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  )۳/۱۱/۹۰تاريخ پذيرش نهائي، ۲۹/۲/۹۰:تاريخ دريافت مقاله( 

  
    چكيده

را ميان سـاكنين آن داشـته   كه ظرفيت برقراري ارتباطي عميق » نظام فضايي«اين مقاله، تالشي است براي تدوين  
امروز، بر خالف جامعة همگن و پيوستة ديروز، دچار انقطاع شـده اسـت؛ انقطـاع در    ) مظروف معماري(جامعة  .باشد

انقطـاعي كـه در حـد فاصـل     . و از يكـديگر ) هـا  گسسـت نسـل  (دو ساحت زمان و مكان؛ انقطاع مردم از گذشتة خود
مفهوم تدريج در روابـط   ايجاد پيوستگي، معلول جاري شدن. رخ داده است تر جامعه اي و مراتب وسيع خانواده هسته

اي ديگـر از مراتـب اجتمـاعي     اي مولد، ولي مفقوده وجود دارد كه مرتبه براي تحقق اين امر، حلقه. افراد جامعه است
  .»خانوادة گسترده«است؛ 

اي است كه سبب پيوستگي در هريك از اين دو ساحت و همچنـين ايـن دو سـاحت بـا      تغيير تدريجي، خصيصه 
اي از  خانواده گسترده، بـه عنـوان مرتبـه   . آورد يكديگر است و بستر احياي شيوه زندگي خانواده گسترده را فراهم مي

ي نيـل بـه ايـن منظـور بـه شـناخت خـانواده        بـرا . جامعه كه زنده است و بسترساز پيوستگي و زندگي در جامعه اسـت 
هاي ظرف زنـدگي ايـن خـانواده     گسترده و بررسي امكان يا ضرورت احياي آن در جامعة امروز و جستجوي ويژگي

  .پرداخته شده است
با توجه به علل افول خانواده گسترده، ايدئوگرام خانة اين خانواده براسـاس تغييـر تـدريجي در دو ويژگـي مهـم      

درخت بـراي  . اني كه همانا محصوريت و خلوت است، با نگاهي تمثيلي به سرمشق درخت شكل گرفته استخانة اير
. ها به عنوان منبع تغذية مشترك؛ و تغذية مسـتقيم و مسـتقل از آفتـاب و هـوا     ميوه، دو منبع تغذيه فراهم آورده؛ شاخه

خلوت و حياط جمع، طيف فضاها از خلوت تـا   در هر خانة جزء، حدفاصل دو حياط. حياط نيز منبع تغذية خانه است
در ارتباط فضـاي بـاز بـا فضـاي بسـته، طيـف       . رسند ها در حياط مشترك به وحدت مي گيرند؛ و خانه جمع سامان مي

امري كه باعـث پيوسـتگي فضـا    . كند شود، كه تبديل اين دو را در طريقي تدريجي پيشنهاد مي محصوريت مطرح مي
  .شود مي

توان مطابقتي يافت بـا   مي -يعني تغيير تدريجي و پيرو آن پيوستگي در ظرف و مظروف معماري-ه در مفهوم مطروح
از منظر او، هستي، خصلتي طيف گونه يا تغييري تـدريجي و  . فلسفه مالصدرا كه بر اصالت وجود بنا نهاده شده است

  .تپيوسته دارد؛ خصلتي تكويني كه در نظام تشريعي نيز بنا به برقراري آن اس
  
  
  
  
  
  
  
  

   :ها كليد واژه
  .اي، خانواده گسترده، خلوت، محصوريت تدريج، پيوستگي، خانواده هسته
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  مقدمه

جامعـة امـروز، بـر خـالف جامعـة       :طرح مسـئله  -
، دچـار انقطـاع شـده اسـت؛     ۱همگـن و پيوسـتة ديـروز   

انقطاع در دو سـاحت زمـان و مكـان؛ انقطـاع مـردم از      
از مضار . ديگر و از يك) ها گسست نسل(گذشتة خود 

توان به تضعيف و آسيب پـذير   اين انقطاع، ميشمار  بي
شدن خانواده  به عنوان بستر رشد فرزندان، ايجاد خلل 
در برقراري ارتباط اعضاي خـانواده بـا ديگـران، عـدم     
اكرام والدين و همچنين فراموشـي فرهنـگ و آداب و   

هـاي جديـد، بـا     در ايـن بسـتر، نسـل   . سنن اشاره كـرد 
ارتــزاق معنــوي از انقطــاع از گذشــته خــود، بــه جــاي 

كننـد   ظهوري تغذيه مـي  هاي نو فرهنگ بومي، از رسانه
ايـن  . كه اربابشان، در مبدأ و معاد بـا آن، در تعارضـند  

اي و جامعـه رخ   انقطاع، در حد فاصـل خـانواده هسـته   
  .داده است

حـال، نقــش معمــاري در برقــراري رابطــه و ايجــاد  
ر تواند باشد؟ اين پرسشي است كـه د  پيوستگي چه مي

تعريـف مـدلي از خـانواده و    «گذر از مسير تحقيق، بـه  
هـاي   بررسي روايي آن و همچنـين جسـتجوي ويژگـي   

  .شود محدود مي» بستر زندگي آن خانواده

 ايجـاد پيوسـتگي، معلـول جـاري شـدن      :هدف -

براي تحقق . مفهوم تدريج در روابط افراد جامعه است
كـه  اي مولـد، ولـي مفقـوده وجـود دارد      اين امر، حلقه

خــانوادة «اي ديگــر از مراتــب اجتمــاعي اســت؛  مرتبــه
اين مقالـه، تالشـي اسـت در جهـت احيـاي       .۲»گسترده

اي از  شيوه زندگي خانواده گسـترده، بـه عنـوان مرتبـه    
جامعه، كه زنده اسـت و بسـتر پيوسـتگي را در جامعـه     

  .آورد فراهم مي
  
  
  

دربارة چگونگي آن بايد گفت؛ اين مقاله در ابتـدا  
گـونگي در دو   به تحليـل پيوسـتگي و خاصـيت طيـف    

ايـن  . پـردازد  مـي  ۳ساحت ظـرف و مظـروف معمـاري   
تحليل در ساحت مظروف معماري، تدقيق در دو وجه 

از پـي ايـن تحليـل، خـانواده     . طلبـد  زمان ومكان را مي
، در دو گسترده به عنوان بستر شـكل گيـري پيوسـتگي   
بـا  . شـود  ساحت ظرف و مظروف معماري مطـرح مـي  

تحليل مزايا و معايب اين خانواده تعريفي جديد از اين 
شود كه امكان روايي در جامعه امروز  خانواده ارائه مي

هـاي   در نهايت، برمبناي اين تعريـف، ويژگـي  . را دارد
ظرف زندگي خانواده گسترده، كـه ظرفيـت آن شـيوه    

  . شود بيين ميزندگي را دارد ت

ــق - ــن :روش تحقي ــه دارد؛   اي ــژوهش دو مرحل پ
مربوط به حـوزه   ۴مرحله اول متوجه مسائل و معضالتي

در ايـن مرحلـه بـا    . شناسـي اسـت   روانشناسي و جامعـه 
ــه ــه مطالعــات كتابخان هــاي مــوردي  اي و بررســي نمون

احيـاي خـانواده   «اي صادر شـد مبنـي بـر اينكـه      فرضيه
توانـد بـراي رشـد افـراد      مـي  گسترده با حفظ استقالل،

هـا و مشـاهدات و    با انجام مصاحبه. »خانواده مفيد باشد
اي حاصـل   مطالعات، نسبت به فرضيه مـذكور طمأنينـه  

دوم نقش معمـاري در احيـاي خـانواده     ٴدر مرحله. شد
در ايـن مرحلـه بـا    . گسترده مورد بررسي قـرار گرفـت  

ــه ــل نمون ــوردي گذشــته و حــال و شــيوه  تحلي ــاي م  ٴه
اي و ميداني و  دگي آنها، در قالب مطالعات كتابخانهزن

ــين انجــام اســكيس  ــا موضــوع مــذكور،   همچن هــايي ب
  .خانواده گسترده ارائه شد ٴپيشنهاداتي براي خانه

  مرتبت تدريج در خانه

ـ اسـالم اهم : مظروف معماري - ت فراوانـى بـراى   ي
جامعه و امور اجتماعى قائل شده است بـه طـوري كـه    

: فرماينــد مــى )تعــالى عليــه.. ا رضــوان(» طباطبــايىعالمــه «
بــدون شــك اســالم تنهــا دينــى اســت كــه اجتمــاع و  «

زندگى اجتماعى را اساس تعليمات خـويش قـرار داده    )نگارنده( تغيير تدريجي؛ علت پيوستگي: ۱ نمودار  
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و روح جامعه را تـا آخـرين حـد ممكـن در احكـام و      
اســالم بــه قــدري بــه . دهــد معــارف خــويش نفــوذ مــى

نشده  دهد كه نظيرى براى آن يافت اجتماع اهميت مى
   ۵».و نخواهد شد

برقراري ارتبـاط، معلـول وجـود تفاهمـات و نقـاط      
اين در حالي است كه جامعه، باالخص . مشترك است

ها و  ها و افرادي با بينش از نوع امروزي آن، از خانواده
شرط . عقايد مختلف و حتي متضاد تشكيل  شده است

هــاي جامعـــه،   برقــراري ارتبــاط ميـــان زيرمجموعــه   
آنها به نحوي است كه تغيير شـيوه زنـدگي   قرارگيري 

اين، سنتي است كـه  . آنها در طريقي تدريجي رخ دهد
به صورت طبيعي در جزء تا كل جامعه ديروز، جـاري  

بـه عنـوان   . بوده و كم و بيش تا هنوز نيز برقـرار اسـت  
مثال، در مقياس كالن كشـور بـا حركـت از شـمال بـه      

استان به اسـتان،  جنوب و شرق به غرب، اقليم به اقليم، 
تــوان تغييــرات  شــهر بــه شــهر و روســتا بــه روســتا مــي 

ــيم، آداب و    ــر اقل ــف نظي ــاحات مختل ــدريجي در س ت
رسوم، زبان و  لهجه، نوع پوشـش، خصـائص قـومي و    

اين تغييرات تدريجي از . ها مشاهده كرد ديگر ويژگي
حيطه مرزهاي سياسي ايران فراتر است و ميان ايـران و  

ايـن  . پيوستگي برقرار كرده اسـت  كشورهاي همسايه،
سنت، در مقياس جزء هم نحوه سازمان يافتن و روابـط  

  .اهالي يك محله يا روستا را متجلي است

انسان نيازمند مراتـب  : پيوستگي در ساحت مكان -
از رابطه با خود تا رابطه با ديگران . مختلف رابطه است

هـــيچ كـــس بـــدون داشـــتن «. بـــه معنـــاي وســـيع آن
تواند به ديگران نزديـك   پياپي خلوت نميهاي  فرصت

۶».شود
توان در ساحت  استدراج در مفهوم رابطه را مي 

  .مكان بدين شرح بررسي كرد
انسان در خصوصي ترين حالت، در رابطه با خـود  «

اي ديگـر در رابطـه بـا     و فقط با خـود اسـت در مرحلـه   
نزديك ترين فرد به خود يعني همسر ، در مرحلـه بعـد   

، و هر چه شعاع اين دايره مكاني ۷»با فرزنداندر رابطه 
گـردد تعـداد افـراد     شود و دايره وسيع تر مـي  بيشتر مي

حوزه ارتباط به تدريج بـيش تـر و از نزديكـي روابـط     
ايـن رونـد تـدريجي ارتبـاط،     . شـود  تدريجاً كاسته مـي 

نبايد در اين مرحله منقطع گـردد بلكـه بايـد بـر همـين      
ــد ــه. روش ادامــه پيــدا كن ــا   الي ــاطي ب هــاي ديگــر ارتب

هاي مختلف در اطراف هسـته مركـزي خـانواده     درجه
بايد وجود داشته باشد تا طيف ارتباط تدريجاً و متصالً 

اين اصل مبـين لـزوم وجـود    . ادامه داشته و محو گردد
هـاي   ها، در موقعيـت  درجات مختلف رابطه ميان انسان

تـرين مكـان    خصوصي(مختلف مكاني نسبت به مركز 
روابطي كه معلـول همگـوني شخصـيت    . است) باطارت

اگر ساكنين شخصيتي همگـون نداشـته   «. ساكنين است
هــاي منفــي منجــر  باشــند مجــاورت مكــاني بــه تمــاس

هـا   شود به ويژه وقتي كه خلوت كافي براي خانواده مي
اسـتدراج در سـاحت مكـان در    . ۸»وجود نداشـته باشـد  

نوان مثـال  بسياري از مفاهيم ديگر نيز جاري است به ع
وقتـي  «: كند در مفهوم اقتصادي به شكل زير ظهور مي

اي متوسـط سـاكن    يك خانواده كم درآمـد در منقطـه  
گرايـي بـا سـاكنين دچـار      شود؛ ممكن است بجاي هم

  ۹».انزوا شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
ظهـور ايـن   : پيوستگي در سـاحت زمـان   ۲-۱-۲

بـا دقـت بـه    . حقيقت در بعـد زمـان نيـز مشـهود اسـت     

)نگارنده(نمودار نسبت بعد مكان با كميت رابطه : ۲نمودار  
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تولد اولين 

 فرزند

 
 ازدواج 

آخرين تولد 

خروج اولين  فرزند

 فرزند

خروج آخرين 

 مرگ هم سر فرزند
مرگ مرگ 

 آخرين فرد

 انحالل

 مرحله انقباض

گسترشمرحله   

)۱۳۸۲-اعزاري، شهال (مراحل عمر خانواده هسته اي   ـ۳نمودار   

روابــط يــك فــرد، از بــدو تولــد تــا لحظــة مــرگ، در  
يابيم كه در ابتـداي زنـدگي فـرد فقـط بـا مـادر در        مي

شــود؛ بعــد  رفتــه رفتــه پــدر اضــافه مــي. ارتبــاط اســت
ــتان و در      ــل و دوس ــپس فامي ــا و س ــا، خواهره برادره

هــاي  از ضــرورتيكــي .... هــا و مدرســه هــم كالســي
پرداختن به موضوع استدراج در ساحت زمان به عنوان 
علــت پيوســتگي، ايــن اســت فــرد را بــه تــدريج بــراي 

ــه  ــور در عرص ــومي تــراز      حض ــه عم ــد ك ــاي جدي ه
ــه ــي    عرص ــاده م ــتند آم ــين هس ــاي پيش ــد ه ــال . كن ح

اگركــودكي از آغــوش مــادر، بــه يــك بــاره وارد      
ن اي عمــومي مثــل مدرســه شــود، بــه گــواه روا عرصــه

شناســان بــا مشــكل ارتبــاط بــا محــيط جديــد و گــروه 
علت اين مشـكل، انقطـاع   . همساالن مواجه خواهد شد

ميان محيط خانه و مدرسـه و عـدم آمـادگي تـدريجي     
بـا گـذر زمـان تـدريجاً     .  براي حضور در مدرسه است

گردد و فرد با افزايش سـن بـا    دايره روابط وسيع تر مي
هـاي ايـن    حلقـه .  كنـد  افراد بيشتري رابطـه برقـرار مـي   

ــا مركــز   در ) شــخص مــورد نظــر(روابــط در نســبت ب
شــود و در  هــاي مختلــف نزديــك و دور مــي موقعيــت

  .گيرند هاي جديدي  قرار مي مرتبه
هـاي   اي به حلقـه  در مرحله جواني با ازدواج، حلقه

شــود كــه در نزديــك تــرين     ارتبــاطي افــزوده مــي  

اعـث تـاثير   ممكن به مركز قرار دارد اين اتفـاق ب  شكلِ
شود و خـود خـالق    ها با مركز مي در ارتباط ديگر حلقه

گـاه  ).  فاميـل همسـر  (هاي ارتباطي ديگري است  حلقه
تـرين   اين تاثير بقدري عميق اسـت كـه شـعاع نزديـك    

كنـد كـه    قدري از خـود دور مـي   هاي پيشين را به حلقه
  .توان آن را قطع شده دانست مي

جامعــة : انقطــاع در دو ســاحت مكــان و زمــان -
امروز، بر خالف جامعة همگن و پيوستة ديروز، دچـار  
انقطاع شده است؛ انقطاع در دو ساحت زمان و مكان؛ 

و از ) هـا  گسسـت نسـل  (انقطاع مـردم از گذشـتة خـود   
تـوان بـه    از مضار بي شمار اين انقطـاع، مـي  . ديگر يك

تضعيف و آسيب پذير شدن خـانواده  بـه عنـوان بسـتر     
اد خلل در برقراري ارتبـاط اعضـاي   رشد فرزندان، ايج

خــانواده بــا ديگــران، عــدم اكــرام والــدين و همچنــين 
در ايـن  . فراموشي فرهنگ و آداب و سنن اشـاره كـرد  

هاي جديد، بـا انقطـاع از گذشـته خـود، بـه       بستر، نسل
هـاي نـو    جاي ارتزاق معنوي از فرهنگ بومي، از رسانه

و معاد بـا   كنند كه اربابشان، در مبدأ ظهوري تغذيه مي
اين انقطـاع، در حـد فاصـل خـانواده     . آن، در تعارضند

  .اي و جامعه رخ داده است هسته
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۴۳ 

در ساحت زمـان، ايـن گسسـت در قالـب معضـل       
اختالف ها ظهور كرده است كه حاكي از  شكاف نسل

فاحش رواني، اجتماعي، فرهنگي و تفاوت معنـادار در  
ــارات،    ــورات، انتظـ ــا، تصـ ــاهي، باورهـ ــنش و آگـ بيـ

 دوهاي ارزشي و الگوهـاي رفتـاري ميـان     گيري جهت
افــول مفهــوم . اســتزمــان در يــك جامعــه  نســل هــم

اي  و همه گيري مفهوم خـانواده هسـته   خانواده گسترده
  .هاي اين گسست است از نشانه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
در حد فاصل خانواده اين انقطاع در ساحت مكان، 

كمرنگ شدن مفاهيم . اي و جامعه رخ داده است هسته
ــور    ــه، واحــد همســايگي وظه خــانواده گســترده، محل
ــاهمگني در جامعــه از علــل ايــن انقطــاع   نومكــاني و ن

  .است
  

ايجـاد پيوســتگي،  : ايجـاد پيوســتگي در جامعــه  -
مفهـوم تـدريج در روابـط افـراد      معلـول جـاري شـدن   

  .جامعه است كه امري است ممكن و الزم
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

درجامعه ناهمگن با گذر زمـان مـردم در جسـت و    
 اي جوي افرادي با وجوه مشترك براي تشكيل جامعـه 

تحقـق ايـن اتفـاق نـاگزير،     . كوچك و همگن هسـتند 
هاي مختلفـي رخ دهـد ولـي هـيچ      تواند در صورت يم

تواند همچون خانواده گسـترده رابطـه    يك از آنها نمي
بـه  . ساز باشد و منجر به به پيوستگي فرد با جامعه شـود 

ــدگي خــانواده گســترده،    ــاي بســتر زن ــا احي ديگــر معن
توانـد شـرايط را بـراي ايجـاد پيوسـتگي در جامعـه        مي

  .فراهم آورد

- جانشيني و پيوستگي در خانواده گسترده - ۶ نمودار  هنگارند  

رابطه در خانواده گسترده  -۵نمودار   
مازندراني، محمد تفسيري از نمودار مراتب رابطه فرد تا جامعه، حائري (

)رضا  

)حائري مازندراني، محمد رضا(  

اي رابطه در خانواده هسته -۴نمودار   
)تفسيري از نمودار مراتب رابطه فرد تا جامعه، حائري مازندراني، محمد رضا(  
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خانوادة گسـترده واجـد   : خانوادة گستردة امروز -

تـر   مجموعه خصايص منحصر به فردي است كـه پـيش  
خصايصـي كـه تنهـا در آن    . به برخي از آنها اشاره شد

ها در الگـويي ديگـر از    كند و ايجاد آن الگو حلول مي
گـاه كمـال و    خانواده غيـر طبيعـي خواهـد بـود و هـيچ     

خـانوادة   ۱۰.داشـت جامع االطرافي مد نظـر را نخواهـد   
هايش به مرور زمان  گسترده علي رغم تمام ارزشمندي

بـراي احيـاي     ۱۱.اي داد جاي خود را به خـانوادة هسـته  
بايست علل افولي كـه برخاسـته از    خانوادة گسترده مي

تعريف خانوادة گسترده در آن زمان بوده اسـت مـورد   
بـا رفـع آن علـل بـر اسـاس تحليـل       . تحليل قرار گيـرد 

تعريفــي ديگــر از خــانوادة گســترده ارائــه      مــذكور
شــود؛ تعريفــي كــه منجــر بــه بســتري ديگــر بــراي  مــي

شود و قدمي است براي  آن خانواده مي) خانه(زندگي 
  .احياي خانوادة گسترده

  
  
  
  

  :عدم استقالل -
حفظ كـل واحـد خانوادةگسـترده مسـتلزم نافـذ       -

بودن يك حكم و وجود يـك حكـم ران در خـانواده    
جايگاهي كه متعلق به مرد نسل اول خـانواده بـود   . بود

كـه از آن تعبيـر بـه پـدر سـاالري      ) پدر يا پدر بزرگ(
هـاي   اين امر موجـب عـدم اسـتقالل خـانواده    . شود مي

  .شده است جزء در تصميم گيري و ادارة زندگي مي
  

  
  
  
  
  
  

در خانة خانوادةگسترده فضاهاي خـدماتي نظيـر    -
انه و همچنـين حيـاط   سرويس بهداشتي، حمام، آشپزخ

و فضاهاي جمعي به صـورت مشـترك مـورد اسـتفاده     
ايـن امـر موجـب عـدم اسـتقالل      . گرفته اسـت  قرار مي

ــدگي مــي  ــت . شــده اســت خــانوادة جــزء در زن مالكي
هاي شخصـي و رنـگ    مشترك، امكان دخل و تصرف

  .كند تعلق گرفتن فضاهاي مشترك را كم رنگ مي
گسترده تـأمين نـور،   هاي خانوادة  در برخي خانه -

هاي جزء از حياط مشترك  تهويه و منظر براي خانواده
هـاي   پيـرو ايـن اشـتراك، حـريم    . گرفـت  صورت مـي 

اشـراف بـه   . شـدند  صوتي و بصري با مشكل مواجه مي
هــاي جــزء، امنيــت بصــري خــانواده را  حــريم خــانواده

  .سازد مخدوش مي
عدم استقالل در رفت و آمد بـه دليـل مسـيرهاي     -
هـا   و خروج مشترك، از ديگر مسـائل ايـن خانـه    ورود

  .بوده است
همانطور كه ذكر شد علت افول خانوادة گسـترده،  

هـاي جـزء    عدم فراهم آوردن اسـتقالل بـراي خـانواده   
كـه ذاتـيِ خـانوادة گسـترده،      ه به اينبا توج. بوده است

هاي جزء اسـت نـه عـدم اسـتقالل      ارتباط ميان خانواده
خـانوادة گسـترده بايـد تعريفـي      آنها؛ پس براي احياي

عللـي  . ارائه شود كه عاري از علل افول مـذكور باشـد  
در ايـن  . هاي روايِ خانوادة جزء دارد كه تناقض با نياز

 

ـ اشتراك هاي جديد در محيط هاي غير همگن (راپاپورت، ايموس. انسان شناسي مسكن)۷نمودار    
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اي اســت كــه قــدر  تعريـف خــانوادة گســترده خـانواده  
هـاي سـه    اي است از خانواده مجموعه. داند رابطه را مي

ن برقـراري  نسل كه در عين استقالل از يكـديگر امكـا  
ايـن  در . مختلف برايشان فراهم اسـت رابطه در مراتب 

خانواده هركس قادر به انتخاب درجة خلوت مطلـوب  
  .خويش است

طبق تحقيقات، در خانـه مبتنـي   «: ظرف معماري - 
تجربة  ۲۴تجربة فضايي خواب و  ۱۶برمعماري ايراني، 

اگـر تعـداد   « ۱۲».فضايي غـذاخوردن ثبـت شـده اسـت    
فضــاهاي معاصــر ســاخته شــده در شــهرهاي كشــور را 
بشماريم از تعـداد انگشـتان دو دسـت تجـاوز نخواهـد      

  :آنها عبارتند از. كرد
- حياط در ارتباط بـا پيلـوتي و پاركينـگ   -ورودي

 دستشـويي و توالـت   - آشـپزخانه -پـذيرايي - نشـيمن 

.راه پله و راهرو - انبار - اتاق خواب - حمام
۱۳

 

 :شمريم اهاي خانه سنتي را بر ميحال فض

صـفه  -۵داالن   -۴هشتي   -۳سردر  -۲دربند   -۱«
-۹بهــارخواب  / مهتــابي -۸گــاه  تخــت -۷حيــاط  –۶

ســه  -۱۲دو دري   -۱۱طــارمي  -۱۰شناشــيل/ شــارمي
 -۱۶پس اتـاق   -۱۵نشين   شاه -۱۴پنج دري  -۱۳دري

غـالم   -۱۹شـكم دريـده    -۱۸ايـوان    -۱۷خانـه  حوض
 -۲۲پـس سـرداب    -۲۱سـيزان  /سـرداب  -۲۰گردش 

بـام   -۲۶وار  گوش-۲۵باالخانه   -۲۴طنبي  -۲۳زاويه  
-۲۹باغچــــه و گــــودال باغچــــه  -۲۸كريــــاس -۲۷

-۳۲پســتو-۳۱شــويي دســت/حــوض  -۳۰ريزگــاه  آب
مطـــــبخ / آشـــــپزخانه-۳۴سرپوشـــــيده -۳۳تـــــاالر

  ۱۴»دوالب چه/دوالب/
هـاي معمـاري امـروز در قيـاس بـا       اين تقليـل فضـا  

هـاي ميـاني،    شته و حـذف حـاالت و فضـا   معماري گذ
نشان از انقطاع در مفهـوم و در سـير معمـاري در دوره    

ــار و  . معاصــردارد ــه بســتر رفت ــه مثاب اگــر معمــاري را ب
زندگي در نظـر بگيـريم، ايـن انقطـاع باعـث خلـل در       
مفهــوم اســتدراج بعنــوان ماهيــت حركــت در ســاحت  

شــود و ايــن بــه معنــاي خلــل در حركــت  زنــدگي مــي
  .ي استزندگ

  
  
  
  
  
  
 

    
  

  
  
  
  
  
  
  

توان محصول ادغـام   تنوع فضايي خانه ايراني را مي
 بسـته، بـا   به اين معنا كـه فضـاي  . دانستهاي باال  طيف
ــ ــوت و درجــه   توج ــه از خل ــه اينكــه در كــدام مرتب ه ب

  .شود ارتفاعي قرار دارد شكل نام گذاري مي
  

ــة خــانواده   ــراي طراحــي خان پيشــنهاداتي ب
  گسترده

ــة جــزء مــي: سرمشــق درخــت - بايســت  هــر خان
 تـرِ خانـة خـانوادة گسـترده     عضوي از مجموعة بـزرگ 

اسـتقاللِ اجــزاء، بـه واسـطة فضــاهاي    باشـد و در عـين   
مانند درختي كـه  . ي واحد را تشكيل دهدمشترك، كلّ

 بسته باز

)ماززندراني، محمد رضا حائري(ـ نمودار محصوريت ۹نمودار   

باز نيمه  

)حائري مازندراني، محمد رضا(نمودار خلوت ـ جمع  -۸نمودار   
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هـايش بـا    در ساختاري سلسـله مراتبـي، شـاخ و بـرگ    
در سـازوكار  . رسند يكديگر در مفاصل به اشتراك مي

طريـق اول  . درخت، دو طريق براي تغذيه وجـود دارد 
هـايي اســت كـه بـه ســاقة اصـلي و ريشـه متصــل       سـاقه 

شود و مواد غذايي از مراتب مشترك ريشه و سـاقه   مي
بخشـي ديگـر از تغذيـة    . رسـد  عبور كرده و به ميوه مي

ميوه به طور مستقيم و مستقل، به واسطه نـور خورشـيد   
  .شود و هوا تامين مي

ــه اش، از     ــت و تغذي ــه اس ــاج تغذي ــز محت ــه ني خان
حيـاط، مايـة حيـات و    . كند سرمشق درخت پيروي مي

منبـع تغذيـة   (حيـاط مشـترك  . نـه اسـت  منبع تغذيـة خا 
، عالوه بر تأمين نـور، منظـر و تهويـه، وظيفـة     )مشترك

برقراري ارتباط ميان اعضـاي خـانواده گسـترده را نيـز     
دارد و حيــاط خلــوت، وظيفــه تــامين نيازهــاي عرصــة 

  .دار است هاي جزء را عهده خلوت هر يك از خانواده

 
ــة جــزء نيازمنــد عرصــه  ــا درجــات  هــر خان هــايي ب

گـوي نيـاز هـاي متنـوع      مختلف خلوت است تا پاسـخ 
ارتباطي سـاكنين خـود در مراتـب مختلـف خلـوت تـا       

) خلـوت ـ جمـع   (به ديگر بيان طيف رابطه . جمع باشد
  .جزء برقرار شود ٴبايد در هر خانه

 
 
 

  

  
  
  
  
  
  

ــه ــع    عرصـ ــل دو منبـ ــدگي در حدفاصـ ــاي زنـ هـ
  .گيرد شكل مي) حياط مشترك و حياط خلوت(تغذيه
  
  
  

 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
طيف خلوت تا جمع در همة خانه هـاي جـزء بايـد    

ها، در عرصـه عمـومي، بـه واسـطة      رعايت شود و خانه
  .رسند حياط مشترك، به وحدت مي

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

ك از انواع تغذيه درخت ـ تغذيه مشتر -۱شكل 
 ساقه و تغذيه مستقل از هوا و آفتاب

در هريك از خانه ها  رابطهـ  جاري بودن طيف ۱۱نمودار 
)، محمد رضامازندراني حائريمبتني بر نمودار مراتب رابطه، (  

 ـ تقسيم بندي عرصه زندگي براساس خلوت و ارتباط۱۳نمودار
با فضاي باز  )نگارنده(  

)نگار نده(ـ حياط به مثابه منبع تغذية خانه ۱۲نمودار  

)نگارنده(ـ طيف خلوت ـ جمع سه طيف خانه ۱۴نمودار   
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هاي نسل دوم و سوم، هـم   براي حفظ استقالل خانه
هـا، ورودي مسـتقلي از    خلوت چنين حيات يافتن حياط

هاي خلوت براي هـر خانـة جـزء در نظـر گرفتـه       حياط
  .شود

هــا مشــتركند و  برخــي خــدمات كــه بــين خــانواده
هاي مشتركي مـي طلبنـد؛ نظيـر كارگـاه، بخـش       حيطه

ايـن فضـاها نيـز مـي تواننـد بـا حيـاط        . بيروني، انبارهـا 
با در نظر گرفتن اين قسـم فضـاها،   . مشترك كار كنند

تـوان بـه شـكل     ايدئوگرام خانة خانواده گسترده را مي
  .زير تصوير كرد

 
 

 
 
 

 
 

  
  

هــاي  الزم بــه ذكــر اســت بــراي حيــات يــافتن عرصــه 
مختلف محصوريت و ايجاد ارتباط احسـن بـين آنهـا،    

بايـد تغييــر محصـوريت در فضــاهاي خانـه در طريقــي    
  .تدريجي واقع شود

  
 

 
 

 جاري در هستيتغيير تدريجي، خصلتي 

مالصدرا با اصـيل دانسـتن وجـود، هسـتي را مرتبـه      
از منظـر  . مند، پيوسته و داراي شدت و ضعف مي داند

او، وجود واحد است و هستي را پر كـرده اسـت و در   
واقع هستي چيزي جز وجود نيست و ماهيت، تنها حـد  

پس كثراتـي كـه بـا    . حد كيف و كم آنوجود است؛ 
يـا حـد وجـود    (ضعف وجود آن مواجهيم از شدت و 

نشأت مي گيرد) ت استكه همان ماهي.  
او در بحث حركت جوهري، حركت را امـري متصـل   

داندكـه خصـلت آفـرينش اســت و در     و تـدريجي مـي  
، جاري است و اين )غير از ذات احديت(جوهر هستي 

صــفت تــدريجي اســت كــه از تغييــر، امــري متصــل و  
  .سازد پيوسته مي

مجمـل، مـي تـوان بـا نگـاهي      حال پس از ايـن مقدمـه   
تطبيقي، بين حركت يا همان تغيير تدريجي متصل، كه 

و چـون  (از منظر صدرا خصـلت جـوهري مـاده اسـت     
و ضـرورت تغييـر   ) سنتي الهي در مخلوقات جاريسـت 

در ظــرف و مظــروف معمــاري ) پيوســتگي(تــدريجي 
خصـلتي  . ارتباطي برقـرار كـرد  ) آنچنان كه بحث شد(

حسن الخـالقين جاريسـت و مـا    تكويني كه در خلقت ا
  .نيز بايد به آن، به مثابه يك الگو نظر داشته باشيم

  
  
  
  

  
  
  
  
  

)نگارنده(ديگر  ـ ايدئوگرام ارتباط سه خانه با يك۱۵نمودار   

ـ ايدئوگرام ارتباط سه خانه با يكديگر ۱۶نمودار
 )ندهنگار(

حائري مازندراني، ( ـ اعمال مراتب محصوريت در خانه۱۷نمودار
 )محمد رضا
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 ها پيوست

  هاي خانواده گسترده  ويژگي- ۱پيوست 
ــراي    در  ــل اول ب ــوي از نس ــراث معن ــترده، مي ــانواده گس خ

ميراثي كه قابل قياس با ميراث مادي . ماند هاي بعد به جا مي نسل
عزت و اعتبار نسل اول و اجدادش كه برطريق  تدريج و . نيست

شود و  هاي بعد منتقل مي در طريق حق حاصل شده است به نسل
در محلـه و   و احتراميهاي بعد به اعتبار ماسبق خود از اعتبار  نسل

ايــن ميــراث . شــهر برخودارنــد كــه ثمــرات عميــق تربيتــي دارد 
شـود و آنـان را از    موجب عزت نفس و قدرداني در نسل نو مـي 

ابتدا با مفهوم اعتبار و پاداش معنـويي در مقابـل اعتبـار و پـاداش     
اي  بـه دليـل نـو     كـه خـانواده هسـته    مفهومي. كند مادي آشنا مي

  .وم استمكاني از آن محر
اي  كه داراي تولد و مرگ است،  برخالف خانواده ي هسته

در ايــن . اي اســت كــه مــرگ نــدارد خــانواده گســترده خــانواده
دهنـد و   ها جاي خود را به يك ديگر مـي  هاي نسل خانواده حلقه

عمـر  . اسـت » قديم«از اين رو اين خانواده متصف به صفت الهي 
. مانــايي خانــه اســت بلنــد خــانواده گســترده، علــت عمــر بلنــد و

اي كـه موجـب شـكل گيـري هويـت، خـاطره، روابـط         خصيصه
اين در حالي است كه نو . شود اجتماعي، حس تعلق و امنيت مي

مكاني در جوامع امروز به شـكلي سرسـام آورد در حـال فزونـي     
بـار تغييـر    ۷تا بدانجا كه در شهري ماننـد تهـران بـه عـدد     . است

ايـن آمـار در مقابـل    .  ستمسكن در طول يك زندگي رسيده ا
چنـين مفهـوم مسـكن كـه      زندگي چند نسل در يك خانه و هـم 

بـه  «. حامل معاني سكينه است و آرامش و قرار، جاي تأمـل دارد 
اي   توان تصور كرد كه خانـه يـك خـانواده هسـته     هيچ وجه نمي

بر عكـس  . عمري معادل ويا مشابه با خانواده گسترده داشته باشد
هـايي متفـاوت در يـك     به جاي آنكه نسـل  كامال محتمل است،

خانه زندگي كنند، يـك نسـل در طـول عمـر خـود در  چنـدين       
اي،  عمر كوتاه خانة خانوادة هسـته  ۱۵».خانه متفاوت زندگي كند

. اي اسـت  معلول عمر كوتـاه مظـروف آن، يعنـي خـانواده هسـته     
آيـد؛ بـا تولـد فررزنـدان و      اي كه در آني بـه وجـود مـي    خانواده

هـا و جـدا    كند و پس از سامان گرفتن آن بسط پيدا مي رشدشان
شـود و بـا مـرگ والـدين فنـا       شدن از خانواده، دچـار قـبض مـي   

 .شود مي

هاي موجـود   از ويژگي. خانواده گسترده خانواده زنده است
اي بـه   در خانواده گسترده اگـر خدشـه  . آست زنده خود ترميمي

ر از خـانواده حـذف   خانواده وارد شود به عنوان مثال پدر يا مـاد 
تواننـد تـا حـدي     شود، نزديكان دل سوز ديگر ي هستند كه مـي 

جبران مافات كنند و از كـودك يـا كودكـان حمايـت كننـد تـا       

اين در حالي است كه همـين اتفـاق   . خللي در زندگي رخ ندهد
اي  موجب لطمات جبران ناپـذير بـه خـانواده و     هسته ةدر خانواد

  ۱۶.شود كودك مي
الكســاندر نظريــه پــرداز حــوزه معمــاري يــك كريســتو فــر 

او . دانـد  اي از يك  جامعـه زنـده نمـي    اي  را نمونه خانواده هسته
را براي تشكيل يك جامعـه زنـده الزم    نفر ۱۲تا  ۸حداقل تعداد 

 .داند مي

ديگــر در ارتباطنــد و  هــا بــا يــك در خــانواده گســترده نســل
در . شـود  مـي  فرهنگي به واسطه اين ارتباط منتقـل  -ميراث بومي

اين نظام ارتباطي پدربزرگ و مـادربزرگ معلمـان خـوبي بـراي     
 .كودكان هستند

هـا   توان مانع از بروز گسست نسـل  وجود اين خانواده را مي 
معضـلي كـه در جامعـه امـروز مـا، بـا انقطـاع        . در جامعه دانست

ادامـه  . ها و ظهور و همه گيري رسانه رو به فراگيـري اسـت   نسل
منجـر خواهـد     ها و آداب و رسـومي  راموشي سنتاين طريق به ف

 .شد كه حاصل قرنها فرهنگ و بينش اين مردم است

خانواده ساختاري اليه مند دارد اين سـاختار موجـب شـكل    
گيري انـواع مختلـف رابطـه در مراتـب متنـوع بـراي هـر عضـو         

 .شود مي

خانواده كجاست؟ آيا خانواده همـاني اسـت كـه مـا در      حد
ايـم؟   هاي خود محدود و محبوس كـرده  ديواريفاصل چار  حد

آيـد حامـل مفهـومي وسـيع تـر از       بر مي آنچه از مضامين اسالمي
 .خوانيم آنچه است كه ما امروز خانواده اش مي

  : فرمايند مي ۷۲خداوند در سوره مباركه نحل آيه شريفه 
ــن     « ــم م ــل لك ــا و جع ــكم ازواج ــن انفس ــم م ــل لك وهللا جع

رزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنـون و  ازواجكم بنين و حفده و 
  »بنعمت اهللا هم يكفرون

سراني آفريد و از  و خداوند از جنس خودتان براي شما هم«
ســران شــما برايتــان فرزنــدان و نوادگــاني قــرار داد و از       هــم

آيـا مـردم بـاز بـه باطـل      . هاي پاك روزي، نصـيبتان نمـود   نعمت
  »كنند؟ گروند و كفران نعمت الهي مي مي

درجـه  (نخسـتين   ةتوان وسعت خـانواد  شريفه باال  مي ةز آيا
اشـاره بـه دامادهـا و    » حفَـده «در اين آيه شريفه . را دريافت) اول

خانواده در نظر قـرآن  . دارد... ها و ها و نتيجه نوادگان از قبيل نوه
هاي امروز ما محـدود بـه پـدر و مـادر و      كريم برخالف خانواده

  .وسيع تر داردفرزندان نيست و معنايي 
همچنين شرع مقدس با تعريف مفاهيمي چون صلة ارحام و 

اي وسـيع و پيوسـته را فـراهم     تأكيد بر آن زمينـة ايجـاد خـانواده   
  ۱۷.آورده است
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اين خانواده بستر آشنايي با حقيقت هسـتي اسـت و در  آن    
هــاي زيــادي نهفتــه اسـت شخصــي كــه در ايــن خــانواده   عبـرت 

مختلـف زنـدگي خـود را از كـودكي،     كند، مراتـب   زندگي مي
اين مبـدا  . بيند نوجواني، جواني، ميانسالي و پيري در كنار هم مي

ــاكي از     ــت ح ــيش روي اوس ــه در پ ــوي ك ــدگي دني ــاد زن و مع
 .پذيري دنياست و اشارتي است بر مبدا و معاد هستي زوال

پدر و مادربزرگ با كهولت سن ديگر توان پاسخ گويي بـه  
. ا ندارند و نيازمند مراقبـت دائـم هسـتند   نيازهاي شخصي خود ر

با توجـه  . شود هاي ديگري تشديد مي اين نياز با فوت يكي و تن
به اقتضائات زندگي امروز، نظير بعـد مسـافت، ترافيـك، مشـغله     

 .ماند چند راه براي والدين باقي مي... دائم، ضيغ وقت و

حضور والدين در خانه اوالد كه هم واره با عـدم رضـايت     
شـود و   سل اول هم راه است؛ چرا كه اسـتقالل از او گرفتـه مـي   ن

ايـن همنشــيني، پــس از مــدتي بــا احســاس ســربار بــودن و عــدم  
هـاي متـوالي بـه منـزل نسـل اول،       سر زدن. شود آرامش قرين مي

كه به دليل اقتضائات زندگي امروزامكان حضور بقدر كـافي در  
نيز گزينـه ديگـري   خانه سال مندان . آيد خانه والدين فراهم نمي

. است كه با سفارشات اسالم در مورد والـدين در تنـاقض اسـت   
و « خانواده گسترده تنها مجالي است كه امكان تحقق آيه كريمه

كيـدات شـرع مقـدس، در نسـبت بـا      أو ديگر ت» بالوالدين احسانا
  .۱۸آورد والدين را فراهم مي

از ها نيز شـاغل هسـتند و خانـه     در زندگي امروزي كه خانم
صبح تا ظهر خالي از پدر و مادر است، پدربزرگ و مادربزرگ 

تربيـت را   ةآنان وظيفـ . جايگزين دلسوزي براي كودكان هستند
 .د رساندنهاي كودك به انجام خواه خيلي بهتر از مهد

در ) نسـل اول ( نسبت كودكان با پـدربزرگ و مـادربزرگ   
مراقبـت از   در ابتداي امر نسـل اول در  .كند گذر زمان تغييير مي

هاي دوم و سوم هستند با گـذر زمـان ايـن نسـبت بـرعكس       نسل
ــي ــود م ــن    . ش ــزايش س ــا اف ــوالً ب ــه معم ــت ك ــالي اس ــن در ح اي

شـود كـه صـبر بيشـتري از      پررنـگ مـي    هايي در آدمـي  خصلت
نوجوان وجوان با راهنمـايي ديگـران، در   . كند نزديكان طلب مي

. كننـد  وظيفـه مـي  اين نسبت جديد با بينشي بزرگ وارانه انجـام  
تواند باعث بزرگ منشي و رشد خصـلت صـبر در    اين نسبت مي

 . آنان شود

حضورشـان  . پدربزرگ و مادربزرگ شيرازه خانواده هستند
هاي نوادگان به  ييآ گرد هم. باعث پيوند ميان نوادگان آنهاست

ــادربزرگ در خــانواده موجــب   بركــت حضــور پــدربزرگ و م
از آنهـا بـاقي مانـده     زه تنها اسميهايي كه امرو شود كه نسبت مي

در اين بستر، مراتب ديگري از . است، آنگونه كه بايد معنا شوند
 .گيرد روابط اجتماعي و همچنين خانواده شكل مي

اين خانواده به واسطة وجـود روابـط گسـترده، بسـتر حلـول      
 .كه نسل امروز از آن كم بهره است مفهومي. خاطره است

از يك روي اين خانواده . منيت استخانواده گسترده بستر ا
 ةبه مثابه بذري است كه باعث رويـش واحـد همسـايگي و محلـ    

اي كـه اهـالي آن خـود را مسـئول در قبـال       شود محله همگن مي
از ديگر روي، در مقياسي كوچكتر اهالي اين . دانند يكديگر مي

داننـد و خانـه بـه علـت      خانه خود را در قبال يكديگر مسئول مي
ه همـواره  كشود بل د خانواده، كمتر خالي از سكنه ميحضور چن

به وجوه مختلف مقوله امنيت رواني . فرد يا افرادي در آن هستند
 .هاي ديگر اشاره شده است نيز در بند

اي از توانــايي بــوده كــه  ايــن خــانواده در گذشــته در مرتبــه
كـرده و توليـد در آن    مين مـي أبسياري از نيازهاي خود را خود ت

ـ    امروز هم اين خـانواده مـي  . بوده استجاري  ه بـه  توانـد بـا توج
ظرفيت و تخصص اهالي خود مفهوم خانواده را از نهادي صـرفاً  

 .مصرفي به نهادي توليدي ارتقا دهد

گسترده در زمينة فرهنگـي بسـيار بـا اهميـت      ةقدرت خانواد
هنگي و وجـود انـواع   اامـروزي ناهمـ   ةاز خصـايص جامعـ  . است

جهـاني و   دهكـده كه از محصوالت . ايد استمتعارض آرا و عق
جوامعي كه . مي باشد عصر ارتباطات در جوامعي نظير جامعه ما

. ندهسـت  ريشه در سنت دارند و در عين حال مبتال به اين شـرايط 
توانـد   گـن مـي   اي زنـده و هـم   خانواده گسترده به عنـوان جامعـه  

را  محيطي مطلوب و مطبوع فراهم كند كه امكان قـرار بـر مـرام   
به مانند حياط . در جامعه هزار سوي  ناهمگن امروز ممكن سازد

مطبـوع و مطلـوب را در     مركزي در خانة يزدي كه خرد اقليمـي 
  .   خشك و گرم فراهم آورده است  ميان اقليمي

  
  در زبان الگو ۱۹الگوي خانواده - ۲پيوست 

ــو   ــاب الگ ــاندر در كت ــتوفر الكس ــتاندارد در   كريس ــاي اس ه
هرجـا صـحبت از خانـه اسـت،     ، (A pattern language)معماري

اي   اشاره به لزوم تشكيل جامعه اي فراتـر از يـك خـانوادة هسـته    
اي بـراي   هاي  خـانواده، خانـه   رجوع شود به الگو.. (معمول دارد

هـاي جـوان،  الگـوي     زوجاي بـراي   خانههاي كوچك،  خانواده
اين ). ها خانه مجردي، الگوي منزل شخصي شما، الگوي مجتمع

به معناي اهماي ميـاني   ت گسترش مفهوم خانواده و ايجاد مرتبهي
بسط مفهوم خانواده و ايجاد مراتـب  . بين خانواده و اجتماع است

توان اساس شكل گيري الگوهـاي   ميانيِ مظروف معماري را مي
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هـر خـانواده  عضـوي از يـك     «. الكساندر در زمينه خانه دانست
گر چنـين امـري ممكـن نباشـد، هنگـام      ا. تر است خانواده بزرگ

اي براي يـك خـانواده كوچـك سـعي كنيـد خانـه        طراحي خانه
مذكور را به نحوي بسازيد كه امكان ارتباط آن با يك خـانواده  

سـايه   تر امكان پذير باشد، مثالً آن را به نحوي با خانه هـم  بزرگ
را » مجتمـع «سعي كنيد حداقل شكل ابتـدايي يـك   . مرتبط كنيد

يـك  « :دارد وي در الگوي خانواده اظهـار مـي  . ۲۰».دهيد تشكيل
ــده    ــه خــودي خــود شــكلي از يــك جامعــه زن هســته خــانواده ب

   ۲۱».نيست
تـا چنـد سـال گذشـته پايـه اجتمـاع       « :آفزايـد  و در ادامه مي

سه نسل از يـك خـانواده،   : بشري بر گسترش خانواده استوار بود
رگ، عموهـا و  هم راه با والدين، كودكان، پـدربزرگ ومـادربز  

هـا، فرزنـدان آنهـا همگـي در يـك خانـه        ها و عمه ها، خاله دايي
هاي كوچكي كه در يك زمين واقـع بـود زنـدگي     واحد يا خانه

هـا   اما امروزه مردم براي ازدواج، تحصيل، كـار مايـل  . كردند مي
در چنــين . شــوند از يــك ديگــر و محــل زنــدگي خــود دور مــي

ماننـد تعـداد معـدودي     باقي ميشرايطي تنها اعضاي خانواده كه 
پدر، مـادر و فرزنـدان؛    : شوند هستند كه هسته خانواده ناميده مي

ت طالق و جـدايي گـاهي از ايـن    ي چنين تركيبي نيز به علّو حتّ
  .شود هم پاشيده تر مي

متأسفانه، چنـين تركيبـي يـك تركيـب اجتمـاع بـه حسـاب        
هــر فــرد در چنــين . چــرا كــه خيلــي كوچــك اســت. آيــد نمــي

ـ   خانواده ي اگـر يـك   اي به شدت به ساير اعضا وابسته شـده، حتّ
تي بحراني پـيش خواهـد آمـد؛    رابطه به تلخي كشيده شود موقعي

هـا و   هـا و خالـه   توانند به راحتـي رو بـه عموهـا و دايـي     افراد نمي
مشكالت چنان به دامـن خـانواده   . ها يا نوادگان آنان بياورند عمه
به علت وابستگي زيـاد  . كند ل ميپيچد كه آن را دچار اختال مي

والدين گاهي . شوند كودكان به نوعي دچار مشكالت رواني مي
بـه نظـر   . شوند آن چنان به هم وابسته اند كه مجبور به جدايي مي

آيد كه حداقل حضـور دوازده نفـر در كنـار افـرادي كـه در       مي
   ۲۲.كنند امري ضروريست يك خانه زندگي مي

  
  :ها پي نوشت

آن وضـعيت بـه مـرور زمـان تبـديل شـده       . اي همگن و هموژن بوده است جامعه سنتي ديروز، جامعه  هادي نديمي از نظر آقاي دكتر -۱
 )شماره اول-هادي نديمي، نشريه كتيبه معماري سنتي؛ نام كيفيتي بي نام، مصاحبه با دكتر(است به جامعه ناهمگن و هتروژن امروز 

گـروه خـوني و چنـد گـروه      هاي نسبي و سـببي اسـتوار اسـت و شـامل چنـد      اي است كه بر اساس بستگي گسترده، خانواده خانواده -۲
 .اي است متشكل از پدر و مادر و فرزندان اي، كه خانواده درمقابل آن خانواده هسته. شود زناشويي مي

ــر مهــدي حجــت در مق   -۳ ــه از كــالم دكت ــر ظــرف و مظــروف معمــاري برگرفت ــاب معمــاري و راز جــاودانگي  تعبي نوشــته (دمــه كت
همچنين آقاي دكتر مهرداد قيومي بيدهنـدي در ابتـداي مقدمـه پايـان نامـه      . است) كريستوفرالكساندر، ترجمه دكتر مهرداد قيومي بيدهندي

دانشـگاه شـهيد   (،»هـاي نخسـت   آداب جست و جوي تاريخ معماري در متون فارسي بـا تكيـه بـر متـون نثـر سـده      «دكتري خود تحت عنوان 
از نظر نگارنده، تعبير ظرف و مظروف، ظرفيت استفاده براي بناي معماري و كـاربر  . اند از اين تعبير استفاده كرده) ، منتشر نشده۱۳۸۶بهشتي،

سـاحات و  گسـتردگي اسـتفاده از كلمـه ظـرف در     . را دارد) تعبير آقاي محمد رضا حائري مازنـدراني (آن و به تعبير دقيق تر فضا و فعاليت 
هاي مختلف نظير نحو، مثل ظرف زمان و ظرف مكان و همچنين گسـتردگي و عمـق معـاني مشـتقات آن نظيـر ظرفيـت و ظرافـت،         موقعيت

از جملـه آن كـه ايـن    . هايي به تعبير ظرف و مظروف معماري وارد است البته نقد. كند اي با ظرفيت و انعطاف باال معرفي مي را كلمه» ظرف«
نقد آقاي مهندس محمد رضا (ند اصطالح كاملي براي انتقال همه مفاهيم موجود معماري باشد؛ مفاهيمي  نظير انعطاف پذيري  توا تعبير نمي

  ).حائري مازندراني در خالل كركسيون مقاله در دفتر نشريه انديشه ايرانشهر
حائري مازندراني ،محمـد  . (مسائل جامعه استها، از بهترين منابع تحقيق براي يك معمار جهت شناخت  صفحات حوادث روزنامه -۴ 
  )گفتارهاي ضمن كركسيون مقاله، دفتر نشريه انديشه ايرانشهر. رضا

  ۱۰۳تا  ۹۹، ص ۱رك الميزان، ج   -۵
  ، الگوي اتاق مشترك۱۳۸۸هاي استاندارد در معماري، ترجمه فرشيد موسوي،  الكساندر كريستوفر، الگو -۶
گفتارهاي مهندس محمد رضا حائري مازندراني، كارگاه از شناخت تا طراحي خانه، تهـران، مركـز   . حائري مازندراني، محمد رضا -۷

  ۱۳۸۹جهان، تايستان  هنر پژوهي نقش
۸- 
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Michelson 1976  
 هاي خانواده گسترده  ، ويژگي۱رجوع شود به پيوست -۱۰

 ، سير تغيير خانواده گسترده۲رجوع شود به پيوست -۱۱

گفتارهاي مهندس محمد رضا حائري مازندراني، كارگاه از شناخت تا طراحي خانه، تهران، مركز . ري مازندراني، محمد رضاحائ -۱۲
  ۱۳۸۸جهان، تايستان  هنر پژوهي نقش

 حائري مازندراني، محمد رضا، خانه فرهنگ طبيعت -۱۳

 حائري مازندراني، محمد رضا، خانه فرهنگ طبيعت -۱۴

  بهينه فضاي جمعي در خانهراسخي، مرتضي،   -۱۵
 الگوهاي استاندارد در معماري، الكسساندر، كريستوفر، الگوي خانواده -۱۶

هاي مختلفي كـه مراتـب    اليه. شود هايي وسيع و چند اليه مي ها، باعث ايجاد خانواده جاري شدن مفهوم صلة رحم در ميان خانواده -۱۷
هـاي مؤكـدي    اسالم عزيز توصيه. شود د و باعث پيوستگي در مفهوم رابطه از فرد تا اجتماع ميآور متنوع رابطه را براي خانواده به ارمغان مي
صـله رحـم، مفهـومي اسـت كـه حكايـت از لـزوم وجـود روابـط وسـيع ميـان            . دارد) صـله ارحـام  ( به بر قراري ارتباط با نزديكان وآشنايان 

  .شود با دوري و نزديكي، كم و زياد مي روابطي كه در تناسب. هادر عين حفظ استقاللشان دارد خانواده
  أَرحامكُم تُقَطِّعوا و الْأَرضِ في تُفْسدوا أَنْ تَولَّيتُم إِنْ عسيتُم فَهلْ

   !كنيد؟ خويشاوندى پيوند قطع و فساد زمين در كه رود مى انتظار اين جز شويد، گردان روى) دستورها اين از(اگر 
 آخرت آمرزش و دنيا بركت ى مايه صفت دو اين كه كنيد، پيوند خويشاوند با و بترسيد خدا از : »سلم و آله و عليه اهللا صلى«پيامبراكرم 
 عمـر،  بلنـدى  شـيطان،  خـوارى  مردمـان،  ستايش فرشتگان، خرسندى ها، دل شادى پروردگار، رضاى: دارد خاصيت ده رحم ى صله و است،

 . ثواب فراوانى و جوانمردى، زيادى مردگان، خشنودى روزى، گشايش

   گردانند رو ها آن چند هر كنم رحم ى صله باشد، تلخ گرچه بگويم حق :»سلم و آله و عليه اهللا صلى« پيامبراكرم 
۱۸- ني ميثاقَ أَخَذْنا إِذْ ورائيلَ  بونَ ال إِسدبإِالَّ تَع اللَّه نِ ويدساناً بِالْوالإِح ي والْقُرْبى ذ  تامى والْي  ساكينِ والْم 

 و يتيمـان  و نزديكـان  و مادر و پدر به و نكنيد؛ پرستش را يگانه خداوند جز كه گرفتيم پيمان اسرائيل بنى از كه را زمانى) آوريد ياد به(
  .كنيد نيكى بي نوايان

وا ودباع اللَّه تُشْرِكُوا ال و ئاً بِهشَي نِ ويدساناً بِالْوالإِح ي والْقُرْبى بِذ  تامى والْي  ساكينِ والْم ي الْجارِ والْقُرْبـى  ذ  نُـبِ  الْجـارِ  والْج بِ  وـاحالص 
   فَخُوراً مخْتاالً كانَ منْ يحب ال اللَّه إِنَّ أَيمانُكُم ملَكَت ما و السبيلِ ابنِ و بِالْجنْبِ

 و مسـكينان،  و يتيمـان  و خويشـاوندان  بـه  همچنـين  كنيـد؛  نيكـى  مادر، و پدر به و! ندهيد قرار او همتاى را چيز هيچ و! بپرستيد را خدا و
 كـه  را كسـى  خداونـد،  زيـرا  هسـتيد؛  آنها مالك كه بردگانى و سفر، در واماندگان و هم نشين، و دوست و دور، همسايه و نزديك، همسايه

 .دارد نمى دوست) زند، مى سرباز ديگران حقوق اداى از و( است، فروش فخر و متكبر

   إِحساناً بِالْوالدينِ و شَيئاً بِه تُشْرِكُوا أَالَّ علَيكُم ربكُم حرَّم ما أَتْلُ تَعالَوا قُلْ
 مـادر  و پـدر  بـه  و! ندهيـد  قـرار  خدا شريك را چيزى اين كه: بخوانم برايتان است كرده حرام شما بر پروردگارتان را آنچه بياييد«: بگو

 كنيد نيكى

قَضى و  كبوا أَالَّ ردبإِالَّ تَع اهإِي نِ ويدساناً بِالْوالا إِحلُغَنَّ إِمبي كنْدرَ عبما الْكهدأَح ما أَوالهما تَقُلْ فَال كلَه أُف مـا  ال ورْهتَنْه مـا  قُـلْ  ولَه 
 كَريماً  قَوالً

 پيـرى  سـن  بـه  تـو  نـزد  آنها، دوى هر يا دو، آن از يكى گاه هر! كنيد نيكى مادر و پدر به و! نپرستيد را او جز: داده فرمان پروردگارت و
   ۱!بگو آنها به بزرگ وارانه و سنجيده و لطيف گفتار و! مزن فرياد آنها بر و! مدار روا آنها به اهانتى كمترين رسند،
نَا ويصالْإِنْسانَ و هيدساناً بِوال۱.كند نيكى مادرش و پدر به كه كرديم توصيه انسان به ما     إِح      

ها و مشغولياتش بستر و امكان احسان به والدين و انجـام وظيفـه در قبـال آنهـا را مخـدوش سـاخته        اقتضائات زندگي مدرن با تمام فاصله
اخراج پدر و مادر از بستر خانواده، بسـتر قطـع احسـان    . براي افراد جامعه فراهم شودبايست طريقي يافت كه امكان اين انجام وظيفه  مي. است

  .آورد را فراهم مي
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 ۱۳۹۰زمستان .  ۱ شماره.  شهر و معماري بومينشريه 

 
                                           

 

 ۷۵هاي استاندارد در معماري، الگوي  الكساندر كريستوفر، الگو -۱۹

 ۷۶اي براي يك خانواده كوچك، الگوي  همان، خانه -۲۰

 ۷۵همان، الگوي -۲۱

از آن جـا  . توانند به راه خود ادامه دهنـد  هاي زندگي مي افراد احساس راحتي كرده و در فراز و نشيباي،   با تشكيل چنين خانواده -۲۲
تنهـا در   -حداقل بـراي چنـد مـدت    -كردند ديگر اثري نيست هاي خوني با هم زندگي مي ها به خاطر وابستگي كه از خانواده قديمي كه تن

هاي ده نفـري يـا بيشـتر بـا هـم ارتبـاط        ها و ساير افراد در غالب خانواده كوچك، زوج هاي توان به افراد كمك كرد كه خانواده صورتي مي
 :وسيال گفت :دارد هاكسلي در تشريح جامعه نقط غرب و راه حل آنها براي نجات از اين وضع اظهار مي وي به نقل از آلدوس. داشته باشند

عـروس و  . هايي بين پـانزده تـا بيسـت و پـنج سـال اسـت       متشكل از زوج MACهر . تعلق داريم MACما همه به يك انجمن تعميدي به نام «
ها هر كدام چند نفر ديگر را به عنوان عضـوي از خـانواده خـود     ها و مادربزرگ هايي كه بچه دارند و حتي پدربزرگ دامادهاي جديد، زوج

ستيم همه ما به نوعي يك پدر يا مادر تعميدي، خاله وعمـه  ها در ارتباط ه عالوه بر افرادي كه به خاطر وابستگي خوني با آن. قبول كرده اند
  ».تعميدي، دايي، عمو، خواهر و برادر كودك و نوزاد و نوجوان تعميدي هستيم
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