )همان(. در این مرحله وجوه 
مشترک به دست آمده از مراحل قبلی، شناسایی و با توجه به 
اشتراکات آنها در دسته بندی کلی تر و محدودتری قرار گرفته 

است. در این مرحله مجموعاً پنج مؤلفۀ کالبدی شامل فضا، 
حیاط، تزیینات، نور و مبلمان به دست آمده که در تصویر 3 

مشخص شده است. 

تحلیل داده ها
پی  در  تحقیق  این  شد،  عنوان  نیز  پیش تر  که  همان گونه 
اینکه چگونه  پیرامون  اول  به دو سؤال است، پرسش  پاسخ 
مکانی برای انسان معنای خانه را می دهد و پرسش دوم در 
ارتباط با مؤلفه های کالبدی معنابخش به مفهوم خانه است. 
پنج مؤلفۀ کالبدی تجلی بخش معنا  این بخش در مورد  در 
اجماع سه شیوۀ کدگذاری  از  در خانه های موردمطالعه که 

به دست آمده، توضیحاتی داده شده است. 
فضا   

با  مرتبط  مفاهیم  از  یکی  حرکت  بُعد  آنکه  به  توجه  با 
را می توان  انسان است، آن  ابعاد هستی  از  و  پدیدارشناسی 
کرد.  مشاهده  بررسی شده  حیاط دار  خانه های  فضاهای  در 
در  معماری،  در  فضا  درک  جوهرۀ  به عنوان  حرکت  بعد 
و  بصری  کالبدی-  دو صورت  به  خانه ها،  این  گونه  فضاهای 
معنایی جلوه یافته است. فضا از مفاهیم بنیادي در معماري 
آن  و کیفیت  بوده و شکل بصري  بي شکل  ماهیتاً  است که 
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مفاهیم دادههای حاصل از مصاحبه هاکد

a1کاهش جرم و تودهوجود فضای باز و تهی

a2ارتباط درون و بیرون گذاشتن گلدان )عناصر طبیعی( پشت پنجره

a3 ارتباط با طبیعتگذراندن بخشی از زندگی در فضای باز

a4پویاییاستفاده از فضاهای مختلف در سطوح مختلف

a5)مشاهدۀ تغییرات طبیعتمشاهدۀ فصول با نگاه به باغچه)دیدن شکوفه، برگ سبز و زرد

a6ارتباط با جهان خارج شنیدهشدن صدای پرندگان در فضای داخل

a7ارتباط درون و بیرونبازشدن پنجره به فضای سبز

a8دعوت طبیعت به فضای داخلاستفاده از نقوش گیاهی در سقف

a9 )انعکاس آسمان استفاده از حوض برای کاربردهای مختلف)گرفتن وضو،  گذاشتن شمعدانی در لبۀ آن

a10ارتباط با آسمانمشاهده و ارتباط مستقیم با خورشید، ستاره و ماه از طریق فضای باز خانه

a11)گشایش فضاییواردشدن به حیاط )دسترسی به فضای بسته از طریق فضای باز

a12 ارتباط با طبیعتمشاهده و ارتباط با طبیعت در حین استفاده از ایوان

a13مشاهدۀ تغییر ساعات روزاستفاده از نور طبیعی به منظور روشنایی فضاها

a14فضای مابینوجود فضاهای نیمه باز مانند ایوان و تراس

a15 گشایش، سبکیتعریف پنجره به عنوان عنصری کاربردی جهت استفاده از نور طبیعی در فضا

a16ارتباط با کفاستفاده از مبلمانی مثل کرسی و پشتی

a17ارتباط با زمین )منبع تولید(استفاده از مصالح طبیعی مثل سنگ و چوب در فضا

a18ارتباط درون و بیرونبه کارگیری عناصر طبیعی در فضای داخل مانند نگهداری انواع گیاهان و غیره

a19دعوت آسمان به فضای داخلبه کاربردن عناصر کیهانی در سقف

a20توجه به تغییرات طبیعتاستفاده از فضاهای مختلف با توجه به فصل

a21کاهش جرم و تودهاستفاده از پنجره های وسیع

a22عبور نوردعوت نور به داخل فضا و جنبۀ غیرمادی دادن به فضای مادی

a23سبکیاستفاده از رنگ های روشن )غالباً سفید( در فضاها

a24 فضای مابیندسترسی به فضای بسته از طریق فضای نیمه بسته

جدول 3. تعدادی از کدهای باز استخراج شده. مأخذ: نگارندگان.

توسط عناصر تشکیل  دهنده تعریف مي شود. فضا، به واسطۀ 
به  ایجاد می کند  که  فرمی  نوع  و  کالبد، شکل، محصوریت 
بررسی شده،  خانه های  در  می شود.  تبدیل  عینی  واقعیت 
محوریت،  اختالف سطح،  جمله  از  کالبدی  مختلف  عناصر 
شفافیت، ریتم و سلسله مراتب )باز، نیمه باز و بسته(، عالوه بر 
نمایش حرکت کالبدی در فضاها، به مفهومی باالتر که همانا 
شروع سیر کمالی و حرکت درونی و معنایی در فضاهاست، 
تنوع  بررسی شده،  اشاره می کنند. سازمان فضایی خانه های 
تجربۀ  برای ساکنانش عرضه می کند،  را  فضایی گسترده ای 
اتاق  در  و  تخت  روی  بر  و  در حیاط  ایوان،  در  غذاخوردن 
میزان محصوربودن  در  تنوع  راه  از  فضایی  تنوع  این  بسته. 
ارتفاع سقف ها  و  تنوع کف ها  پوشیده(،  باز،  )بسته،  فضاها 

ایجاد شده است. فضای چنین خانه هایی فضایی سیال است 
خانه  پایین ترین الیۀ  از  موانع گذر می کند، می توان  از  که 
رسید.  الیه  باالترین  به  و  کرد  آغاز  را  حرکت  )زیرزمین( 
مانعی  آنکه  بر  این حرکت، عالوه  مقابل  سازمان فضایی در 
ایجاد نمی کند، بلکه ساکنانش را به فضاهای مختلف هدایت 
ایوان  از  ایوان،  به  از حیاط  به حیاط،  زیرزمین  از  می کند، 
بام  از  بام و  به  از مهتابی  به مهتابی،  باالخانه  از  باالخانه،  به 
ایوان به عنوان فضای نیمه باز و یکی از مهم ترین  به آسمان. 
با  ارتباط  به  تأکید  بر  عالوه  خانه هایی،  چنین  فضاهای 
طبیعت و آسمان، در بیان شفافیت، کاستن از ماده، گسترش 
مکانی  دارد،  مهمی  نقش  آسمان  حضور  تقویت  و  فضایی 
است که از طریق ارتباط با فضای باز و بسته، درون و بیرون، 
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مقولهمفاهیمردیف

 a18 ،a7 ،a6،a2تداوم و هم پیوندی بصری و فضایی ارتباط با جهان خارج، ارتباط بین درون و بیرون، پیوستگی فضایی

 a23،a15 ،a11 ،a4سیالیت فضاییگشایش فضایی، سبکی، پویایی

a21،a1شفافیت فضاییمادهزدایی و سبکی، کاهش جرم و توده

a3، a20مشاهدۀ تغییرات طبیعتاستفاده از فضاهای مختلف با توجه به فصل

a22 ،a13حضور الهی در فضاحضور بی واسطۀ نور در فضا

a24،a14) سلسله مراتب فضاییوجود فضای مابین )فضای نیمهباز

 a10 ،a9دید به آسمان به واسطۀ برخورداری از فضای باز وسیع
انعکاس آسمان بر زمین از طریق حوض

توجه به آسمان

a19 ،a8)... توجه به سقفبه کارگیری عناصر طبیعی در سقف )شمسه و

a16 ،a17 توجه به زمینارتباط با کف

a12،a5گذشت زمانمشاهدۀ تغییرات فصول

جدول 4. تعدادی از کدهای محوری استخراج شده. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 3. مؤلفه های کالبدی تجلی بخش معنا )کدهای انتخابی استخراج شده(. مأخذ: نگارندگان.
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هستی 
 انسان

 

 

 

 

 

شیافیت ف،ایی -  
ت،اد نور و تاریدی -  
 نور در ف،ا انعداس -

عناصی  کارگیی به -
طبیعی در سقف 
 مانند شمسه

انعداس آسمان  -
رو  زمین از طییق 

 حوض

عنوان هزمین ب -
منبع تولید مصالح 

 طبیعی
ع اانو کارگیی به -

پشریمبلمان مانند   
 

مشاهده تغییی  -
فصول باز طییق  

 طبیعت
مشاهده  -

تغیییاق نور در 
 طول روز

اتتزیین مبلمان  

سیالیت ف،ایی -  
سلسله میاتب  -

 ف،ایی
  و تداوم ف،ایی -

 بصی  و     
 

 حیکت

 فضا

 زمان
 نور حیاط

ارتباط با 
 خدا

 آسمان زمین
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به عنوان فضای  ایوان  دارد.  را در خود  و حرکت  زمان  گذر 
توالی  پیوستگی،  اصلی  عوامل  از  یکی  )فضای سوم(  مابین 
مؤثری  نقش  که  خانه هاست  این  در  فضایی  عرصه بندی  و 
میان  فضایی  وجود چنین  دارد.  نیز  فضایی  درسازمان دهی 
فضاهای اصلی ضمن آنکه دو فضا را از هم تفکیک می کند، 
موجب می شود سیالیت و تداوم فضایی و بصری بدون هیچ 
انقطاعی ادامه یابد. به کارگیری سلسله مراتب )باز، نیمه باز و 
بسته( عالوه بر آنکه سبب شکل دهی به قلمروهای فضایی با 
کارکردهای متفاوت است و حریم بندی های فضایی را شکل 
و  محرمیت  فضا،  در  حرکت  آن  هدف  مهم ترین  می دهد، 
پیوستگی فضایی است.  با وجود  قلمروهای متفاوت  تفکیک 
طریق  از  بیرون  و  درون  میان  دیالکتیک  خانه ها،  این  در 
درجات متنوعی از گشودگی، فضای مابین و محصوریت بیان 
شده که شامل حیاط، ایوان و فضای داخل است که منجر به 
اصل شفافیت  به کارگیری  انسان در فضاها می شود.  حرکت 
جنبۀ  بر  عالوه  اصول هستی،  از  یکی  به عنوان  خانه ها،  در 
کالبدی که از طریق پنجره درون را به بیرون ربط می دهد، 
نیز  را  تداوم فضا  و  افزایش  ماده،  از  معنایی کم کردن  نقش 
دارد، که به فضا حالتی غیرمادی و روحانی می دهد و بر بعد 
فضایی  ویژگی  مهم ترین  می کند.  تأکید  فضاها  در  حرکت 
اتاق های چنین خانه هایی ارتباط دیداری و حسی فضای اتاق 
بسته،  این خانه ها در فضای  است. در  با حیاط همیشه سبز 
استفاده  با  مناسب  چشم انداز  داشتن  و  طبیعت  با  ارتباط 
به شکل  اتاق  آنها،  باالکشیدن  با  بوده که  ارسی ها میسر  از 
بدین ترتیب  می آید.  در  دارد،  حیاط  به سوی  رو  که  ایوانی 
خانه با جهان خارج، طبیعت و افق در ارتباط بوده و به روی 
از  می توانسته  انسان  این طریق  از  که  می شده  آن گشوده 
از طریق مشاهدۀ تغییرات  درون فضا نظاره گر حرکت زمان 
ساعات روز، فصول و طبیعت باشد. استفاده از مصالح طبیعی 
و  زیباشناسانه  کالبدی  جنبۀ  بر  عالوه  داخلی  فضاهای  در 
است،  بیان می کرده  را  معنایی خاصی  ویژگی های  بوم آورد، 
طریق  از  که  هستند  دارای صفات خاصی  مصالح  این  گونه 
زمان  تأثیر  نمایش  نهایت  و در  و کهنه شدن  نمایش قدمت 
می بخشند.  فضا  به  معنایی  بار  جلو،  سمت  به  حرکت  و 
ابعاد  از  که  حرکت  بعد  نمایش  طریق  از  فضا  بدین ترتیب 
تجلی بخش  مؤلفه های  از  یکی  به عنوان  است،  انسان  هستی 

معنا به مفهوم خانه است.
حیاط   

مفاهیم  از  که  زمان  بعد  بررسی شده  در خانه های حیاط دار 
مرتبط با پدیدارشناسی و هستی انسان است، از طریق حیاط 
خود را جلوه می دهد. نیاز به حیاط و طبیعت یکی از بارزترین 
است.  موردتوجه  خانه ها  این  گونه  در  که  است  ویژگی هایی 
حیاط به عنوان اصلی ترین فضای باز و عنصری سازمان دهنده 

به حساب مي آید که عالوه بر جنبۀ کالبدی )برگزاری مراسم، 
انجام برخی امور و غیره(، ابعاد مختلف معنایی نیز دارد که 
ارتباط با طبیعت در  مهم ترین آن توجه به بعد زمان است. 
ازآنجاکه  می شود.  تعریف  حیاط  با  خانه ها  این  گونه  درون 
طبیعت  با  ارتباط  هستی،  با  انسان  ارتباط  وجوه  از  یکی 
است، طبیعت عالوه بر جنبه کالبدی، برای ساکنان دارای بار 
معنایی نیز هست. طبیعت با نمایش تغییرات فصول و سبز و 
زرد شدن برگ درختان و تغییر ساعات روز، نقش مهمی در 
توجه به بعد زمان و گذر عمر را ایفا می کند. همچنین حیاط 
اجزای  مرکزیت،  مرکزگراست،  نیروی  زایندۀ  خانه ها،  این 
طریق  این  از  و  زده  پیوند  هم  به  را  خانه  مختلف  به ظاهر 
وحدت  اصل  به  که  می کند  تبدیل  واحدی  به کل  را  خانه 
کالبدی  بر جنبۀ  دارد. وجود حوض در حیاط، عالوه  اشاره 
برای ساکنان، جنبۀ معنایی نیز دارد. بدین ترتیب که حوض 
با  مرتبط  مفاهیم  از  آسمان  می کشاند.  زمین  به  را  آسمان 
پدیدارشناسی و هستی انسان و با تغییرات خود در طول روز 
اشاره  بیانگر گذر زمان است. وجود حوض در مرکز حیاط، 
انعکاس دهنده  بر اهمیت و مرکزیت آب در هستی دارد که 
ایجاد  به دلیل  آب  است.  آسمان  با  زمین  ارتباط دهندۀ  و 
تصویری مضاعف از فضاي پیرامون، حسي از پویایي، سیالیت 
طریق  از  حیاط  بدین ترتیب  مي کند.  القاء  را  گستردگي  و 
به عنوان  است،  انسان  ابعاد هستی  از  که  زمان  بعد  نمایش 

یکی از مؤلفه های تجلی بخش معنا به مفهوم خانه است.
تزیینات   

انسان،  و هستی  پدیدارشناسی  با  مرتبط  مفاهیم  از  آسمان 
نمایش  بررسی  تزیینات در خانه های مورد  قالب  را در  خود 
تزیینات در کنار جنبۀ  به کارگیری  این خانه ها،  می دهد. در 
به  کیفیت دهی  در  مهمی  نقش  که  زیباشناسانه  و  کالبدی 
استفادۀ  نیز می باشد.  بیان معانی  برای  فضاها دارد، محملی 
آرایش  بررسی شده در جهت  از گچبری در خانه های  غالب 
مانند  طبیعت  در  موجود  عناصر  نمایش  بر  تأکید  با  فضا 
به عناصر  انسان  آسمان )ماه و خورشید( نشان دهندۀ توجه 
به کارگیری  است.  داخل  فضای  به  آنها  دعوت  و  طبیعی 
اشکال طبیعی بر روی سطوح، عالوه بر آنکه سطوح را مشبک 
نمایش می دهد، منجر به سبک سازی فضا شده، از بار مادی 
)شمسه  عناصر طبیعی  به کارگیری  از طریق  و  کاسته  فضا 
به  ساکنان  توجه  به ویژه سقف،  روی سطوح  بر  گیاهان(  و 
آسمان و طبیعت که جایگاه خداوند نیز هست، جلب می کند. 
ابعاد  از  که  آسمان  نمایش  طریق  از  تزیینات  بدین ترتیب 
تجلی بخش  مؤلفه های  از  یکی  به عنوان  است،  انسان  هستی 

معنا به مفهوم خانه است.
نور    

خدا از مفاهیم مرتبط با پدیدارشناسی و هستی انسان است 
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که خود را در قالب حضور نور طبیعی در خانه های موردمطالعه 
نشان می دهد. در خانه های حیاط دار بررسی شده، نور عالوه 
بار  دارای  به فضا،  بر جنبۀ کالبدی در جهت کیفیت بخشی 
معنایی و محفلی برای حضور خداوند در فضاست. انعکاس نور 
به فضا معنا بخشیده  ارسی(  )پنجرۀ  از یک واسطۀ فیزیکی 
و معانی متعالی را متجلی می سازد. از مهم ترین ویژگی های 
به کارگیری گستردۀ نور طبیعی در این  گونه خانه ها، مشاهدۀ 
در  فضا  پویایی  که سبب  است  روز  در طول  آن  دگرگونی 
ماده،  به  ارزش بخشیدن  زمان های مختلف می شود و ضمن 
که  به گونه ای  بخشیده،  روحانی  حالت  کالبدی،  فضای  به 
تاریک،  و  به طور واضح در داخل کالبد مادی  شعاع های آن 
تابیده و یادآور حضور خداوند در فضا می شود. در کنار نور، 
در  را  آن  می توان  که  است  نور  از  متکثر  نیز صورتی  رنگ 
مشاهده  خانه ها  این  گونه  در  ارسی  پنجره های  شیشه های 
کثرت  تجلي  تمثیل  نمادین ترین  نور،  تجزیۀ  با  رنگ  کرد. 
رنگ همان  از یک سو  زیرا  نمودار مي سازد،  را  در وحدت 
نور است )وحدت( و از دیگر سو نور، با تجزیه شدن، تجلیات 
فضای  ایجاد  با  نور  بدین ترتیب  )کثرت(.  مي یابد  مختلفی 
ارتباط  برقراری  به  رنگ،  کنار  در  سایه-روشن  و  پروخالی 
ذهنی با خالق بزرگ هستی و تولید معنا در فضا و ترجمانی 
از مفاهیم هستی می پردازد. بنابراین به کارگیری نور طبیعی 
از طریق امکان حضور خداوند که از ابعاد هستی انسان است، 
به مفهوم خانه  از مؤلفه های تجلی بخش معنا  به عنوان یکی 

است.
مبلمان    

زمین که از مفاهیم مرتبط با پدیدارشناسی و هستی انسان 
معنایی  بار  دارای  خانه ها  در  کالبدی،  برجنبۀ  است، عالوه 
می دهد.  نشان  مبلمان  قالب  در  را  که خود  است  بوده  نیز 
استفاده از مبلمان سنتی مانند پشتی، کرسی، گلیم و قالی 
و  کف  با  انسان  مستقیم  ارتباط  بررسی شده،  خانه های  در 
این  گونه  از  استفاده  به واسطۀ  برقرار می کند. زمین  را  زمین 
و  )نظیر سنگ  بنا هدیه می کند  به  که  و مصالحی  مبلمان 
چوب( برای انسان، حضوری پررنگ و معنابخش در خانه را 
دارد. بدین ترتیب نوع مبلمان از طریق ارتباط مستقیم انسان 
از  یکی  به عنوان  است،  انسان  هستی  ابعاد  از  که  زمین  با 

مؤلفه های تجلی بخش معنا به مفهوم خانه است.

نتیجه گیری
نتایج نشان می دهد معنای خانه، تجلی گر مفاهیمی معنوی 
این راستا عناصر و کالبد  تا مادی و کالبدی. در  بوده است 
خانه، عینیتی است در جهت تجلی معانی که در قالب هستی 
و  عناصر  فضایی،  در چنین  می شود.  متجلی  خانه  ساکنان 
برای  محملی  هم،  با  ساختاری  هم پیوندی  ضمن  اندام ها 

تجلی مفاهیم وجودی در موجودیت کالبدی در خانه هستند. 
که  معنا،  سازندۀ  مؤلفه هاي  واجد  مکاني  به عنوان  خانه  لذا 
خود را در صور کالبدي نمایان مي کند، داراي ارتباط عمیقي 
نتایج  انسان است. در پاسخ به سؤال اول تحقیق،  با هستی 
شهر  در  بررسی شده  حیاط دار  خانه های  در  آمده  به دست 
همدان نشان دهندۀ آن است که برای ساکنان، خانه به عنوان 
یک مکان، زمانی معنای خانه را پیدا می کند که فراتر از بعد 
کالبدی به هستی انسان که چیزی جز دسترسی مستقیم و 
بی واسطه به پدیده های عالم نیست، ارتباط یابد. بدین ترتیب 
خانه در پیوند انسان با چیزی که همانا هستی اوست، معنا 
پیدا می کند. در این صورت خانه ترکیبی انتزاعی از مفاهیم 
هستی که شامل زمان، حرکت، زمین، آسمان و خداوند است، 
کالبدی  مؤلفه های  تبیین  دوم،  با سؤال  رابطه  در  می شود. 
معنابخش به خانه، با توجه به رویکرد این مقاله، ابتدا مفاهیم 
مرتبط با هستی انسان که شامل بعد حرکت، زمان، خداوند، 
آسمان و زمین است، استخراج شد. در ادامه عوامل کالبدی 
مفاهیم  از  استفاده  با  خانه،  مفهوم  به  معنابخشی  در  مؤثر 
از  هستی شناسانه،  مطالعۀ  پایۀ  بر  و  پدیدارشناسی  نظری 
نشان  نتایج  تبیین شد.  و  استخراج  اجماع سه شیوه  طریق 
خانه  معنای  تجلی  همدان  حیاط دار  خانه های  در  که  داد 
متأثر از پنج عامل کالبدی است که شامل فضا، حیاط، نور، 
تزیینات و مبلمان است. فضا عالوه بر جنبۀ کالبدی و عینی 
برای انسان با نمایش بعد حرکت، از جمله عوامل معنابخش 
و  کالبدی  بعد  نمایش  از طریق  فضا  است.  خانه  مفهوم  به 
تعالی  و  تکامل  به سمت  در جهت حرکت  معنایی حرکت 
می دهد. حرکت  جلوه  را  خانه، خود  در  در هستی،  انسان 
بصری  و  فضایی  به کارگیری سلسله مراتب  به واسطۀ  فضا  در 
در جهت سیر در درون، حرمت و محرمیت در قالب فضای 
باز، نیمه باز و بسته، به کارگیری اختالف سطح جهت نمایش 
حرکت انسان از پایین ترین طبقه )سیزان( به باالترین طبقه 
)بام( و اشاره به عروج انسان، به کارگیری شفافیت کالبدی و 
معنایی در قالب نمایش تداوم فضایی و بصری و کم کردن از 
ریتم  انسانی،  تناسبات  رعایت  افق،  و  فضا  و گسترش  ماده 
فضا در جهت  در  تقارن  به کارگیری  از طریق  و محوربندی 
و  برون  و  درون  دیالتیک  افقی،  و  عمودی  نمایش حرکت 
آن  قدمت  نمایش  و  فضا  در  طبیعی  مصالح  به کارگیری 
باز  فضای  به عنوان  نیز  مؤلفۀ حیاط  را جلوه می دهد.  خود 
کالبدی،  جنبۀ  بر  عالوه  موردمطالعه،  خانه های  در  تهی  و 
زمان بندی  و  زمان  بعد  به  توجه  است.  معنایی  ابعاد  دارای 
که جزء سرشت هستی و از مفاهیم مرتبط با پدیدارشناسی 
ارتباط مستقیم  و  به واسطۀ حضور طبیعت  است، در حیاط 
ماه،  و  فصل  و شب،  روز  تغییرات  نمایش  در  آن  با  انسان 
تزیینات  مؤلفۀ  می دهد.  جلوه  را  تاریکی، خود  و  روشنایی 
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به  کیفیت بخشی  ایجاد  و  زیباشناسانه  بعد  به  توجه  ضمن 
اشکال هندسی  و  به کارگیری عناصر طبیعی  از طریق  فضا، 
مانند شمسه و مقرنس بر روی سطوح به ویژه سقف، به فضا 
خانه  در  آسمان  اهمیت  و  بر حضور  و  بخشیده  معنایی  بار 
مفاهیم  از  آسمان  تاًکید می کند.  در وحدت  کثرت  اصل  و 
انسان و سرچشمۀ کیهان  با پدیدارشناسی و هستی  مرتبط 
دیگر  از  رنگ  کنار  در  نور  مؤلفۀ  است.  محمل خورشید  و 
از جنبه هاي  نور  خانه هاست.  در  معنابخش  کالبدی  عوامل 
قداستي دریافت حقیقت الهي و از ارکان هستی انسان است. 
استفاده از رنگ های روشن )غالباً سفید( و دعوت نور طبیعی 
به فضاها، منجربه ایجاد سایه-روشن، ایجاد فضای پروخالی 
و انعکاس نور در فضا شده که زمینۀ بازتاب تجلي گونۀ ذات 
مبلمان،  مؤلفۀ  خصوص  در  می کند.  بیان  را  حق  حضرت 
با هستی  مرتبط  ارکان  از  یکی  نیز  زمین  آنکه  به  توجه  با 
انسان و پدیدارشناسی است، انسان از طریق نشستن بر روی 
مبلمان سنتی مانند فرش و پشتی، با زمین ارتباطی مستقیم 
تولید مصالح  منبع  به عنوان  زمین  برقرار می کند. همچنین 
طبیعی مانند چوب و سنگ که به بنا هدیه می کند، موجب 

ارتباط انسان با زمین می شود. 
بدین ترتیب در خانه های حیاط دار همدان، هر یک از عناصر 
کالبدی، معانی ویژه ای دارند. این عناصرکالبدی با کیفیات و 
برای  زندگی  از  ویژگی های منحصربه فرد، خانه هایی سرشار 
خانه هایی،  چنین  در  گفت  می توان  لذا  هستند.  انسان ها 
معماری با خلق معنا در پس کالبد، معانی ای را برای انسان 
اشاره  خانه  در  کالبدی  بعد  از  فراتر  به  که  کرده  تداعی 
ارتباط  در  انسان  زندگی  و  با هستی  که  معانی ای  می کند. 
بیشتر  انسان  و وجودی  ابعاد هستی  به  معانی  است. هرچه 
مرتبط باشند، انسان پیوند عمیق تری با مکان خواهد داشت. 
که  انسان می شود  عالم هستی  از  بازنمایی  خانه  بدین گونه 
انسان می تواند در آن سکونت کند. لذا خانه تصویر، تجسم 
و مظهر هستی و جهان انسان است. این چنین است که در 
خانه های امروزی به واسطۀ توجه به بعد کمی و صرفاً کالبدی 
معماری، شاهد ازبین رفتن معانی هستیم. امید است بتوانیم 
مکانی  حدی  تا  معنابخش،  کالبدی  مؤلفه های  شناخت  با 
به وجود  امروزی  انسان  زندگی  برای  واقعی  به عنوان خانۀ  را 
پدیده های طبیعی  از  آوریم. چنین خانه ای، جهانی سرشار 
شولتز  نوربرگ  همان طورکه  و  می کند  متجلی  را  انسانی  و 
گفته است: »وظیفۀ اصلی هر خانه افشای جهان نه به صورت 
ماده،  قالب  یعنی در  فراخوان  به شکل  بلکه  گوهر و عصاره 
رنگ، گیاه، نمایش فصول، آب و هوا و نور است«. بدین ترتیب 
فراتر  انسان مفهوم خانه دارای مفهومی  برای  می توان گفت 
آنچه  به  را  انسان  که  واقعیتی  است،  عینی  واقعیت  یک  از 
می شود  یادآور  پایان  در  می کند.  مرتبط  است،  هستی اش 

لذا  بود،  همدان  شهر  در  مطالعاتی  بستر  آنکه  به  توجه  با 
این مقاله را می توان به خانه های شهر همدان تعمیم  نتایج 
داد، همچنین عواملی چون فرهنگ، هویت و آداب و رسوم، 
این  از معنای خانه در  و بخش جدایی ناپذیر  بستر  به عنوان 
پژوهش بوده است. پیشنهاد می گردد در مطالعات بعدی و در 
راستای پرداختن به موضوع این مقاله، به بررسی و مطالعۀ 
در  خانه  مفهوم  به  معنابخشی  در  ذکرشده  عوامل  تطبیقی 

شهرهای مختلف ایران پرداخته شود.
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