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 دهیچك
 .اسر  پایدار، توجه به مفهوم مسکن و خانه ضرروری   ریزی توسعه برنامه در

 برا  انسان زندگی مکان به عنوان خانهزیرا مسکن مفهومی فیزیکی اس ، اما 
را فراترر   یمختلف یمعان اس  و کنش متقابل و ارتباط در او زندگی ابعاد تمام

بره   یدارشناسر یپد گیرری از مباثر   . با بهرره دهد یم یاز مسکن در خود جا
به مطالعرا  کیفری   توان ه و آگاهی، میساختارهای تجرب عنوان روش ادراک

درباره رابطه انسان و فضای زندگی پرداخ . هرد  ایرن پرشوهش، بررسری     
تأثیر ثیاط به عنوان یک عنصر کالبدی ثاب ، در معنابخشی به مفهوم خانره  
سنتی ایرانی به عنوان الگوی مسکن پایدار و بازنمایی آن در سینمای معاصر 

سراخته  « مهمان مامان»و « طهران تهران»اس . برای این منظور، دو فیلم 
هایی برگرفته از زندگی زیسرته مرردم در دوره   داریوش مهرجویی که داستان

 -یفیبرا اسرتفاده از روش توصر    معاصر هستند، مورد مطالعره رررار گرفتنرد.   
ی، تفسیر و استدالل درباره نقش معناساز عناصر ثیاط بررای  به بررسی لیتحل

به دس  آمرده   جینتا. اخته شده اس پردمذکور  های سینماییخانه در روای 
 یی،مهرجو آثارانسان در  با آن یوجود وندیمفهوم خانه و پکه  دهدنشان می

و ثیراط،   اسر   انسران  بخشی متقابل میان خانه و زندگی تأکیدی بر هوی 
بخش در خانه بوده و از عوامل اصلی در پایداری خانره سرنتی    مرکزی ثیا 

های معاصر، یکری   ه بحران هوی  و معنا در زندگیایرانی اس . لذا با توجه ب
ها توجه به نقش ثیاط، به عنروان فضرای گمشرده     از راهکارهای بازیابی آن
هرای توسرعه پایردار شرهری برا اسرتفاده از        ریرزی مسکن معاصرر در برنامره  

 های نوین معماری اس . شیوه

مسکن، ثیاط مرکزی، خانره سرنتی ایرانری، توسرعه      :هاي کلیديواژه

 پایدار شهری، داریوش مهرجویی.

Abstract 
In sustainable development planning, it is necessary to 
pay attention to the concept of housing and home. Home 
as a place for human life is related and connected to all 
aspects of her/his life and has different meanings beyond 
housing. Using phenomenological topics as a method of 
perceiving the structures of experience and 
consciousness, qualitative studies on the relationship 
between humans and living space can be done. The 
purpose of this study is to investigate the effect of the 
yard as a fixed physical element in interpreting the 
concept of a traditional Iranian house as a model of 
sustainable housing and its representation in 
contemporary cinema. For this purpose, two films 
"Tehran Tehran" and "Mom's Guest" made by Dariush 
Mehrjoui, which are stories taken from the lives of 
people in the contemporary period, were studied. Using 
a descriptive-analytical method, the semantic role of 
courtyard elements for the house in the above-mentioned 
cinematic narratives has been studied, interpreted and 
argued. The results show that the concept of home and 
its existential connection with human beings in 
Mehrjoui's works emphasizes the mutual identification 
between home and human life. The central courtyard is 
the lifeblood of the house and is one of the main factors 
in the stability of the traditional Iranian house. 
Therefore, due to the crisis of identity and meaning in 
contemporary lives, one of the ways to recover them is 
to pay attention to the role of the yard as a lost space of 
contemporary housing in sustainable urban development 
planning using new architectural methods. 
Keywords: Housing, Central Yard, Traditional Iranian 

House, Sustainable Urban Development, Dariush 

Mehrjoui. 
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 مقدمه

 علروم  پشوهشرگران  توجره  امرروزه  که نوظهور هایایده از یکی
 مسرکن  پایرداری  داشرته،  معطو  خود به را و روستایی شهری
 خرود  محیطی بستر با را تعامل باید بهترین پایدار مسکن. اس 
 همره  از بگرذارد   محری  زیسر    برر  را ترأثیر  کمترین و داشته
فررراهم  را انسرران معنرروی کمررال و رشررد بسررترهای مهمتررر،

-انسران  در مباثر  کره   یمسائلاز  .(11: 1931فر،  نماید)ربیعی

در   «خانره »و  «مسرکن »تبیین رابطره   شودمیمطرح  یشناس
زیررا   .دارد یاریبسر  یهرا یدگیر چیبرا معنرا اسر  کره پ    ارتباط 
گزینرد، لزومرا    هایی که انسان به عنروان مسرکن مری    سکونتگاه

برسراختی اجتمراعی   مفهومی کیفی و ثکم خانه را ندارد. خانه، 
-در مطالعرا  انسران  کنرد.   اس  که کیستی انسان را مطرح می

 دارشناسرانه یپد یکردهرا یعموماً فهم معنا از خالل رو، شناسانه
 یاصل ا یاثساسا  و تجرب زیاز هر چ شیکه ب ردیگیصور  م

برا ثرکر  در محرور زمران و محرور       ،افراد را در ارتباط با خانه
در ایرانری  هرای   خانره  (.25: 1932)ارمغان، کننرد  یمکان افشا م
نرد)لطیفی و  بود  دهیرسررر  ییایر و پو ییایر به پا یروزگار سررنت
از منظررر  هررا تحلیررل آن برره همررین دلیررل(. 01: 1931ثجرر ، 

تأثیر بسزایی در تکامرل دانرش معمراری     تواند یپدیدارشناسی م
ریزی توسعه کالبدی پایردار مسرکن شرهری    ایران جه  برنامه
 بررای  تقاضا افزایش دلیل به اخیر های دهه درداشته باشد، زیرا 

 انجرام  مسکن تأمین برای بسیاری های تالش ایران، در مسکن
 کیفری  هرای  جنبره  شرده  گرفته نادیده آنچه عموماً ولی پذیرفته
: 1911 هاسر )ثائری مازنردرانی،  آن کمی فزونی کنار در بناها
ثیاط یک عنصر معماری خانه ایرانی اس  که عرالوه برر    (.21

محلری بررای   کارکرد ارلیمی خرود، بره عنروان مرکزیر  خانره      
از این رو  خورد. با مفهوم خانواده پیوند میهای گوناگون  فعالی 
دهد که ابعراد مهمری از    در سینما، امکان میزندگی  بازنماییتبیین 

: 1935 ،بیره  کازه)را تحلیل کنیم انسان و فضای زندگیرابطه میان 
و بره  تلویزیون  ،رادیو مانند گروهی های رسانهعالوه بر این، (. 1

 تصرویرگری  و خرود  خاص بیانی زبان با همواره سینماخصوص 
، تربی  در فراوانری  ترأثیر  خرود،  سرازندگان  های مطلرو  آرمان

دارند)سررتاری سرراربانقلی،   مخاطبرراندرک هدای  و باالبردن 
فضایی که بر پرده سینما به ویرشه در گونره )نانرر(    (. 04: 1932

بنردد، در ثقیقر    درام به عنوان سبکی مشابه وارعی  نقش می
لذا برازخوانی نقرش    بازنمایی مکان گزینش شده فیلمساز اس ،

ثیاط در معناپردازی به مفهوم خانره در دو اثرر بلنرد سرینمایی     

  9ن مامانو مهما 5های طهران تهرانبه نام 1داریوش مهرجویی
توانرد نقرش رابرل    انرد مری  که هر دو در گونه درام ساخته شده
روزسازی این فضا در معماری  توجهی در تبیین جایگاه، اثیا و به
بحرران هویر  ثراکم برر     مسکن معاصر داشته باشرد، چراکره   

 یهرا ارزشرنر  شردن   های شهری ایران، ناشی از کمزندگی
پاسخگو بره نیازهرای    ی واله  یبر عقالن یمبتن لیاص یمعمار

( در معماری و شهرسرازی  1932مادی و معنوی انسان)رئیسی، 
  معاصر اس .

 

 کار ها و روش داده

 -این پشوهش از نوع کیفی و کاربردی اس  و به روش توصیفی
استداللی صور  گرفته اس . گردآوری اطالعا  از  -تحلیلی

ها صور  گرفته ای و مشاهده فیلمطریق مطالعا  کتابخانه
در ابتدا مفهوم سکون ، مسکن و خانه تشریح شده اس . اس . 

سپس به تحلیل جایگاه ثیاط از منظر پدیدارشناسی در کالبد 
خانه سنتی ایرانی و نقش آن در مسکن پایدار پرداخته شده 

تحلیل محتوای »اس . در مرثله بعد، با استفاده از روش 
ط در معناپردازی به مفهوم به تحلیل و تفسیر نقش ثیا« کیفی

-های مورد مطالعه که بازنمایشی از زندگی در خانه خانه در فیلم

تعدادی از  اند، پرداخته شده اس . در این راستا، های سنتی
های پیشین نیز مورد بررسی ررار گرف  که از جمله  پشوهش
( اشاره کرد که 1911)یپناه یدکتر نامه انیپاتوان به  ها می آن

 یدر تجل یمعمار ینقش فضاها یچگونگ لیو تحل یسبه برر
همچنین در مقاله پردازد. یمعناگرا م یها لمیدر ف میمفاه

بازخوانی نقش گمشده ثیاط مرکزی »( با عنوان 1931اثمدی)
به نقش ساختاری فضای باز « در دستیابی به معماری پایدار

آن ثیاط مرکزی در خلق معماری و بومی پایدار فارغ از تأثیر 
ها پرداخته شده اس . مظاهری، دندار و در سبک زندگی انسان

 ساختار در ثیاط نقش تحلیل»( نیز در مقاله 1931موسوی)
سلسله  فضا نحو روش از گیریبا بهره ایرانی های خانه فضایی

ها بررسی مراتب فضا را بدون توجه به ابعاد پدیدارشناسانه آن
ثاضر بررسی نقش ثیاط  جنبه نوآورانه پشوهش اند. لذاکرده

خانه با رویکرد پدیدارشناسی از دو بعد مادی و معنایی در 
به عنوان یکی از های سینمایی داریوش مهرجویی روای 

در معنابخشی به خانه جه  پیشگامان موج نو سینمای ایران 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
در فیلم های مورد مطالعه این پشوهش داریوش مهرجویی)ازپیشگامان موج نو . 1

 ها نیز اس .  بر کارگردان نویسنده فیلمنامهسینمای ایران(، عالوه 
 محمدعلی ثسین نشاد.(، به تهیه کنندگی 1911-1911طهران تهران).  5
  (، به تهیه کنندگی داریوش مهرجویی.1919مهمان مامان). 9

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A2%D9%84%D9%86+%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D9%87+%D8%A8%DB%8C%D9%87&select-author=author-exact
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 یمسکن شهر داریتوسعه پا یزیبرنامه رگیری در زمینه  بهره
 اس . 
 

 مفهوم سکونت، مسکن و خانه 

 متناسرب  محری   و زمین در انسان بودن یا سکون  عام مفهوم
سرن  و مردرن    اندیشرۀ  در گوناگونی معمارانۀ های پاسخ آن، با

داشته اس . با وجود این تاکنون، شرناخ  چیسرتی سرکون  و    
های نظری در ثوزه  معنای خاص آن آرامش، همچنان از چالش

 سرکون   .(2: 1935)طاهری،  بوده اس ارتباط انسان و محی  
 و سکون طبیع ، در و نیس  ایستایی و مطلق سکون معنای به

 انسران،  دربارۀ .اند یکدیگر آمیخته با متعادل وضعیتی در ثرک 
 آن براطنی  و ظاهری ثواس و نفس کیفی  با ثرک  و سکون
ثضور انسان برر  در سن  دینی،  (.12)همان: دارند عمیق ارتباط
آنچررره کره    - افتنیو آرامش  دنیگز یسکن یعنی ن،یزم یرو

محتررم   -شده و آن را از دسر  داده برود   هیدر بهش  به او هد
آمده، چه  داند از کجا یسن ، انسان م نیشمرده شده اس . در ا

)آرالطیفی و ثجر ،  به دنبالش باشرد  دیرا از دس  داده و با زیچ
 جهان، نیادر جس  وجو، سکون  و آرامش  نیدر ا (.1931:05
 ۀویسکون  به ش یآن جهان اس . ولدر  یاز آرامش ابد ینماد
الزم   یررفیو نرره خررارج از آن، از ک ینررینرره در سررن  د ی،فعلرر

شرامل   ،«کجا»در جهان عالوه بر  یهست رایز ، یسبرخوردار ن
 (.54: 1910)شولتز، دشو یم زین« چگونه»

وارد شرده و بره    یفارسر زبران  بره   یمسکن از زبان عرب
سرکون  و مقرام و آرام،    یجرا   ،یر باش، منزل و بیجا یمعنا

آمده اس  )لغتنامه دهخدا،  منیو نش گاهیجا ،یآرامگاه، مقر، جا
مکانی فیزیکری اسر  و بره عنروان      مسکن  مسکن(. وانه لیذ

)روسرتایی و  آید سرپناه، نیاز اولیه و اساسی خانوار به ثسا  مری 
بررا وجررود متررراد  ررررار دادن دو وانه   .(141: 1933علیررزاده، 

ن در متررون اانسرر یزنرردگ یفضررا یبرررا «مسررکن»و « خانره »
منظرور   کیر شرکل و برا    کیر وانگان بره   نیکاربرد ا ،یعموم

 زیر کاربرد وانه خانه و ن ۀ. با توجه به دامنه گستردصحیح نیس 
رسرد  یسکون ، به نظرر مر   یارجاع وانه مسکن محدود به فضا

 توامران  یمعران  یرادا ،یفارسر تخصصری   ا یر وانه خانه در ادب
بره عنروان سراختار    « مسرکن » اس . نسب  به مسکن یرتشیب

 یو معان یساختار کالبد نیبه عنوان مجموع ا« خانه»و  یکالبد
به عبار  دیگرر،   وابسته به آن به کار برده شده اس . میو مفاه
را  یمختلف ی، فراتر از کالبد مسکن، معاندر فرهن  ایرانی خانه
از  یو انتزاعر  یتجربر  یبر یترک یدهد و به نوع یم یر خود جاد

در مراجعه  .(09: 1931)آرالطیفی و ثج ، زمان و مکان اسرر 

 ویشگری  سره  برا  کلمره  ریشره  و لغرا   فرهنر   در «خانره »به 
 بره که ما را  شویم می روبرو دوستی صلح و موانس ، محافظ ،
 تجسرم  از ثیر   چره  و معنرا  ثیر   از چه آن فرهنگی و تاریخ
(. 101: 1931کنرد)پیراوی ونرک،   می نزدیک به تدریج کالبدی
نرم و  یهافراهم آوردن اشارا  و رهنمون یدر پ یدارشناسیپد

از (. 35: 1931)شیرازی، اس   یفهم و ادراک مح یمنعطف برا
 بره  اثرر،  یرک  مثابرۀ  بره  خانره  سراختن  برا  ، انساندگرینظر ها
: 5441هایردگر: زند)می دس  آن و آشکار کردن جهان گردآوری
  ییجردا  یگرانگ ی قیر طر ی ازآدمر  یهست، شولتز(. به اعتقاد 51
 ۀشرده اسر  ترا بره واسرط      ایاو مه یو مکان برا یزندگ ریناپذ
)شرولتز،  ابدی ییرهرا  یسررگردان از و  ردیر آرام گ دنیر گز یسکن
معمارانه در  یاکرهیخانه با مطرح شدن به عنوان پ (.11: 1935
 کندمهیا میما  یرا برا  یامنکرده و  حرزما را م  یهو ، یمح

نشاد،  )ثمزهمیابی یدس  م شینهادن به خانه به آسایو هنگام پا
 یدرونر  یگاستون باشرالر خانره را مفهروم   (. 51: 1932دشتی، 

 سر  د امعتقر و  خرورد  یم وندیها پ ها و خاطرهایکه با رو داند یم
خاطرا  متفاو  از  ،رندیگ یکه در خانه شکل م یجنس خاطرات

 دگاهیر داز  (.1330باشرالر،  )اسر   رونیشکل گرفته در جهان ب
و اطرال  خانره بره کالبرد     شردن خانره    داریپد ،پاالسما یوهانی

که  س ساکنانش مرتب  ا یبه گذر زمان و آهن  زندگمسکن، 
ی وجرود  یهرا  ییتواناو ادراک فضا توس  تمام ثواس  لیبه دل

وی  در  یررراثسررراس تعلرررق و هو جرررادیباعررر  ا انسررران
  (.5442پاالسما، شود) می
 

 منظر پدیدارشناسان از ایرانی سنتی هایخانه

های سنتی ایرانی مشخص  خانه معماری شناسی گونه بررسی
 مجتمع، بر چه و منفرد صور  به چه بناها گیری شکل کندمی
 و بسته باز)پوشیده( نیمه باز، فضاهای الگوی سه ترکیب اساس
 سه با هر هماهنگی و ارتباط در ساکنان زندگی و شیوه هستند
نوع  سه این تمام در نیز طبیع  ثضور. اس  ذکرشده الگوی
اس )ثسنی و  مشهود غیرمستقیم یا مستقیم صور  به فضا

 و ها ایوان  در جدارۀ مختلف بازشوهای .(11: 1932سایرین، 
 را ها اتا  و ثیاط دیالکتیک و ارتباط از کیفیا  متنوعی ها، اتا 
 توانمی شولتز نگاه از ایرانی های خانه بررسی برای .اند زده ررم

 خانه کاراکتر .کرد توجه آن )کاراکتر( شخصی  و فضا به عناصر
 و از آرامش سرشار طبیع ، ثضور دلیل به ایرانی

انسان جزئی از طبیع   .(1932نشاد، دشتی،  )ثمزهزندگیس 
اس  و ارتباط نزدیکش با طبیع ، باع  ادامه ثیا  و دوام 

 مورد های شاخصه از (. یکی15: 1912زندگی اوس )طوفان، 
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 ثواس توس  تمام آن پذیری ادراک ،منظر پاالسما از فضا توجه
گیری ثس مکان  اس  که باع  شکل بویایی و المسه جمله از
 بوی و عطر مختلف با انی هم فضاهایهای ایر شود. در خانه می
 ثواس دارند، آفتا  و باران باد و با که ارتباطی با و خود خاص

به اعتقاد باشالر، که خانه را  کند.مختلف انسانی را درگیر می
مجموعه فضاهایی مناسب برای خلو  سرشار از خاطرا  

 پر یوارهایها با د اتا های ایرانی  داند، در خانه خصوصی می
نیز و  گرایی رو به ثیاط و برگرفته از اندیشه درون نا یتزئ

که در ایام گرم سال  انهیدر م یثوضدارای گیاهان مختلف و 
باع  تلطیف هوا به صور  طبیعی، آسایش و آرامش را برای 

های  توان گف  ثیاط در خانه کند. لذا می ساکنین فراهم می
فضاهای مختلف ای در معنابخشی به ایرانی نقش بسیار عمده
 خانه برای ساکنین دارد. 

 
 سنتی ایرانی به عنوان مسکن پایدار نقش حیاط در خانه

های  چنانچه هر ناثیه را یک نظام فضایی و شهرها و سکونتگاه
رواب  و  آن را اجزای آن نظام تصور کنیم، میان این اجزا،

فهم این پیوستگی و . پیوندهای متعدد و متقابل برررار اس 
هرگونه تفکر و  ۀالزم م تنیدگی روزافزون نظام فضایی،دره

 اردام برای توسعه موزون و هماهن  شهر و پیرامون اس 

توسعه پایدار شهری، شکلی از توسعه (. 22، 1931اکبری ،  )علی
تواند توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری  امروزی اس  که می

. به عقیده (55: 1339هال، را تضمین کند)های آینده  نسل
(، توسعه پایدار روندی اس  که بهبود شرای  1331ککس)

آوری به سوی عدال   ارتصادی، اجتماعی فرهنگی و فن
اجتماعی باشد و در جه  آلودگی اکوسیستم و تخریب منابع 

 عنصر ترینمهم مسکن(. 55: 1914طبیعی نباشد)عزیزی، 
 آن یپایدار به توجه شهر، پایدار  توسعۀ در که اس  شهری
 محی  بر شود. زیرا عالوه شناخته می آن وجه ترین اساسی
گذارد.  اجتماعی تأثیر می مسایل و فرهن  و ارتصاد بر زیس ،

مسکن پایدار مسکنی اس  که کمترین ناسازگاری را با محی  
تر با منطقه و جهان دارد.  طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیع

 مبنای بر را کنونی نسل زیستی نیازهای که در ثقیق  مسکنی
-ثال محله عین در و کند برآورده انرنی طبیعی منابع کارایی

 اکولونیکی، مسایل به توجه ضمن را ایمن هایی جذا  و
 اس  پایدار مسکن کند، ایجاد ارتصادی و فرهنگی
در معماری ایرانی (. 919: 1931نشاد،  نصرآبادی و ثاتمی )طایفی

ها به دو صور  اندرونی و بیرونی در رالب گودال ثیاط در خانه
باغچه، نارنجستان، سرابستان، مهتابی و ثیاط خلو  وجود 

توان انواع واثدهای مسکونی را از جنبه  می اس  وداشته 
 ، به دو دستهثیاطچگونگی ترکیب ساختمان با فضای باز 

 و مختلف بناهایکرد.  بندی طبقهگرا  گرا و برون درونفضاهای 
ثیاط مرکزی به  شکل به رسیدن تا هاخانه اخص طور به

عنوان الگویی رایج در مناطق مختلف، از نظر تناسبا  و هندسه 
 طی را سال 1444 ثدود در زمانی ررارگیری بناها در پیرامون،

 همزمان که اس  فضایی ایرانی، ثیاط مرکزی در خانه .اند کرده
 معیش  نوع و بینی جهان تکنولونی، تعامل متقابل و کنش از

 مجموع با انسان سازگاری نشانگر و اس  پدید آمده ساکنان
ررارگیری (. 000، 1931همدانی،  اس  )عطایی شرای  محیطی

تر)به ویشه در الگوی معماری گودال باغچه(،  ثیاط در تراز پایین
 ا یآ  در ث  یاهم موجب سهول  دسترسی به آ  بوده اس .

از تالش  ریانسان مسلمان را ناگزکه اس   یو پاکساز یبخش
کرد. این ثیاط میبه آ  روان و پاک  یشگیهم یدسترس یبرا

 افتهیو روام  دهیسنج یافتگینظم  یدارااز نظر هندسه و فرم 
ها  گرا بودن خانه که با توجه به درون ایمعمارگونه فضای. اس 

ین به تأمهای گرم و خشک و مناطق سردسیر کشور  در ارلیم
بدون صر  هزینه و آسیب نور و تهویه طبیعی فضاهای داخلی 

کمک به محی  پیرامون در تطابق با مفاهیم مسکن پایدار 
 کند.  می

 

 

 شرح و تفسیر نتایج

 طهران تهران

 یبه معرف ،اس  یزودیاثر دو اپ کیطهران تهران که  لمیدر ف
عنوان با  لمیف نیدر بخش اول ا شود. پرداخته میشهر تهران 

آرمان شهر  شینمااصلی هد   «طهران: روزهای آشنایی»
 کی سقف ،لمیف آغازین این یها در صحنه. اس  میتهران رد
 بهخانه  یو اهال زدیر یفرو م لحظا  تحویل سالدر سنتی خانه 
جه  اسکان در  اطیث درو با زدن چادر برده آن پناه  اطیث

 ،نوروز شهیو یتور تهرانگرد یها هنگام شب و استفاده از برنامه
-دگاهید دربا توجه به اینکه  .کنند یم یخود را سپر ال یتعط

و در  یخانه با ناخودآگاه جمع ی،شناخت ( یهست)داریپد یها
: 1931 ،یمهد خیش ،ا یب)خورده اس  وندیامتداد آن با سن  پ

گروه سالمند هستند با  کیخانواده که  نای همسفران (،24
های این خانواده، با انتقاد از خانه رانیو مهیثضور در خانه ن

 بیاز تخر کنند تامی و مرم  خانه مشارک  ریدر تعمآپارتمانی 
 در زندگیها کنند، زیرا آن یریجلوگ یسازآن جه  بلند مرتبه

با  انسان ،اعتقاد کوپراند. به کرده های سنتی را تجربهخانه
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 ،الیام یاش به نمادپرداز برآوردن و بنا نهادن خانه ،انتخا 
-بهره(. 113: 1310)کوپر، پردازد یخود م یو اسرار درون ا ین

در  تنها نوگرایی، ابزاری و عینی دستاوردهای برداری از
 اس   سن ، مجاز بر های مبنتی و خواس  نیازها چارچو 
 ماهوی شناخ  نیازمند نیز خود عینی از ابزار مندی بهره امکان
: 1931)فرهمندزاده و دیگران،  اس  آن کمی و بازتولیدکیفی و

و ثفظ ثوض  طایبه ثویشه توجه  ،لیدل نیبه هم(. 101
، در اهیبا کاشتن گل و گ آن یباسازیوس  آن و ز یا روزهیف

تطابق با الگوهای شناخته و پذیرش شده در فرهن  ایرانی، در 
جه  ایمنی و  نآ یکالبد سنتمرم  خانه با ثفظ کنار 

ارتباط  یانسان برا ازیاس  بر ن یدیکأدر وارع ت استحکام،
در  شتریآرامش هر چه ب دستیابی بهجه   ،ع یبا طب کینزد

  (.1)شکلآرامش یخانه به عنوان مکان اصل
 

 
 نآ یثفظ کالبد سنت ومرم  خانه  .1 شکل

 (1911-1911) منبع: طهران تهران

 
جه   طایث یعالوه بر نقش کاربرد ،لمیف نیلذا در ا

سرشار  ییفضا جادیادر به نقش آن  یدر موارع اضطراراسکان 
های پایداری این نوع  به عنوان یکی از مؤلفه یاز روح زندگ
 بر ی خانهمعناپرداز ،لمیف نیدر ا. شود یم دیکأتمسکن 

 یرانیخانه ای نمادها ها و نشانه استفاده از با یبصر شناسیبایز
 .استوار اس نمایش ثس هویتمندی فضا جه  
 

 تهراننقش ثیاط در معناپردازی به خانه در فیلم طهران. 1 جدول

 معنایی نمود در فیلم کالبدی

 نماد و نشانه
ای، فیروزه ثوض 

های شمعدانی، طا   گل
 و طا  نما

ارتباط با طبیع  و 
 هوی 

 مرکزیت
 امنی  امکان اسکان اضطراری

 درونگرایی ثیاط مرکزی

 

 مهمان مامان

ای که در شهر تهران ساکن خانواده ،مهمان مامان لمیدر ف
هستند، برای تدارک شام جه  پذیرایی از مهمان خود در ابتدا 

های فرهنگی مکان هایی اس  که به دلیل رابلی دچار چالش
زندگی، در انتها تهیه و صر  شام به یک خاطره دلنشین برای 

 نیتریخانه اصلشود. در این فیلم، تبدیل میساکنین خانه 
-خراش که پس از مشاهده آسمان یاخانه .اس   یعنصر روا

 ،آن یریمکان ررارگ دردر ثال ساخ   یهامدرن و برج یها
ساکنان آن  یارتصاد نییبودنش و سطح پا رآن به محق دنیبا د
 اطیث ک، یاس  یخانه سنتیک  این خانه که .میبریم یپ

)اعم از  گانیدارد و همسا اهیبا ثوض آ  و گل و گ یمرکز
در گرداگرد آن زده تنها(  خانواده، دانشجو و یک زن جن 

وجود فق  یک در، که به واسطه یک هشتی  .کنند یم یزندگ
تاریک با این ثیاط و جهان خارج از خانه ارتباط دارد، تأکیدی 

فضاهای بر نقش کارکردی و ارلیمی ثیاط در تأمین نور و منظر 
های پایداری مسکن بوده و سبب  داخلی خانه بر مبنای مؤلفه

طوری که  شود، بهگرا میان ساکنین خانه می بروز تعاملی درون
و توأم با ثس  تریخصوص میثرآن را  رونیب ینسب  به فضا

اما به  (111: 5413گوهریان، دانند)امنی  و آسایش خاطر می
نقض ثریم بصری آن و به خصوص  ،مشترک بودن آن لیدل

آدا   دیبا گانیهمساهای غیر اصولی مجاور، توس  ساختمان
. کنند  یرعابه خصوص از از نظر پوشش را در آن ای  شهیو

-گیری ساختار کالبدی خانه شامل اتا سهم این فضا در شکل

کننده نیازهای ساکنین از ها، هشتی و ایوان به عنوان تأمین
ارتباط با طبیع  بسیار عمده  ای برایجمله خلو  و دریچه

اس . به عالوه، این فضا عنصر اصلی منطق اجتماعی خانه از 
(. 15: 1933زیستی اس )ثاجیان، پیوندی و هم نظر ارزش هم
کند تا ساکنین زیستی، بستری فراهم میگونه هم چراکه این

(. 5بتوانند در غم و شادی و نشاط یکدیگر شریک باشند)شکل
یلم نیز به نقش آن به عنوان فضایی مناسب در طول روای  ف
و برگزاری مراسم « شکستن گردو جه  فروش»جه  کار 

 بریم.  پی می« تهیه و طبخ شام»

 
 مشارک  در تهیه شام .2 شکل

 (1919منبع: مهمان مامان)
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در وارع در این فیلم، خانه به مانند مادر که نقش اصلی را 
اصلی هوی  و وثد  در انسجام یک خانواده دارد، عامل 

های  همسایگان اس  و آرمانشهری اس  که بر خال  آپارتمان
رو به افزایش نمایش داده شده در ابتدای فیلم که زمینه ساز 

ها در آن غمخوار کاهش ارتباطا  انسانی هستند،  انسان
کنند)بیا ، یکدیگرند و هر چه را که دارند با یکدیگر تقسیم می

  (.24: 1932شیخ مهدی، 
 

 
 صر  شام در ایوان .3 شکل

 (1919منبع: مهمان مامان)

 
، در معناپردازی به خانه به نقش چندکاربردی لمیف نیا در

ثیاط به عنوان یکی از عناصر پایداری الگوی خانه سنتی به 
خصوص از ابعاد کاربردی و معنایی برای برگزاری بهتر آدا  و 

 هیتک ایوانبه ویشه تهیه شام و صر  آن بر روی  رسوم
(. یعنی مجموعه افعالی که با درگیر کردن عواطف  9)شکلدارد

و ثواس پنجگانه از جمله بویایی، چشایی و غیره اثساسا  
در  یتمام عوامل بصرلذا  (.5442پاالسما، انگیزد) انسان را برمی

سرشار از روح  فضاییخانه به عنوان ک ثیاط بر در لمیف نیا
 .کنندیم دیکأتالبد خانه در معناپردازی به ک یزندگ

 
 نقش ثیاط در معناپردازی به خانه در فیلم مهمان مامان .2 جدول

 معنایی نمود در فیلم کالبدی

 نماد و نشانه
ثیاط مرکزی، ثوض 

 آ ، ایوان
هوی  و ارتباط 
 با طبیع 

 مرز درون و بیرون
زندگی چند خانواده بطور 
 مجزا و مستقل

 ثریم

 مرکزی 

کسب  امکان اشتغال و
 درآمد

 تجلی ثس بودن

 رواب  انسانی همکاری در تدارک شام

 

 گیری بحث و نتیجه

در این پشوهش به تحلیل نقش و جایگاه ثیاط در معناپردازی 

های سینمایی داریوش به کالبد مسکن به عنوان خانه در روای 
به  مهرجویی از منظر پدیدارشناسی پرداخته شد. بر اساس نتایج

 در نقش مهمی ثسی، ابعاد مطالعا  انجام شده، دس  آمده از
 برای اس  جایی انسان خانه. دارد خانه به مسکن یک تبدیل
 مجموعه اثتیاجا  به آن در که یافتن آرامش و گزیدن سکنی
 مظاهر با ارتباط در او نیازهای نیز و شده داده پاسخ وی طبیعی

بررسی  تأمین شود. انسانی هایآیین و فرهن  مختلف ثیا ،
دهد که نشان می «مهمان مامان»و « طهران تهران»دو فیلم 

تأکیدی بر وجود ها در وارع کارکرد ثیاط در روای  این فیلم
دهی  سازمانپیوندی پرمعنا میان انسان و خانه اس ، زیرا 

عناصر کالبدی خانه ایرانی )به منظور یک کل منسجم پاسخگو 
های معماری پایدار لوهبه نیازهای انسان( یکی از بهترین ج

های مذکور به مدد طبیع  کوچک و در فیلمرود.  شمار می به
شادا  ثیاط، ارتباط با طبیع  که از نیازها و ثقو  اولیه انسان 

ها ثیاط نه تنها نیازهای اس  فراهم شده اس . در این فیلم
ها با کالبدی و مادی بلکه آرامش جان و بستر تعامل انسان

تعمق در جوهره اصلی خانه، اثبا  کند.  راهم مییکدیگر را ف
-کند که خانه به عنوان اولین فضایی که انسان را دربر میمی

گیرد، با ثضور در تمام ادراکا  ثسی ساکنین خود و 
ساز ثصول شناخ   ها زمینهدهی به آنمعناپردازی و جه 

شود. به همین خودآگاه و ناخودآگاه انسان از هستی خود می
ها که شامل تصاویری از  هایی از این فیلمنماها و سکانس دلیل

وار هایی بلندمرتبه و روطی های مدرن، آپارتمان و خانهساختمان
ای در جه  تأمین کمی مسکن هستند، در وارع به شیوه

تطبیقی و هدفمند هشداری اس  نسب  به روند رو به افزایش 
با توجیه سود های اخیر صرفاً ها که در سالاین نوع خانه

 کاهششوند. این مساکن به عل  ارتصادی بیشتر ساخته می
هایی برای تجار  محدودی  طبیع ، با ارتباط فضایی و تنوع
کنند و باع  بخش زندگی برای ساکنین خود فراهم می لذ 
-یابی به معنا از طریق ارتباط با طبیع  میرن  شدن دس کم

ایرانی به عنوان الگویی برخواسته شوند. در ثالی که خانه سنتی 
های معنایی از ارلیم، سن  و فرهن  ایرانی با مجموعه نظام
گویی توامان به خود به ویشه ثیاط مرکزی، رابلی  پاسخ

نیازهای مادی)هستی شناختی( و معنوی)روان شناختی( انسان 
گیری از مفاهیم توان با اثیا، به روزرسانی و بهرهرا دارد. و می

ها جه  معنابخشی به خانه، به عنوان مکان زندگی در آن
های چند  راستای توسعه مسکن پایدار از ربیل بام سبز و بالکن

های  تواند موضوعی برای پشوهش کاربردی استفاده نمود که می
-آوری در دهههای نوین فن رغم پیشرف  آتی باشد. چراکه علی
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 در زندگی رایب دارای آسایش بیشتری هایکه مکان های اخیر
 با وثد  و مکانی هوی ررار داده اس ، آرامش،  افراد اختیار
 تمامی بروز با توأم کالبدی مکان به وابسته مفاهیمی مکان،

ها زیس  انسان بدون توجه به آن که هستند ثواس انسانی
  یابد.معنای زندگی نمی
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الگوی توسعه کالبدی یکپارچه شهر و  .(1931عذرا)
های گردشگری مناطق  پیرامون با استفاده از ظرفی 

ریزی توسعه فصلنامه علمی ر پشوهشی برنامه. شهریپیرا
 .22-14(، 1)0، کالبدی

(. 1931بیگدلی، علی و نصیری، محمدرضا)، فرهمندزاده، فریده
عباس  عمرانی و مالی هاینوسازی فرجام و روند بررسی
 هایتاریخ پشوهشنامهآذربایجان.  در نایب السلطنه میرزا
 .199-101(، 1)1، ایران محلی

الدین  سیدعالء . ترجمهسینماپدیدارشناسی و (. 1935آلن) ،بیه کازه
 .شرک  نشر کتا  هرمس، تهران: طباطبایی

 سینمای در شهر منجی(. 1932ساربانقلی، ثسن) ستاری

(، 1)1 ،فرهن  و رسانهای  مطالعا  بین رشتهآخرالزمانی. 
05-13. 
بر  یلیتحل(. 1931نشاد، ثسین) نصرآبادی، مهال و ثاتمی طایفی

 کی: منطقه یمسکن)مطالعه مورد یداریپا یها شاخص
، ریزی نشریه علمی جغرافیا و برنامه. مشهد( یشهردار
55(11 ،)951-941. 

معماری،  در سکون  مفهوم بازاندیشی(. 1935طاهری، جعفر)
 .2-55(، 0)5، مطالعا  معماری ایران

های  (. بازشناسی نقش آ  در ثیاط خانه1912طوفان، سحر)
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نشاد، مهدی  امینی، وثید، ثمزه همدانی، محمدرضا، شالی عطایی
(. بازخوانی ثیاط خانه ایرانی 1931و نوروز برازجانی، ویدا)
فصلنامه مدیری  شناسی فرهنگی.  بر اساس نظریه بوم

 .091-021(، 03)11 شهری،

(. 1931مظاهری، مجتبی ، دندار، امید و موسوی، سیدجلیل)
با  ایرانی های خانه فضایی ساختار در ثیاط نقش تحلیل
هوی  . (Space Syntax)فضا  نحو روش از گیریبهره
 .31-141(، 5)15، شهر

 تاریخ بازشناسی(. 1930شیردار، تقی) ندیم، مصطفی و لطیفی

. عمومی های ثمام موردی: مطالعه سوادکوه، محلی
 .114-111(، 1)0، ایران محلی های تاریخ پشوهشنامه

 سوی به ،سکون  مفهوم(. 1910)یستینکرشولتز،  -نوربرگ
 .تهران آگاه، انتشارا  معماری تمثیلی.

 یمفهوم سکون : به سو (.1935)یستینکرشولتز،  -نوربرگ
تهران: نشر  ی.اراثمدیریام دوترجمه محم ،یلیتمث یمعمار
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