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 هاي سنتی ایرانخانهتکریم مهمان و جلوة آن در ساختار فضایی 
  **یزاده اوغانیکبر ول/ ا *یزاده اوغانیمحمدباقر ول

  چكيده
هاي اخالق اسالمی بوده و در بسیاري از کتب اندیشمندان، آیـات و روایـات   مهمان یکی از مؤلفه تکریم

توان توجه بـه  هاي سنتی ایران، میاسالمی بر آن تأکید شده است. با نگاهی عمیق به ساختار فضایی خانه
حلیل و بررسـی  تکریم و بزرگداشت مهمان را در آن به شکل ملموسی مشاهده کرد. هدف این پژوهش، ت

ـنتی ایـران    هاي اخالق اسالمی یعنی تکریم مهمان در ساختار فضـایی خانـه  جلوة یکی از مؤلفه هـاي س
ـیوه  تحلیلی می - باشد. روش تحقیق از نوع توصیفیمی اي، هـاي تحقیـق کتابخانـه   باشد. ابتدا از طریـق ش

ـتخراج شـده،   نظران، اندیشمندان و آیات و رمفهوم تکریم مهمان از کتب برخی صاحب وایات اسالمی اس
  هاي سنتی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.سپس جلوة تکریم مهمان در ساختار فضایی خانه

  هاي سنتی.ها: اخالق و معماري، تکریم مهمان، خانهکلیدواژه
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  بيان مسئله
). ایـن  1386 گزینیم تا بـه سـکینه دسـت یـابیم (بهشـتی،     یعنی جایی که در آن سکنی می» مسکن«

تعریف براي خانه، از بعد تأثیرات اخالقی و انسـانی، داراي ارزش اسـت. چنـین تعریفـی سـاخت      
دانـد.  کنـد؛ چراکـه خانـه را مایـۀ تکامـل، تعـالی و آرامـش انسـان مـی         خانه را بسیار پیچیـده مـی  

سـاز و  انسـان  دیواري خوابگاه و پناهگاه در وجود چنین تـأثیرات ترتیب، تفاوت خانه با چهاراینبه
هاي خاصی است شود. خانه، که جزء میراث معماري ایرانی است، داراي ویژگیمعنوي خالصه می

سـازد. روایـات اسـالمی    اي شکل گرفته که نیازهاي مادي و معنوي انسان را برطـرف مـی  گونهو به
ح کالبدي، بـر  رغم تأکید بر سطوها است که علیهاي خرد مانند خانهگاهحاوي اشاراتی به سکونت

  ).1388زاده، ابعاد معنوي نیز اشاره دارد (وثیق و پشوتنی
یکی از مباحث مهم در معماري سنتی ماست که از آغاز تولـد تـا پایـان زنـدگی، تمـام      » خانه«

اي از شرایط گیرد. خانه یک شیء یا ساختمان نیست، بلکه مجموعهخاطرات آدمی در آن شکل می
اي از دهد. یک خانه مجموعهگذشته و حال را یکجا در خود جاي میاست که خاطرات، آرزوهاي 

بـاره  تـوان یـک  هاي شخصی و روال عادي زندگی روزمره است. خانه را نمیها، ضرب آهنگآیین
پدید آورد، بلکه از نظر زمان از تداوم برخوردار اسـت و محصـول تـدریجی تطبیـق خـانوادگی و      

هاي سنتی ایران، عوامل و عناصر زیـادي  گیري خانه. در شکل)1389فردي با جهان است (پاالسما، 
 راپـاپورت کننده، عامل فرهنگ است. به اعتقاد نقش داشته است. در این میان، یکی از عوامل تعیین

ها از جهان و حیات، که شـامل اعتقـادات مـذهبی، سـاختار اجتمـاعی      عامل فرهنگ و درك انسان
باشد، نقـش مـؤثري در مسـکن و    قبیله، خانواده، روش زندگی و شیوة ارتباطات اجتماعی افراد می

عنـوان یـک عامـل متـأثر از     بـه » اخالق). «1388سازمان تقسیمات فضایی آن داشته است (مسائلی، 
اخـالق  «هاي سنتی ایران داشته اسـت.  حاکم بر جامعه، تأثیر زیادي در ساختار فضایی خانه فرهنگ
اي است از مطالب مرتبط به اخالق و بخصوص علم اخالق، که به جهـان اسـالم   مجموعه» اسالمی

هـاي دیگـر کمـابیش داراي    نظر از اینکـه بـا اخـالق در حـوزه    اند، صرفو فرهنگ اسالمی منتسب
هـاي اخـالق   ). تکریم مهمان نیز که یکـی از مؤلفـه  1389اشد (نازي دیزجی و دیگران، مشترکاتی ب
هاي سنتی عنوان یک عامل متأثر از فرهنگ، تأثیر زیادي در ساختار فضایی خانهباشد، بهاسالمی می

 ایران داشته است.
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   ۱۰۵ رانيا يسنت يهاخانه ييآن در ساختار فضاجلوة م مهمان و يركت

  اهميت و ضرورت تحقيق
هاي معمـاري سـنتی ایـران را در    مشخصهترین یکی از باشکوهتوان نگاهی به معماري سنتی، می با

یکـی از ایـن    باشـد. ها مشاهده کرد و آن پایبندي معمار بـه اصـول و اعتقـاداتش مـی    طراحی خانه
هـاي سـنتی جلـوه یافتـه اسـت. امـا آیـا در        اصول، تکریم مهمان است که در ساختار فضایی خانه

رسد در شهرهاي امـروزي، توجـه   یشود. به نظر ممعماري امروز ما نیز به چنین قواعدي توجه می
شود و پایبنـدي بـه اصـول اخالقـی در سـاختار فضـایی       چندانی به معماري و اخالق اسالمی نمی

رو، تر از گذشته شده و با معیارهاي درونی انسـان چنـدان همخـوانی نـدارد. ازایـن     ها کمرنگخانه
یـران، امـري ضـروري تلقـی     هاي سـنتی ا بررسی تکریم مهمان و جلوة آن در ساختار فضایی خانه

نـوازي  شود. آنچه در این پژوهش اهمیت دارد، تحلیل و بررسی جلوة تکـریم مهمـان و مهمـان   می
باشـد. در پاسـخ بـه ایـن سـؤال، در سـاختار فضـایی        هاي سنتی ایران مـی در ساختار فضایی خانه

  افته است؟هاي سنتی ایران توجه به تکریم و بزرگداشت مهمان به چه صورتی جلوه یخانه

  روش تحقيق
آوري هـاي مرسـوم جمـع   باشد. براي انجام مطالعـه، از شـیوه  روش تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی می 

اي، به بررسی مبـانی  گیري شده است. در بخش مطالعات کتابخانهاطالعات اعم از اسنادي و میدانی بهره
نظران و آیـات  از کتب اندیشمندان، صاحبنوازي نظري موضوع پرداخته و مفهوم تکریم مهمان و مهمان

هـاي سـنتی ایـران مـورد بحـث و      و روایات اسالمی استخراج، سپس جلوة آن در ساختار فضایی خانـه 
  بررسی قرار گرفته است.

  اخالق و معماري
صورت برجسـته مطـرح شـده    هاي دینی بههایی است که در آموزههاي آن از واژهو مؤلفه» اخالق«

بیـان شـده اسـت. بـراین اسـاس،      » اخـالق «هاي لغت، معانی متشابهی بـراي واژة  است. در فرهنگ
هـا، طبیعـت بـاطنی،    جمع خُلق و خُلُق اسـت و در لغـت، بـه معنـی مفـاهیم خـوي      » اخالق«واژة 

هـا دارد  رفتاري اخالقیات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی بـا ارزش سرشت درونی، طبع، مروت، خوش
یعنـی رعایـت   » اخـالق «کننـد.  ها را به عمل تبدیل میشود که ارزشمی عنوان ابزاري نگریستهو به

هایی که بر رفتار شـخص یـا گـروه حـاکم اسـت. اینکـه درسـت چیسـت؟         اصول معنوي و ارزش

۱۰۶      ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

نادرست کدام است؟ اخالق مفاهیمی چون اعتماد، صـداقت، درسـتی، وفـاي بـه عهـد، عـدالت و       
  ).638، ص 1374گیرد (دفت، دربرمیمساوات، فضایل شهروندي و خدمت به جامعه را 
هـاي معنـوي و اخالقـی رایـج بـوده کـه بـه        نامـه در معماري سنتی و در میان بنایان مسلمان، شـیوه 

نامه مشهور است. این آیـین جـوانمردي، کـه خصوصـیات اخالقـی مشـاغل مختلـف را تشـکیل         فتوت
ر بزرگان دینی بـوده و بنایـان از نظـر    و سای و امامان دهد، برگرفته از آیات قرآن و سخنان پیامبرمی

داشـتند  گونه شئونات، حرمت شغلی خـود را پـاس مـی   اند و با حفظ ایناخالقی ملزم به رعایت آن بوده
  ).1371محمدي، (خان

کرده و آراسته به اخالق نیک بوده، با وارد کـردن متغیرهـاي   ها عمل مینامهمعمار سنتی، که به فتوت
داشـته و  شناسانه و مفاهیم اخالقی، فضاي معماري متفاوتی عرضـه مـی  روانهاي خاص همچون ارزش

بخشـید. آنچـه در مـورد معمـاري سـنتی ایرانـی       معماري را به درجۀ بـاالیی از ارزش و غنـا ارتقـا مـی    
هـاي متفـاوت علـوم و    توجه است، اینکه اطالعات، دانش، خالقیت و آگاهی وي برگرفته از حـوزه قابل

 ).1386شناختی استوار است (نایبی و دیگران، ائل روانفنون و شناخت مس
تـوان  هـاي قـدیمی مـی   هایی است که با گام زدن در میان بافـت معماري سنتی ایران داراي مشخصه

باشـد.  را در ساختار فضایی مشاهده کرد و آن پایبندي معمار بـه اصـول و اعتقـاداتش مـی     نهاي آجلوه
قرار گرفته و بسیاري از علمـا بـر اهمیـت آن تکیـه      مورد توجهکه در معارف دینی ما  ،اصولاین یکی از 

هـاي شـناخت ابعـاد انسـانی در     عنوان یکی از معیارهـا و شاخصـه  به »اخالق«اخالق است.  ۀمقول ،دارند
نظران بـر ایـن باورنـد کـه     به نحوي که صاحباست، هاي هنري گسترش یافته بسیاري از علوم و شاخه

 انسـانی  و اخالقی اصول از پیروي باشد.رمز جاودانگی یک اثر، علم و... می ،اخالق و پایبندي به اصول
 حکیمـان،  از بسـیاري  و شودمی تلقی آلاهداف ایده از هافرهنگ تمامی در هادر انسان فضایل ایجاد و

 هـا، فرهنـگ  از ايپـاره  در انـد. کوشـیده  آن اخالقـی  و اصـول  ارزشـی  نظام ایجاد در متألهان و عارفان
 در را مـدون  اصول و هانامهمرام ها،آیین از هاییگونه مردانگی، و فتوت روحیۀ جوانمردي، گیريشکل

). معماري از اخـالق بـه دور نیسـت و رعایـت مـوازین      1390است (موسوي،  زده دامن حکمت عملی
نـوازي و غیـره از   همسایه، مهمـان ها، حق عمومی اخالق اسالمی از قبیل عدالت، صداقت، تعهد، ارزش

  دیرباز در ساختار فضایی معماري سنتی ایران مورد توجه بوده است.

  نوازيتكريم مهمان و مهمان
نظـران و  باشد کـه در کتـب اندیشـمندان، صـاحب    می هاي برجستۀ اخالقیاز مؤلفه یکی» نوازيمهمان«
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   ۱۰۷ رانيا يسنت يهاخانه ييآن در ساختار فضاجلوة م مهمان و يركت

 اسـالمی،  جامعۀ در دوستی گسترش هايشرو از آیات و روایات اسالمی بر آن تأکید شده است. یکی
 تأکیـد  اسـالم،  مبـین  در دیـن  کـه  آنجـا  از .است خانهصاحب نوازيمهمان و خانه در با یکدیگر دیدار

 و ائمـه اطهـار   رسـول  حضرت از فراوانی احادیث و روایات و شده است نوازيمهمان به بسیاري
 مقولـه دارنـد. از   ایـن  به ايویژه توجه مسلمان ایرانمردم  است، وارد شده نوازيمهمان و دربارة مهمان

 کـه  است اياندیشه است، واالیی برخوردار اهمیت و ارزش از جامعه بشري یک در آنچه دیگر، سویی
اسـت   خـاص  و عـام  زبـانزد  جوامـع  سـایر  در بین و دارد باورهاي مردم و هاسنت اعتقادات، در ریشه

  ).3، ص 1388(خلعتبري لیماکی، 
 براي مهمان زیرا است؛ مسلمانان بین در شدهپذیرفته و سنت جاري »خداست حبیب مهمان«جملۀ 

 پذیرایی به گرمی باید نتیجه، در دارد. دوست را او خدا پس رفته است، دوستش مالقات به خدا رضاي
  ).1389شود (معماریان و دیگران، 

وقتـی   .شهر و یـا کشـور اسـت   نوازي یکی از صفات برجسته هر خانواده، مهمانداري و مهمان
گویـد:  و یـا مـی   »نوازي اسـت آدم مهمان«گوید: هاي شخصی یاد کند، میخواهد از خوبیکسی می

ایرانیان کـه در   کنند.و از مهمان، خوب پذیرایی می »دوستی هستندهاي مهمانمردم فالن شهر، آدم«
ي آنهـا در طـول چنـد هـزار     هسـتند و یکـی از الگوهـاي رفتـار     مزبانزد خاص و عـا  نوازيمهمان

انـد.  شـمرده نوازي بوده، همواره احترام به مهمان را امري مهم و تا حدي واجب میشان مهمانساله
 نویسـی سفرنامه و سیاح تاجر، ،شاردناند. هاي سیاحان بازتاب خوبی پیدا کردههماین امر در سفرنا

 ایرانیـان  مـورد  اسـت، در  داشته اقامت ایران در طوالنی مدت و آمده به ایران صفویه عصر در که
 قابـل  خـوري بیشـتر  از کم غیر ایرانیان زندگانی در من نظر به که اينوازي نکتهمهمان«نویسد: می

خداونـد در قـرآن کـریم     .)95، ص 1388(خلعتبري لیماکی، » آنهاست نوازيمهمان است، تحسین
گفت: سـالم،   ،نزد او آمدند و گفتند سالم گاه کهآن، ابراهیمحضرت داستان مهمانان «فرماید: می

طعـام را بـه   ، در نهان و شتابان نزد کسان خود رفت و گوساله فربهی آورد اید،شما مردمی ناشناخته
). باتوجه به مطالب فوق، تکـریم مهمـان و   26(ذاریات: » خوریدنزدشان گذاشت و گفت: چرا نمی

بع گوناگون از جمله، کتب اندیشـمندان اسـالمی،   نوازي به قدري مورد توجه است که در منامهمان
هاي سیاحان، شعر وادب فارسی و غیره مورد تأکید قرار گرفتـه اسـت. در   آیات و روایات، سفرنامه

  ) برخی از آنها آورده شده است.1جدول (

۱۰۸      ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

  ت و روایات اسالمینظران و آیانوازي و مفهوم آن از نظر برخی از اندیشمندان، صاحب) تکریم مهمان و مهمان1جدول (

نوازي از مهمان  
  منبع  نوازيتکریم مهمان و مهمان  نظر...

غت
ل

امه
ن

  ها

، ص 14، ج 1377دهخدا،   . کنند پذیرایی وسایل دیگر و طعام با او از و شود وارد دیگري بر که است مهمان: مهمان کسی  اکبر دهخداعلی
21914  

  6906، ص 5، ج 1377دهخدا،   گفتن کسی را. تکریم: گرامی داشتن، نیک گرامی کردن، کریم

  محمد معین
  

نوازي از نظر لغوي به مهمان گردد.مهمان اطالق می یتالش میزبان براي تامین راحت :نوازيمهمان
  .معناي ابراز لطف عملی، تفقد و پذیرایی از مهمان است

،(ویکی پدیا، تاریخ 6معین، ج 
  ) 10/05/91دسترسی:

  1126، ص 1371معین،   داشتن، گرامی کردن، بزرگوار شمردن، تکریمان.تکریم: گرامی 

  1157، ص 1361عمید،   شود.مهمان: کسی که بر خانه کس دیگري برود و در آنجا از او پذیرایی کنند. میهمان هم گفته می  حسن عمید
  407، ص 1361عمید،   تکریم: گرامی داشتن، عزیز و ارجمند شمردن.

 و 
ات

آی
ات

روای
  

  

  قرآن کریم
گاه که نزد او آمدند و گفتند: سالم گفت: سالم، شما مردمی آن: ابراهیمحضرت داستان مهمانان 

طعام را به نزدشان  در نهان و شتابان نزد کسان خود رفت و گوساله فربهی آورد، ایدناشناخته
  .خوریدگذاشت و گفت: چرا نمی

  26 :ذاریات

 خوب به کنممی وصیت را تو :بود این علی حضرت به گرامی پیامبر هايوصیت از یکی  پیامبر اکرم
  .از آنها پذیرایی و مهمان کردن اکرام و داريهمسایه

 ، ص74ق، ج 1407مجلسی، 
411  

؛ نراقی، 15 جق، 1407مجلسی،   .خیري در او نیست ،کندکسی که مهمانی نمی  پیامبر اکرم
  .205، ص 1376

  1058 ح ،378ص  سبزواري،  .شوندشود مالئکه نیز داخل نمیاي که مهمان در آن وارد نمیهر خانه  پیامبر اکرم

  حضرت علی

هیچ مؤمنی نیست که مهمان را دوست داشته باشد، مگر اینکه در روز قیامت وقتی از قبر بیرون آید 
آیا پیغمبر مرسلی است  گویند:بینند میصورتش مانند ماه شب چهارده بدرخشد. کسانی که او را می

شود او پیغمبر و نبی نیست، بلکه مؤمنی است اما در جواب آنها گفته می، که این قدر نورانی است
داشته و او را اکرام کرده است و راهی براي او نیست جز اینکه داخل که مهمان را دوست می

  .بهشت شود

 ،16 ، جق1407 نوري طبرسی،
  257 ، ص33ابب

  پیامبر اکرم
فرستد بعضی از اصحاب اي براي او میاي را بخواهد، هدیهوقتی خداوند عزوجل خیر و بنده

آورد و گناهان اهل آن خانه را پرسیدند: آن هدیه چیست؟ فرمود: مهمان است که روزي خود را می
  برد.با خود می

  4همان، ح 

، ص 1357، ح 1387میرزایی،   (ساختن و آماده کردن) اتاق مهمان است.براي هر چیز زکاتی وجود دارد و زکات خانه   پیامبر اکرم
239  

امام جعفر 
 ، ص71 ج ق،1407 ،مجلسی  .خلقی و مهمانی دادن استهاي ایمان، خوشیکی از نشانه  صادق

  56، ح 392
می

سال
ن ا

مندا
دیش

ان
  

  526، ص 1386انصاریان،   الهی و مردان راه حق است.هاي اولیاء مهمانداري از اخالق انبیاء و ائمه و از نشانه  حسین انصاریان
هایی که بهره بیشتري از این سجیه اخالقی نوازي از سجایاي برجسته اخالقی است و ملتمهمان  نورمراد محمدي

  18، ص 1378محمدي،   د.کنندارند، به آن مباهات و افتخار می

 ۀنوازي کن تا در آخرت نیز چنین خانخانه مهماندر این : عالءبن زیادخطاب به  امام علی  امام علی
  209البالغه، خطبه نهج  .وسیعی داشته باشی

ب 
و اد

عر 
ش

  
  

  3، ص 1388خلعتبري لیماکی،   امید. وي از مدارید نیکی نوید         به نیارد کندمان مهمان که  فردوسی
  20، ص 1378محمدي،   .امآرد میهمان چون تیر در کاشانه درپر         خانه من چون کمان پاك است از اسباب عیش  صائب تبریزي
  19همان، ص   .هر چه هر کس آورد، با خویش مهمانش کنم          تراي از خانه آیینه دارم پاكخانه  صائب تبریزي

امه
سفرن

حان
سیا

اي 
ه

  

 است، تحسین شایان بسیار خوريکماز  غیر ایرانیان زندگانی در من نظر به که اينوازي نکتهمهمان  ژان شاردن
  95، ص 1388خلعتبري لیماکی،   .آنهاست نوازيمهمان

)؛ خلعتبري 156: 1360(براون،   .است رفتن مهمان بدرقه به و پیشباز ایرانیان رسوم یکی دیگر از  براون ادوارد
  96، ص 1388لیماکی، 

) 170و  8: 1367(گوبینو،   رود،...می استقبال به پسرش یا صاحبخانه بروند، مهمانی به جایی در ایرانیان هرگاه  کنت دو گوبینو
  )97: 1388(خلعتبري لیماکی، 
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   ۱۰۹ رانيا يسنت يهاخانه ييآن در ساختار فضاجلوة م مهمان و يركت

  هاي سنتينوازي در ساختار فضايي خانهبررسي جلوة تكريم مهمان و مهمان
  . ساباط۱

معناي داالن، راهرو روپوشیده، سقفی است کـه در زیـر آن راه ورود بـه    در فرهنگ لغت به» ساباط«
، سنتی ایـران  و معماري هاي بارز شهرسازيیکی از ویژگی). 680، ص 1361باشد (عمید، نه میخا

شـود. هـدف از طراحـی و    گفتـه مـی  » سـاباط «که به آنها  ها و گذرهاي سرپوشیده آن هستندکوچه
 دمی در زیر سایه خود، از تابش خورشید در امان نگـه را اجراي ساباط این است که انسان گرمازده 

اي است که انسان پیاده در مسیر حرکـت خـود در یـک تـوالی     گونهها بهاستقرار ساباط ةدارد. نحو
ورودي چند خانه مجتمع شده است  يهاي از ساباطبسیارگیرد. در مناسب در فضاي سایه قرار می

تـوان  همچنـین مـی   حائز اهمیت است. نیز ايکه از نظر افزایش حس همسایگی و همبستگی محله
شـد تـا از ایـن طریـق     در مقابل در ورودي سـاخته مـی  هایی بودند که اندازي، سایههاساباط: گفت

آزاري  ،خانه و گشودن درمهمانان از گزند آفتاب و گرما در امان باشند و در فاصله رسیدن صاحب
  ).159، ص 1384(پیرنیا،  به آنها نرسد

  . سردر۲

دیرینۀ ایرانیان است، در محدوده فضـاي ورودي اتفـاق   هاي استقبال یا بدرقه از مهمان، که از سنت
رو، ساختار آن به شکلی بود که درخور استقبال و بدرقه مهمان باشد. ). ازاین1386افتاد (برزگر، می

 ايگونـه معمـوالً بـه   و دارد کاريکاشی اغلب که خانه از خارج قسمت تنها و در روي تزیینی هالل
 بـراي  مـانعی  نیـز  هـا تابسـتان  در و بـود  باران و برف ریزش از مانع هازمستان در که شدمی ساخته

جلـل و تـورفتگی   منـازل  مسـردر   ).126، ص 1384(کاتب،  رفتابش مستقیم آفتاب به شمار میت
در باالي سردر، آیـاتی از قـرآن کـریم یـا عبـارات      کرد. یمانی را به داخل دعوت مهمقابل آن هر م

 مهمانـان و سـاکنین   شـد تـا  نوشته می بود،» بسم اهللا الرحمن الرحیم« ۀیه شریفآ والًمعم، که مذهبی
 سـردر،  سـطح  . بـر هنگام ورود و خروج از زیر آیات قرآنی یا روایات و عبارات دینی عبور کننـد 

 تـن،  پنج نام و احادیث، قرآنی آیات مضامین با و مختلف هايشکل به مرمري یا هاي کاشیکتیبه
 شر از را ساکنان خانه، از خروج هنگام در تا گردیدتعبیه می 7عدد  و خانه ساخت تاریخ نام بانی،
اي گونـه بـه نیز درها خود  ).1389دارد (رمضان جماعت و نیستانی،  امان نگه در بد و چشم شیطان

شد که این نشان از تکریم و احترام مهمـان نسـبت بـه    شدند که فرد براي ورود خم میطراحی می

۱۱۰      ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

اي هاي ورودي فضاهاي مسـکونی، کوبـه  ). بر تمامی درب160، ص 1384(پیرنیا،  بود خانهصاحب
گردیـد کـه یکـی از    اي (با صـداي زیـر) بـراي زنـان تعبیـه مـی      براي مردان (با صداي بم) و حلقه

باشد هاي ایجاد حریم و اعالن آمادگی به میزبان در جهت رعایت دستورات شرع مقدس میحلراه
هـا صـاحبخانه   با به صدا در آمدن هـر یـک از ایـن کوبـه     بنابراین، ).394ب، ص 1389(معماریان، 

شد. یکی دیگـر از  یمان آزرده نمهم؟ اینچنین است یا مرد ب منزلگردید که زن پشت درمطلع می
  هاي احترام به مهمان، آب و جارو کردن جلو درب خانه و تمیز بودن آن بود.نشانه

  . سكوهاي مقابل در۳

انانی که با صاحبخانه کار داشـتند  مهمداشتند، براي نشستن  منا» پاخوره«کناري سردر، که سکوهاي 
 ورودي در سـکوهایی  ). ایجاد159، ص 1384شد (پیرنیا، یمنبود وارد خانه شوند استفاده  مو الز

و  زادهاست (نقـی  بوده ایرانی فرهنگ در نوازيسنت مهمان به احترام از اينشانه مسکونی، بناهاي
 زیـرا  داشـت؛  خصوصینیمه حالتی پیشطاق، سوي دو سنگی یا آجري ). سکوهاي1389دیگران، 

 هم و شدمی استفاده آن از خانه، اهالی با مراجعان ها یاهمسایه با صاحبخانه وگويگفت هنگام هم
 عـابران  یـا  استفاده مراجعـان  مورد صاحبخانه، از اجازه کسب بدون خستگی، رفع انتظار و هنگام

شـد  مـی  محسـوب  زمـان  آن مردم بارز عادات و الگوهاي رفتاري از یکی کار، این گرفت.می قرار
  ).1385دیگران،  (میرزایی و

  . هشتي و داالن۴

شده، فضاي سرپوشیده متصل هاي مختلف ساخته میقسمت بیرون هشته خانه که به شکل» هشتی«
گیرد غلب بالفاصله پس از درگاه قرار میبه کوچه و حیاط خانه، فضایی بعد از فضاي ورودي که ا

را بـا خـارج   آید و ارتبـاط آن  )، نه تنها جایی که از منطقه بسته خانه بیرون میمعماري اسالمی(در 
ترین کارکرد هشتی، تقسیم مسیر ورودي به دو یا چند جهت و حفظ قسـمتی از  کند. مهمتأمین می

  ).589، ص 1381، سیدصدرو  بختنیکحریم خانه است (
 از موقـت  پـذیرایی  بـراي  آن از گـاهی  کـه  اسـت  هشتی ورودي، فضاي نظام مهم عناصر از

ناحیـۀ   به دسترسی مسیر است. نشده دعوت پذیرایی اتاق به که شودمی استفاده ايکنندهمراجعه
 هـم  هشـتی  بنـابراین،  است. هشتی نیز دارند حیاط دو که هاییخانه براي پذیرایی و خصوصی

است (معماریان و دیگران،  شده هماهنگ اجتماعی زندگی ظرایف با هم و دارد عملکرد معماري
). داخل هشتی عناصر مختلف مثل سکوه، چراغدان و... در نظر گرفتـه  10، ص 1371؛ معین، 1389

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

   ۱۱۱ رانيا يسنت يهاخانه ييآن در ساختار فضاجلوة م مهمان و يركت

شد. بعضی اوقات باالي هشتی اتاقی در نظر گرفتـه  شد و معموالً با کاربندي زیبایی پوشانده میمی
  ).163، ص 1384توانستند از آن استفاده کنند (پیرنیا، شد که مهمانان مییم

گردنـد.  در این فضا، با ایجاد سکوهایی در بدنه هشتی، میهمانان غریبه و نامحرم پذیرایی اولیـه مـی  
در صورت تمایل دعوت به بخش بیرونـی از طریـق راهـروي شکسـته، بـا حفـظ حـریم انـدرونی         

، معمار سنتی با توجه به خواست دینی ساکنان اقدام به خلق و ابداع فضـا بـا   شوند. در این فضامی
  ).1388نماید (مسائلی، مفهوم جدید می

  . ميانسرا يا حياط (اندروني و بيروني)۵

 آن، تحـت تـأثیر   اطراف فضاي و هااتاق سازماندهی بر عالوه که است خانه مهم حیاط، از اجزاي
  ).1389است (معماریان و دیگران،  گرفته خود به را متفاوتی گوناگون، عملکرد جوامع فرهنگ

خانه و حیاطی » اندرونی«اند. هاي سنتی اکثراً داراي دو حیاط به نام اندرونی و بیرونی بودهخانه
که عقب حیاط بیرونی ساخته شده و مخصـوص سـکونت زن و فرزنـد و سـایر افـراد خـانواده و       

ارت و حیـاطی را گوینـد کـه وصـل بـه عمـارت انـدرونی و        عمـ » بیرونی«باشد و صاحبخانه، می
  ).194، ص 1361مخصوص پذیرایی مهمانان مرد است (عمید، 

شد که ارتباط حیاط بیرونی از مسـیر شـاه   اي ساخته میگونهارتباط حیاط بیرونی و اندرونی، به
انه داشـته باشـد.   کوچه، بازار و یا خیابان فراهم شود و قسمت اندرونی از کوچه فرعی راهی جداگ

کردنـد و اهـل حـرم بـدون     در قسمت بیرونی افراد و فامیل غیرمحرم (مانند مهمانان) زنـدگی مـی  
) ایـن امـر هـم    1390توانستند از درب دیگري از حیاط خارج شوند (زمرشـیدي،  ارتباط با آنها می

  شد.موجب حفظ حرمت اهل حرم و هم حفظ حرمت مهمان می
  رونــی، کــه بــا آداب زنــدگی یــک خــانواده مســلمان همــاهنگی تحقــق مفهــوم انــدرونی و بی

معناي حجاب داشتن و محفوظ مانـدن  دارد، پاسخی معمارانه به خواست فطري ساکنان است که به
  مانــداز دیــد نامحرمــان، اســت. در عــین حجــاب داشــتن، حرمــت و احتــرام مهمانــان بــاقی مــی 

گیـري دو حیـاط بـراي یـک خانـه      عامل شـکل ). اندرونی و بیرونی، دلیل فرهنگی 1388(مسائلی، 
الـف،  1389ایرانی است. یک حیاط براي زندگی خصوصی و یک حیاط بـراي مهمـان (معماریـان،    

 کنـار  نـوازي در مهمـان  بـه  نیاز ضرورت از ناشی عموماً، حیاط دومین وجود واقع، ). در155ص 
). هر حیاط 1389یگران، است (معماریان و د خانه از اهل خدمه جدایی یا خصوصی حریم رعایت

۱۱۲      ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

معموالً یک حوض و چند باغچه داشت که ایجاد محیط خودمانی و دلکش بـراي مهمانـان و اهـل    
  نمود.خانه می

  . پذيرايي (تاالر، اتاق مهمان و ...)۶

 اتاق پذیرایی معماري اهمیت در توانمی را اسالمی فرهنگ با خانه معماري تطابق موارد جمله از
 بـه  تا یافته است اختصاص اتاق این به آن جاي زیباترین و خانه فضاي ا بهترینزیر کرد؛ مشاهده
  شود (همان). عمل او به خانه مکان بهترین و اختصاص مهمان تکریم در اسالم دستور

هاي خانه، که براي پذیرایی از مهمانـان محتـرم و مخصـوص مـورد اسـتفاده قـرار       یکی از فضا
هـاي  عموماً فضایی بود با تزئینات بسیار زیبا و پرکار کـه در کنـار اتـاق   گرفت، تاالر بود. تاالر، می

کـاري، نقاشـی روي گـچ،    بري، آئینـه هاي سنتی کامالً مشهود بود. تاالر با گچساده زندگی در خانه
هـاي پـنج دري یـا    شدند. جبهه رو به حیاط تاالر با ارسیمقرنس و با نقاشی روي چوب تزئین می

). این فضا به دلیـل کـاربري آن   126، ص 1384شدند (کاتب، خانه مربوط می هفت دري به حیاط
هـاي  عنوان اتاق مهمانی بوده که در خانـه در محور اصلی خانه و شاخص بود. اتاق پنج دري نیز به

بزرگ همچون اتاق نشیمن بوده است. در داخل آن تورفتگی کمـی بـاالتر از سـطح زمـین بـه نـام       
ب، 1389اند (معماریـان،  نشستههاي بزرگ یا بزرگ خانه میه که در آن مهمانقرار داشت» نشینشاه«

اي به نام فروار بـا عملکـرد   خانه کم بوده، باال خانهها، که توانایی صاحب). در بعضی خانه147ص 
). احترام بـه مهمـان، پـذیرایی و    163، ص 1384ساختند (پیرنیا، اتاق مهمان روي سر در کوچه می

هاي گوناگون قابل تعمق و بررسی است. در هـر خانـه هرچنـد کوچـک،     او در خانهفضاي خاص 
). ایـن امـر   156(ب)، ص 1389یک مهمانخانه و اتاقی براي مهمان وجود داشته است (معماریـان،  

گرفتـه  آشپزخانه نیز در محلی قـرار مـی   نشان از توجه ایرانیان به تکریم و بزرگداشت مهمان است.
  ).164نزدیک باشد (همان، ص  که به اتاق مهمان

  گيرينتيجه
اي ملمـوس مطـرح شـده    هاي سنتی ایران، توجه به تکریم مهمان بـه گونـه  در ساختار فضایی خانه

هـاي ایرانـی قابـل تعمیـق و     است. احترام به مهمان، پذیرایی و فضاي مخصوصی براي او در خانـه 
هاي سنتی پرداختـه و هـدف   بررسی است. این مقاله به بررسی نمود تکریم مهمان در ساختار خانه

هـاي اخـالق اسـالمی در سـاختار فضـایی      عنوان یکـی از مؤلفـه  حلیل جایگاه تکریم مهمان بهآن ت
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هـاي تکـریم مهمـان از منظـر عقایـد اندیشـمندان،       باشـد. تطبیـق ارزش  هاي سنتی ایـران مـی  خانه
هاي سنتی ایران از اهداف این تحقیـق بـوده   نظران و آیات و روایات اسالمی با فضاي خانهصاحب

نـوازي از دیربـاز در نـزد ایرانیـان جایگـاه      دهد که مهمان و مهمانهاي تحقیق نشان میهاست. یافت
اي داشته و مردمان ایران زمین در این خصوص از آیات قرآنی، روایات اسالمی و دیگر منـابع  ویژه

 هاي سنتی ایران نمود واند. از سوي دیگر، تکریم مهمان در معماري فضاي خانهموجود بهره گرفته
توان در ابعاد گوناگونی ساختار فضایی از جمله، سـاباط،  تجلی خاصی یافته است که به روشنی می

  هاي پذیرایی و... آن را مشاهده نمود.سردر ورودي، هشتی، حیاط، اتاق

۱۱۴      ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز و زمستان  
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