فصلنامه تحقیقات فرهنگی ،دوره سوم ،شماره  ،2تابستان  ،1389صص 1-25

تأثیر فرهنگ دینی بر شکلگیری خانه:
مقایسة تطبیقی خانه در محلة مسلمانان ،زرتشتیان و یهودیان کرمان
غالمحسين معماريان
دانشيار دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران
2
سيد مجيد هاشمي طغرالجردي
دانشجوي دكتري معماري دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت و عضو هيئت علمي دانشگاه وليعصر (ع)
3
حسام كماليپور
دانشجوي كارشناسيارشد معماري دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت
1

تاریخ دریافت1389/01/28 :
تاریخ پذیرش1389/02/12 :

چکیده

مطابق با دیدگاه بسیاری پژوهشگران« ،فرهنگ» عامل اصلی شکلگیری خانه است و نقش
مهمی در پایداری اجتماعی دارد ،لذا مطالعۀ فرهنگهای دینی برای شناخت الگوهای رفتاری
اقوام و مذاهب گوناگون اهمیت مییابد .با وجود این ،عوامل تأثیرگذار فرهنگ بر محیط
انسانساخت در شهر کرمان ،که تکثر فرهنگی و محالت مسکونی متعلق به مسلمانان ،زرتشتیان
و کلیمیان دارد ،کمتر مطالعه شده است .این مطالعات میتواند برنامهریزان را در تدوین ضوابط
راهنمای طراحی و نوسازی این محالت یاری کند .این مقاله با الگویی ترکیبی ،ابتدا با استفاده از
متون مقدسی همچون قرآن کریم و با تحلیل منطقی ،به موضوع حریم و مهماننوازی در فرهنگ
اسالمی پرداخته و تأثیر آنرا بر شکلگیری خانههای محلة مسلمانان بیان میکند .سپس افزون بر
مطالعات قومنگاری ،با مراجعه به اوستا و تورات نشان میدهد که چون فضای معماری قابلیت
فرهنگپذیری دارد و فرهنگ نیز در قالب فضای کالبدی به ظهور میرسد ،الیة اول تأثیرگذار
بر معماری خانههای کرمان ،ناشی از فرهنگ اسالمی (بهعنوان فرهنگ حاکم) و در اصولی
همچون حفظ حریم خصوصی ،رعایت حقوق همسایه و تکریم مهمان است .الیة دوم مؤثر،
که در معماری خانة یهودیان و زرتشتیان دیده میشود ،براساس عقاید و رسوم مذهبی آنها با
بازتعریف و حدودبخشی به این اصول ،شکلگیری فضاهای فعالیت اختصاصی را برای رسیدن
به امنیت ،تأمین معیشت و رعایت دستورات شریعت در رابطه با زنان و همکیشان موجب شده
است .ادامة این تحقیق ،بهدنبال شناخت روش تبدیل یافتههای نظری این مقاله به ضوابط اجرایی
راهنمای طراحی است.
واژههای کلیدی :حریم خصوصی ،حق همسایه ،خانة زرتشتیان ،خانة مسلمانان ،خانة یهودیان،
فرهنگ دینی ،مهماننوازی.
1. memarian@iust.ac.ir
2. m_hashemi@iust.ac.ir
3. kamalipour@arch.ac.ir

مقدمه و طرح مسئله

در دهههای اخیر ،بافت محالت شهرهای فرهنگیهویتی ایران ،همانند کرمان ،با فروش تراکم و

ساخت آپارتمانهای نامتجانس با محیط و فرهنگ عمومی شهر ،بهشدت دگرگون شده است،

درصورتیکه برای پایداری اجتماعی سکونتگاههای کنونیما ضروری است تا نظام و فرهنگ

حاکم بر خانه و محالت گذشته ،که محصول تعامل انسان با محیط انسانساخت بوده است ،حفظ

و بازشناسی شود .زیرا در رابطهای دوطرفه ،محیط کالبدی به رفتار انسان شکل میدهد و هرنوع

عمل و رفتار انسانی ،محیط کالبدی مناسب خود را میطلبد .در این میان ،روانشناسی محیطی و
شاخههای مرتبط با آن ،با هدف درک رابطة حریم خصوصی با عرصههای زندگی اجتماعی ،رفتار

انسان را مطالعه میکند؛ رفتاری که ناشی از انگیزشهای درونی و تعالیم دینی است.

نکتة اصلی حوزة روانشناسی بومشناختی نیز اهمیتدادن به ابعاد کالبدیفضایی محیط،

بهمنزلۀ تعیینکنندۀ اعمال انسان و روابط بینفردی ،درونگروهی و اجتماعی است .زیرا انسان
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و محیط هر دو بهشکلی پویا ،در قالب کلی واحد ،موجب تعریف و تکامل یکدیگر میشوند.

براساس مفهوم بومشناسی کامل یا نگاه همهجانبه به عوامل مؤثر بر طراحی ،معماری پایدار را
میتوان براساس سه عامل مؤثر طبیعی ،فرهنگی و فناوری بررسی کرد .شناخت وجه فرهنگی
معماری پایدار از مطالعۀ فرهنگهای محلی ،روح مکان و توازن میان عوامل فرهنگی بهدست

میآید (عینیفر.)141-133 :1387 ،

ق از اقوام گوناگون ،تفاوتها و الگوهای رفتاری فردی و گروهی آنها،
اطالعات دقی 

طراحان را از تصور ذهنی غیرواقعی به امور تأثیرگذارتر در فرایند طراحی محالت راهنمایی
میکند که این ارتقاء فکری در کنار مواردی همچون شناسایی الگوهای پایه ،معرفی هستههای

اصلی خانه در هر شهر و اقلیم و شناسایی روشهای گوناگون انطباق بافتهای مسکونی با

سایت پیرامون ،موجب بهبود ظرفیتهای میراث معنوی و تاریخی بستر اطراف اثر میشود و

به پایدارساختن معماری کمک میکند.

پایبندی معماران به وجوه فرهنگی از این جهت اهمیت پیدا میکند که «طراح بهمنزلۀ

پرورشدهنده ،موجب تقویت پیوندهای مردمی میشود .زیرا تعهد به فرهنگ ،روح طراحی
است و محیط موفق فقط با توجه کامل به وجوه اجتماعی و فرهنگی قابل تحقق است» (گروت
و وانگ .)117 :1384 ،این مقاله با قائلشدن اولویت برای فرهنگ در شکلدهی به معماری،

ابتدا به تعالیم اسالمی و تأثیر آنها بر شکل خانة مسلمانان توجه میکند و سپس تأثیرپذیری

خانة زرتشتیان و یهودیان کرمان را از این فرهنگ نشان میدهد .الگوهای رفتاری حاکم بر

مذاهب گوناگون ،تشابه و تفاوتهای معناداری را در خانههای این شهر موجب شده است.

بهعبارتی ،روابط فردیاجتماعی تابعی از مذهب و فرهنگ بوده و «فضای فعالیت» تحتتأثیر
این فرهنگها شکل گرفته و مشخص شده است.

از موضوعات مهمی که در این مقاله و در بازشناسی خانههای سنتی دیده میشود ،توجه

همزمان آنها در ایجاد الگوی مناسبی برای رعایت حریم خصوصی در کنار الگوی مهماننوازی
است .رعایت این حریم از دو اتاق همجوار ،که یکی متعلق به والدین و دیگری متعلق به

فرزندانشان است ،شروع میشود و تا جدایی ناحیة خصوصی خانه با ناحیة پذیرایی آن و سپس
تا حریم همسایگی ادامه پیدا میکند.

روش تحقیق

عواملی همچون تأکید بر عوامل کمی و «توجه کمتر به کارایی معماری و نیازهای روحی،

روانی و مادی انسان ،در کنار ارزیابی سطحی از تغییرات حاصل از سنتهای سکونت و

فرهنگهای بومی و منطقهای موجب انتقال الگوهایی از ساختمان و توسعه میشود که با این

فرهنگها تطابق سامان یافتهای ندارد .چنین نکاتی پرداختن به مباحث میانرشتهای علوم انسانی
و طراحی معماری را برای تدوین نظریههای طراحی مبتنی بر ایجاد تعادل میان دیدگاههای

استفادهکنندگان و خالقیت طراحان ،ضروری میسازد» (عینیفر.)128 :1387 ،

لذا با توجه به اینکه مطالعات این پژوهش در حوزة روانشناسی محیط (با اهمیتدادن به

بومشناختی) و در جهت شناخت تأثیر رسوم و اعتقادات مذهبی بر محیط مسکونی است ،و
چون «بسیاری از پژوهشهای معماری بینرشتهای بوده و نیازمند روشهای خاص ترکیبی

میباشند» (گروت و وانگ ،)370 :1384 ،از روش مطالعات ترکیبی استفاده کردهایم .گفتنی

است که چنین روشی به مفهوم «جمع آراء نبوده ،بلکه در هدفی واحد ،آرای مختلف را ،که ناشی
از کثرت روش تحقیق است ،به طریقی پویا ترکیب مینماید .با تقسیم مطالعات میانرشتهای

توگوی مؤثر بین
به الگوی دیالکتیکی و الگوی تلفیقی ،در الگوی دیالکتیکی ،با چالش و گف 
رهیافتها در جستجوی رویآورد و رهیافت جامعتر بر میآییم .همچنین در الگوی تلفیقی آن
نیز با هدف دستیابی به نظریهای جامع ،به ترکیب روشمند و تلفیق رهاوردها میپردازیم»
(قراملکی .)396-375 :1385 ،لذا با توجه به اینکه در این مقاله ،از الگوی دیالکتیکی استفاده
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کردهایم ،برای رسیدن به نظریهای جامع ،فرضیه و چالش تحقیق را چنین طرح نمودهایم:

ش��کلگیری الگوی حریم و مهماننوازی خانههای محالت مسلمانان ،زرتشتیان و یهودیان

صرفاً ،تحتتأثیر سنتهای مذهبی خودشان بوده است.

ابتدا با مراجعه به قرآنکریم ،با روش تحلیلیمنطقی ،حری م خصوصی و مهماننوازی در اسالم را

بررسی کردیم .این موضوع را برای فهم عمل پیروان دین زرتشت و یهودیان با مراجعه به منابع دست
اول آنها ،یعنی اوستا و تورات و کتب تحلیلی مرتبط با آنها ،نیز بررسی کردیم .برای گردآوری اطالعات از

قلمرو مکانی تحقیق ،عالوه بر روش کتابخانهای ،از روش میدانی ،شامل موارد ذیل بهره گرفته شد:

1.1مصاحبه :قسمتی از تحقیق ،که تحقیقی قومنگاری است ،شامل «ثبت و توصیف رویدادها

و فرایندها در شرایط طبیعی و استفاده از روش شرکتکننده ـ مشاهدهگر» (سرمد و عباسزادگان،
 )127 :1387است .بهعبارتی ،مصاحبه به شکل باز و نیمهساختاریافته با متخصصان اسالمی و

مراجعه به موبدان زرتشتی و پیروان سه دین اسالم ،زرتشت و یهود است.
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2.2برای درک بهتر پدیدههای موضوع تحقیق و استفاده از روش مشاهدۀ مشارکتکننده،

1

ی و سعی کردهاند توصیفی عینی از محالت کرمان ارائه نمایند.
محققان مدتی در محل زندگ 

در آخر ،نتایج تطبیق داده شد تا میزان صحت و سقم فرضیة مذکور ،با تکیه بر یافتههای

برگرفته از پاسخهای فوق برای بیان نظریة تحقیق ،مشخص شود.
فرهنگ ،عامل اصلی شکلگیری خانه

محققان معتقدند« :خانه بیش از آنکه ساختاری کالبدی باشد ،نهادی است با عملکردی چندب ُعدی

متأثر از اجتماع ،فرهنگ ،آئین مذهبی ،اقتصاد و اوضاع محیطی ،و ازآنجاکه ساخت «خانه» خود
امری فرهنگی است ،شکل و سازمان آن نیز متأثر از فرهنگی است که خانه محصول آن است»

( راپاپرت .)46 ،1969 ،2بنابراین ،خانهها منطبق بر فرهنگها و انتظام فضایی آنها ،نشاندهندة
روابط اجتماعی افراد ساکن در آنهاست« .در بررسی فرم خانه ،در هفتاد و سه فرهنگ مختلف

مشاهده گردید که میزان تقسیمبندی فضای داخلی خانه بستگی به میزان پیچیدگی اجتماعی

سیاسی در آن فرهنگ دارد» ( گيفرد.)85 :1998 ،3

 .1در مشاهدۀ مشارکتکننده ( ،)participant observationپژوهشگر در متن زندگی یا محل و زمان وقوع پدیدههای
موضوع مطالعه حضور مییابد و آنها را بررسی میکند (حاجییوسفی. . . .)47 :1388 ،
2. Rapoport
3. Giford

مطابق با نظر محققان فرهنگگرا ،فرهنگ عامل اصلی شکلگیری خانه است و عامل اقلیم،

سایت ،اقتصاد و  ،...عوامل درجة دو است ،زیرا اگر عاملی همچون اقلیم ،عامل درجة اول در

شکلگیری خانه باشد ،چرا در اقلیمی همچون کرمان ،فقط یک نوع خانه نیست و انواع شکل

خانه در رابطه با ادیان گوناگون دیده میشود؟ لذا میتوان نتیجه گرفت که «سنت محلی یا

فرهنگی ارتباط مستقیمی با فرمهای فیزیکی هر فرهنگ دارد و بهعبارتی ،ایندو الزم و ملزوم
یکدیگرند ( .راپاپرت.)46 :1969 ،

از اجزای مهم خانه ،حیاط است که عالوه بر سازماندهی اتاقها و فضای اطراف آن،

تحتتأثیر فرهنگ جوامع مختلف ،عملکرد گوناگونی را به خود گرفته است .بهجز ایران و
دیگر سرزمینهای اسالمی ،که حیاط عالوه بر کاربرد اقلیمی ،کارکردی فرهنگی و اعتقادی نیز
دارد« ،در یونان باستان (سرزمین الهههای متعدد) ،حیاط و حصار خانه معنی متافیزیکی داشته

است و عمل محصورکردن خانه بهعنوان محصورکردن محراب خدایان خانواده در نظر گرفته
میشده که افراد غریبه حق ورود به آنرا نداشتند» ( مونستيرولي.)58 :1979 ،1

آنچه از این دیدگاه میتوان فهمید ،با دیدگاه اسالم که خانه را مکان امنیت ،آرامش و

حریم خانواده میداند و نه جایگاهی فقط برای تقدس خدایان ،تفاوت فاحشی دارد .همچنین
خانههای اشرافی روم باستان ،عالوه بر محل زندگی ،سالن نمادین مهمی داشته بهنام تاالر
اجداد 2که مجسمة اجداد خانواده در آن نگهداری میشده است (معماریان.)47-46 :1373 ،

در کشورهای شرقی ،همانند ژاپن ،نیز معماری خانهها تحتتأثیر خصلتهای فرهنگی است.

بهطوریکه دو صفت خوی سپاهیگری و گرایش به کارهای هنری در ارتباط با آئین شینتو ،که
بر پایۀ آنیمیسم 3و طبیعتپرستی استوار است ،معماری آنها را متأثر نموده است (مرتون.)1356 ،

موضوع ترکیب خانه با طبیعت در این فرهنگ ،ریشهای اعتقادی داشته و معماری برونگرای آن،

فضای اندرونی و بیرونی را همسان میدیده ،بهطوریکه دیوارهای جداکنندة کاغذی ،کمترین

حریم را در فضا ایجاد مینموده است« .در خانههای بومی ژاپنی ،معموالً یک قسمت برای

نشیمن و کارهای روزمرۀ خانگی و قسمتی نیز برای استراحت و خواب بوده است و از این الگو

بهعنوان گونهای از معماری سنتی در معماری شهرها نیز استفاده شد» (تنگ.)26 :1972 ،4

1. monestiroli
2. Tablinum
3. Animism
4. Tange
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اشکالی از رفتار که در هر جامعهای با فرهنگ حاکم دیده میشوند« ،ویژگیهای عام

فرهنگی» نامیده میشوند ،اما در درون این مقولههای کلی ،تفاوتهایی از نظر ارزشها و
شیوههای رفتار پیروان مذاهب مختلف وجود دارد که به تعدادی از آنها میپردازیم.

اسالم و حریم خصوصی

«خانهه��ای ایرانی عموم�� ًا به موضوع رعایت حریم خصوص��ی در کنار تکریم مهمان توجه

داش��تهاند و ب��رای انج��ام آن ،هم از الگوی تداخ��ل قلمرو در فضای واح��د و هم از الگوی

مجزانمودن مکان آنها اس��تفاده نمودهاند .در نتیجه ،انواع معینی از فرم س��اختمانها و چیدمان
داخلی آنها بهطور گسترده تکرار شده است .این الگوها در تعدادی دیگر از کشورهای اسالمی

نیز که با موضوع حریم و مهماننوازی روبهرو هس��تند ،وجود دارد .در ایران ،پس از پذیرش

اس�لام ،بهروش��نی میتوان فهمید که موضوع رابطة زن و مرد مهمترین اصل ش��کلدهنده و
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تعریفکنندة حریمها در خانه و خارج از آن بوده است» ( معماريان.)42 :1998 ،

در اسالم ،آرامش و اطمینان قلبی از درون افراد شروع و با ارتباط صحیح با دیگر مسلمانان

عمق و گسترش مییابد .این نقطة شروع ،که در خانواده قرار گرفته ،دارای اهمیت است .لذا

مطابق با دستورات شرع مقدس اسالم «غریزة جنسی در جهت دوام خانواده و پایداری ازدواج

و کاهش استرسهای اجتماعی ،باید اداره ،کنترل و در محدودة زناشویی مشروع قرار گیرد و
محدودة کار و فعالیت اجتماعی نباید با موضوعات جنسی تداخل پیدا نماید» (مطهری:1387 ،
 .)433این مهم با دو روش ممکن میشود ،اول اینکه مرد نباید برای لذتبردن به بدن زن

نامحرم نگاه کند و دوم اینکه زن نیز باید بدن خود را (جز صورت و دستها تا مچ) برای
دوری از جلب توجه ،از مردان بیگانه بپوشاند.1

تعالیم اسالم رفتار مناسب مسلمانان را توصیف میکند و نظام ارتباطی خانهها باید نمادی

از الگوهای رفتاری شریعت و تسهیلکنندة تکالیف شرعی هر مسلمان باشد .فرهنگی که تکریم

مهمان و رعایت حریم خصوصی را در جامعه ترویج میکند ،تأثیر عمدهای روی معماری
ایرانی و بهخصوص معماری خانه دارد.

فضای خانه شامل حیاط و اتاقها حریم خصوصی انسان است و باید برای ورود به آن

 .1در قرآن کریم ،آیاتی همچون آیة  53سورة احزاب و آیات  30و  31سورة نور هست که به این موضوع اشاره
نمودهاند.

اجازه گرفت« .این حریم ،محدودة ویژهای از زمان و مکان است که شخص ،فارغ از قوانین و
قالبهای معین و مشخص رفتاری خاص اجتماع ،میتواند در آن ،با خویشتن خویش خلوت

کند ،به احساسات فردی خویش پاسخی در خور گوید و نیازهای روانی خویش را بهگونهای

مناسب و دلخواه برآورده سازد و اسالم نیز این حق را بر او محترم میشمارد و احترام آن را
بر هر فرد مسلمان فرض میداند» (علیآبادی« .)21 :1380 ،حریم خصوصی بهعنوان عالقة
بنیادین انسان در همة فرهنگها دیده میشود .این حریم مکانی است که حدود دارد و نباید
بدون دلیل به آن تعرض شود» (هنسون.)129 :2008 ،

موضوع اجازهگرفتن در اسالم ،عالوه بر جنبة اخالقی ،موضوعی الزامی است و نهتنها مربوط

به ورود همسایه و بیگانه به خانه و حریم خانواده1،بلکه شامل ورود فرزندان به اتاق والدین2و حتی
اتاق یکدیگر نیز شده است ،تا جایی که آنها مؤظف شدهاند ،قبل از بلوغ ،در سه نوبت و پس از

بلوغ ،در هر نوبت ورود به اتاق والدین اجازه بگیرند .لذا در خانة هر مسلمان و از سنین خاص،

مکان اسکان کودکان از پدر و مادر و از یکدیگر جدا میشود و خانه دارای اتاقهای متنوعی
میشود .همچنین تأکید اسالم در مشخصنمودن حریم استراحت در شب باعث شده است که چه

ال محسوس ،همچون کشیدن دیوار به دور خانه ،و چه کمتر از آن ،همچون
بهطور فیزیکی و کام ً

گذاشتن پرچین چوبی یا سنگچین ،محدوده و حریم بیرونی خانههای ایرانی مشخص باشد .این

حریم مکانی است که دیگران از ورود یا حتی تعرض بصری به آن منع شدهاند.
اسالم ،مهماننوازی و احترام به حقوق همسایه

اس�لام نظامی خاص دارد که ضم��ن تأکید بر اهمیت خانواده بهعنوان واحد اصلی تش��کیل

اجتماع ،بر حفظ پیوندهای صمیمانة اخوت میان همة اعضای امت اسالمی توجه کرده است.
«این فرهنگ از یکس��و بر پایة بندگی خداوند مبتنی اس��ت و از س��وی دیگر ،بر پیوندهای

صمیمانة اخوت میان همة اعضا .مفهوم «اخوه» در جامعة سنتی اسالمی آنچنان نیرومند است
که افراد همدیگر را با عنوان «اَخ» یا «اَخی» بهمعنای برادر و برادرم و «اُخت» و «اُختی» بهمعنای
« .1اى اهل ايمان ،هرگز به خانهای ،مگر خانههاى خودتان ،وارد نشويد ،مگر اینکه با صاحبش انس یا از او اجازه داشته
باشید و (چون رخصت يافتید و داخل شديد) به اهل آن خانه نخست ،سالم كنيد كه اين (ورود با اجازه و تحيت ،براى
حسن معاشرت و ادب انسانيت) شما را بسى بهتر است ،باشد كه متذكر (شئون يكديگر و حافظ آداب رفاقت) شويد!» و
در ادامه میفرماید« :پس اگر كسى را در آن نيافتيد ،به آنجا وارد نشويد تا به شما (از جانب صاحبش) اجازه داده شود» .قرآن
کریم ،سورة نور ،آیة 27و[ .28توضیحات داخل () را برای روشنشدن مفهوم محقق به متن اضافه کرده است].
 .2قرآن کریم ،سورة نور ،آیات58و.59
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خواهر و خواهرم مورد خطاب قرار میدهند و این به معنای تأکید بر مفهومی از خانواده است

که کل جهان اس�لام را دربرمیگیرد» (نصر .)87 :1375 ،تمامی دستورات اسالم نیز در جهتی
است که این صمیمیت صدمه نبیند و با روشهای مختلف افزوده شود.

یکی از روشهای گسترش دوستی در جامعة اسالمی ،دیدار با یکدیگر در خانه و مهماننوازی

صاحبخانه است .مهماننوازی در همان فرهنگ اخوت ریشه دارد .قرآن کریم میفرماید« :إِنمَا
ال ْمُ ؤْ مِنُونَ إ ِخْ وَ ٌة َفأَصْ ل ِحُ وا بَيْنَ أَخَ وَ يْكُ مْ َو اتقُوا اهللَ لَعَلكُ مْ تُرْحَ مُ ونَ؛ درحقیقت مؤمنان با هم برادرند،

پس برادرانتان را سازش دهید و از خدا پروا دارید ،امید که مورد رحمت خداوند قرار گیرید».1

الگوی عملی ارتباط شایسته بین مؤمنان را پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) ذکر کردهاند که از آن جمله،

ضرورت مالقات و احوالپرسی از یکدیگر در خانه است (کلینی .)107 :1372 ،در این صورت،

مالقات دوستان و مؤمنان کاری است برای رضای خدا .جملة «مهمان حبیب خداست» نیز گفتهای
جاری و پذیرفتهشده در بین مسلمانان است ،زیرا او برای رضای خدا به مالقات دوستش رفته است،

فصلنامهعلمی-پژوهشی

8

دوره سوم
شماره 2
تابستان1389

پس خدا او را دوست دارد و در نتیجه ،باید بهگرمی پذیرایی شود ( الف.)137 :1985،2

از جمله موارد تطابق معاری خانه با فرهنگ اسالمی را میتوان در اهمیت معماری اتاق

پذیرایی مشاهده کرد ،زیرا بهترین فضای خانه و زیباترین جای آن به این اتاق اختصاص یافته

است تا به دستور اسالم در تکریم مهمان و اختصاص بهترین مکان خانه به او عمل شود؛

هرچند او ممکن است بهعلت فروتنی از نشستن در آن مکان پرهیز کند .لذا غزالی پیشنهاد

میکند« :مهمان عالوه بر اینکه در بهترین مکان خانه ننشیند ،از نشستن نزدیک خانمهای بیگانه

نیز پرهیز نماید» (غزالی.)298 :1355 ،

احترام به والدین که ناشی از تعلیم و تربیت مطابق با الگوهای شریعت است و کمک به

«ذیالقربی» (اقوام نزدیک و دور) تا همسایه گسترش یافته است ،لذا «مراقبت از همسایه و

ضرورت توجه و احترام به حقوق همسایگان نیز به همین ترتیب ،در زندگی مسلمانان سنتی
آنچنان نیرومند بوده است که بهتدریج ،در اکثر شهرهای اسالمی ،گونهای علقه و پیوند
همسایگی شکل گرفته بوده و همسایه نوعی خانوادۀ دوم تلقی میشده است ...تماسهای

شخصی با همسایگان مبنای شکلگیری آگاهی به وجود جامعة گستردهتری است که کل امت

را دربرمیگیرد» (نصر.)92 :1375 ،
 .1قرآن کریم ،سورة حجرات ،آیة .10

2. A.A.

فرهنگ اسالمی در شهری با مذاهب گوناگون

فرهنگ عمومی حاکم بر ش��هرهای سنتی ایران در جهت فراهمآوردن فضایی برای رسیدن به

آرامش و در تناسب با روح زندگی جاری در آنهاست .در این میان ،با توجه به تعالیم اسالمی،
اهل کتاب ،که تحت حمایت حکومت اسالمی قرار گرفتهاند ،میتوانند در آزادی کامل ،اعمال

دینی خود را بهجای آورند و همزیس��تی مس��المتآمیزی بین آنها و مسلمانان باشد« .به دیگر
سخن ،دین حاکم یکی باشد و پیروان دیگر ادیان که در احوال شخصی ،هریک تابع دین خاص

خودند ،در مس��ائل عمومی کش��ور ،تابع دین واحد حاکم باشند .اسالم به مسلمانان سفارش

میکند تا با یکدیگر و با پیروان ادیان آسمانی و مکاتب دیگر بشری با عدل و مسالمت رفتار
نمایند» (جوادیآملی.)303-300 :1388 ،

پیشوای اول شیعیان امامعلی(ع) در جهت مهربانی به همة انسانها به مالک اشتر ،حاکم

منصوب ایشان بر مصر که دارای تعدد مذاهب بود ،چنین میفرمایند:

«مهربانى با مردم را پوشش دل خويش قرار ده ،و با همه دوست و مهربان باش ...مردم دو

دستهاند ،دستهاى برادر دينى تو ،و دستة ديگر همانند تو در آفرينش مىباشند» (نهجالبالغه،

ترجمة دشتی.)567 :

در این میان ،شهری همچون کرمان به مهماننوازی شهرت یافته و پیروان ادیان مختلف را

در محالت مختص به خود پذیرا شده است« .تأدب و فرهنگی که سازگاری و تساهل با همۀ

عقاید را پیشه و روش ساخته ،هرکس را در ابراز عقیده آزاد میساخت و در نتیجه ،پیروان همة

مذاهب و ادیان در این سرزمین امکان زندگی یافتند( »...وزیری .)29 :1358 ،این فرهنگ که از

طرفی به منش کویرنشیان وابسته است و از سویی ،در تعالیم اسالمی ریشه دارد ،تا آنجا پیش
رفته است که گاهی در محالت مجاور ،پیروانی از مذاهب مختلف ،در عبادتگاه خود ،شامل

مسجد ،آتشکده ،کنیسه و کلیسا ،امکان اجرای مراسم دینی خود را داشتهاند (تصویر .)5

از سه محلة مطالعهشده« ،محلة شهر» با سابقة سکونتی  800ساله ،عموم ًا مسلماننشین

بوده است و محلة دیگر ،محلة «زریسف» که به محلة زرتشتیان مشهور است ،با اینکه سابقة

سکونتی چندصدساله دارد ،ولی اسکان زرتشتیان و شکلگیری وضعیت کنونی آن به دورة

قاجار برمیگردد (هرچند «گبرمحله» در شمال کرمان و نزدیک دروازة خراسان سابقه بیشتری
دارد) .محلة سوم ،محلة «دولتخانه» است که در نظر عمومی ،به محلة کلیمیان مشهور است و

سابقة سکونتی حدود  300ساله دارد (دانشور .)90-42 :1388 ،گفتنی است که محلة زرتشتیان
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(زریسف) ،بهعلت نوع شغل آنان ،که عموم ًا پیشهوری و کشاورزی بوده است ،به زمینهای

زراعی حاشیة شهر نزدیکتر بوده و در خارج از حصار شهر قرار داشته است و محلة یهودیان

داخل حصار شهر قدیمی قرار میگیرد (تصویر.)3

الگوی رعایت حریم در خانههای مسلماننشین محلة شهر

در کرمان ،با دو جهتگیری حیاط خانهها روبهرو میشویم .در محلة شهر عموم ًا ،محور اصلی
حیاطها ،ش��مالیجنوبی بوده و در محلة زریس��ف محور شرقیغربی ،جهت غالب قرارگیری

فضای مهمتر خانه شده است .تجزیه و تحلیل مطالعات اقلیمی نشان میدهد با اینکه «باد غالب

در زمستان از جنوبغرب و در تابستان از شمال و شمالشرق میوزد» (کسمایی)187 :1385 ،

و جهتگیری  5تا 10درجهای محور شمالجنوب ،نسبت به شرق ،بهترین جهت برای نورگیری
است ،خانههای محلة شهر و بسیاری از محالت مسلماننشین ،عموم ًا با چرخش(حدود 30درجه)
فصلنامهعلمی-پژوهشی
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بهسمت شرق با جهت قبلة مساجد هماهنگ شدهاند (اصطالح ًا رون راسته.)1

این ویژگی در محالتی که مسجد آن تاریخی بوده و خانهها در اطراف مسجد ساخته شده

است ،دقت و نظم بیشتری دارد .در محالت مسلماننشین کرمان و ازجمله محلة شهر ،حفظ
حریم و تکریم مهمان با الگوهای متنوع معماری پیاده و اجرا شده است .در این محله ،عموم ًا

خانه شروع میشود که معموالً دیواری بلند دارد
حریم درجة اول ،نه از اتاق که از درب ورودی 

و مجاورت خانهها با یکدیگر بهگونهای است که همسایهها در معرض حقوق یکدیگر قرار

نگیرند .ورودی خانههای این محله عناصر مشترکی همچون سردر ،هشتی و راهرو دارد.

توجه به محرمیت و حریم از همان ابتدا ،در فرم درب ورودی و تجهیزات الحاقی به آن دیده میشود.

ازآنجاکه همة مراجعهکنندگان قبل از ورود ،موظف به اجازهگرفتن بودند ،دو دربکوب فلزی روی در
ورودی بدینگونه قرار گرفته است که یکی از آنها حلقة فلزی و دیگری چکش فلزی است.

از عناصر مهم نظام ورودی ،فضای «هشتی» است که گاهی از آن برای پذیرایی موقت از

مراجعهکنندهای استفاده میشود که به اتاق پذیرایی دعوت نشده است .مسیر دسترسی به ناحیة
خصوصی و پذیرایی برای خانههایی که دو حیاط دارند نیز هشتی است .بنابراین ،هشتی هم عملکرد

 .1یکی از ویژگیهای خانه سنتی ،شیوۀ سویابی (جهت گیری) فضایی آن است که متناسب با اقلیم و فرهنگ شهرهای
ایرانی بوده و معماران سنتی به آن ،رون میگفتند .سه رون بنیادی که شهرها بر اساس آن نظم گرفتهاند عبارتند از -1 :رون
راسته ( که فضای اصلی در راستای شمال شرقی -جنوب غربی است) -2 .رون اصفهانی (که فضای اصلی در راستای شمال
غربی -جنوب شرقی) -3 .رون کرمانی (که فضای اصلی در راستای شرقی -غربی است)( .معماریان.)137 :1387 ،

معماری دارد و هم با ظرایف زندگی اجتماعی هماهنگ شده است .هرچند طرح و پالن عمومی

هشتیها ،هشتضلعی است ،اما آنها دارای فرمهای مربع ،مستطیل یا چندضلعی نیز هستند .هشتی

ی به بام و راهروی منتهی به حیاط خانه است .این راهرو
معموالً ،شامل ورودی اصلی و دسترس 

ممکن است که مستقیم L ،شکل یا فرمی از مارپیچ باشد ،زیرا هدف اصلی از شکل آن ،جلوگیری
از دید مستقیم خارج به داخل خانه است .اگر فرم خطی برای مسیر ورودی تا حیاط اختیار شود،

آن معموالً به گوشهای از حیاط میرسد که در آن مکان ،خانواده فعالیت خاصی ندارند.

خانههای تکحیاطی و سپس دوحیاطی در کرمان و ازجمله محلة شهر عمومیت بیشتری

دارد .این خانهها ضمن سازگاری با اقلیم ،پاسخگوی نیاز به حریم خصوصی نیز هست .خانههای

تکحیاطی با دو روش نیاز به حریم خصوصی و تکریم مهمان با هم سازگار شدهاند:

 .1ناحیة خصوصی و پذیرایی در اطراف حیاط و با فاصله از هم قرار گرفت ه است؛ همانند

تصویر ،2شکل( 6گاهی وقتها دو اتاق پذیرایی در دوطرف راهرو ورودی است)؛

ال
 .2ناحیة خصوصی و عمومی در کنار هم و در یک کد ارتفاعی قرار گرفتهاند ،ولی کام ً

از یکدیگر مجزا شدهاند (شکل 1و.)2

تصویر  .1نظام ورود به خان ه با هدف مسدودکردن دید به داخل و رعایت حریم خصوصی

خانههای یکحیاطی (ش1و )2در
اطراف بازار کرمان .ورودی به گوشة
حیاط میرسد و پذیرایی نزدیک آن
است( .پذیرایی با حرف «پ» مشخص
شده است).

خانهای دوحیاطی در محلة شهر
(ش )3با یک ورودی که حیاط
کوچکتر مربوط به مهمانان و برای
پذیرایی با ورودی که در هشتی
است.

خانهای دوحیاطی (ش )4با دو ورودی
در اطراف بازار کرمان بدون بادگیر .یک
پذیرایی نزدیک راهرو متصل به هشتی
و حیاط اصلی .حیاط دوم از آن خدمه
است.
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تصویر .2محلة شهر کرمان (مسلماننشین)

خانة یکحیاطی (ش )6در کنار
خانة دوحیاطی (ش)5

برای قرارگیری فضای خانه با جهت قبلة مسجد
هماهنگ شده است.

مسجد الزهرا (پامنار قرن 8ﻫـ
.ق)

کیفیت و شدت جداسازی حریم خصوصی و پذیرایی در خانههایی افزایش مییابد که بیش
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از یک حیاط دارند .در واقع ،وجود دومین حیاط عموماً ،ناشی از ضرورت نیاز به مهماننوازی
در کنار رعایت حریم خصوصی یا جدایی خدمه از اهل خانه است .ورودی این حیاط در

هشتی متصل به ورودی خانه قرار دارد .در خانههای دوحیاطی ،که حیاط دوم ورودی مجزایی
ک اتاق پذیرایی در حیاط دوم قرار گرفته است.
دارد ،معموالً محل خدمه و ی 

هرچند در بعضی از شهرها ،همانند یزد ،بهعلت گرمای شدید معموالً ،در شب و روز و

همچنین فصل تابستان و زمستان با جابهجایی فصلی و روزانة اهالی خانه از شمال به جنوب

یا از شرق به غرب خانه روبهرو هستیم ،ولی بهعلت هوای متعادلتر کرمان ،بهرغم وجود این
جابهجاییها ،شدت و ضرورت آن کمتر دیده میشود.

دین زرتشت و معماری خانههای محلة زریسف کرمان

«مهمترین دین ایرانیان در قبل از اسالم ،که پیامبر آن زرتشت ،اعتقاد به خدای یگانه داشت ،دین

زرتشتی میباشد که کتاب دینی آنها اوستا است ( دورانت.)375 :1956 ،

هرچند «اوستای کنونی» تمامی «اوستای اولیه» نبوده و شامل قسمتی از «اوستای قدیم»

(گاتها) و «اوستای نو» 1است ،برخی پژوهشگران قسمتی را که به نام وندیداد است ،یکی از
 .1عنوانی است کلی برای بخشهای پنجگانة اوستا که در دورههای پس از زرتشت ،به نگارش درآمده و از دیدگاه شیوة
نگارش و درونمایة اندیشگی ،از گاهان(گاتها) سرودۀ زرتشت ،متمایز شمرده میشود (دوستخواه ،1385 ،ج.)932 :2

بخشهای پسین «اوستای نو» میدانند که بهکلی جدا و متمایز از دیگر بخشها بوده و نمایندۀ

آئینها و دادگذاریهای مُغا ِن باختری یا «مادی» است که توسط آنها به اوستا اضافه شده و تا

حدودی با قسمت اول آن ناسازگار است (دوستخواه ،1385 ،ج ،)653 :2با اینحال ،بیشتر
احکام و جزئیات دینی زرتشتیان در این قسمت بیان شده است.پیروان دین زرتشت در قرآن

کریم در آیة  17سورة حج ،با عنوان «مجوس» ذكر شدهاند« .تاريخ حيات زرتشت و زمان ظهور
او مبهم است ،قوم زرتشت کتاب مقدس اوستا را در استيالى اسكندر بر ايران از دست دادند،

ولی در زمان ساسانیان ،مجددا ً به رشتة تحرير درآمد .زرتشتیان معتقدند كه براى تدبير عالم دو

مبدأ وجود دارد ،يكى مبدأ خير و ديگرى شر .اولى نامش يزدان و دومى اهريمن و يا اولى نور،
و دومى ظلمت است .آنها مالئكه را مقدس دانسته و بدون اينكه مانند بتپرستان براى آنها بتى

درست كنند ،به آنها توسل و تقرب مىجويند»(1ترجمة تفسیر الميزان ،ج.)506 :14

پژوهشگران معتقدند« :کمتر دینی مانند دین ایرانیان ،چنین تأکیدی در لزوم پاکیزهنگاهداشتن

تن و روان داشته است» (دوستخواه .)42 :1385 ،هرچند بسیاری از قسمتهای اوستا ،کتاب

دینی زرتشتیان از بین رفته است ،ولی در آنچه باقی مانده ،بر ضرورت اندیشیدن در آرامش

تأکید دارد؛ آنجا که میگوید« :ای مزدا (آفریدگار) ،تو را پاک (بهخوبی) شناختم ،آنگاه که «منش

(فطرت) نیک» 2نزد من آمد و مرا آموخت که اندیشیدن در آرامش ،بهترین راه دانشاندوزی

است( »...دوستخواه .)42 :1385 ،بدیهی است که خانه باید وضعیت مناسبی داشته باشد تا این

خواستة دینی فراهم شود ،خانهای که با اقلیم سازگار بوده و فضایش دور از تعرض دیگران
است.

در اوستا ،در موضوع الگوهای رفتاری در خانه مطلبی دیده نمیشود ،ولی در وندیداد

(اوستای پسین) ،دستوراتی وجود دارد که رعایت آنها عمالً ،اتاق زنان را در دوران زایمان و

عادت ماهانه از بقیة خانه مجزا مینماید 3،آنجا که میگوید در این زمان «باید راه او را از هرگونه
گل و بوتهای پاک کنند و در جایی که او باید بماند ،خاک خشک بر زمین بپاشند (تا با تماس

او زمین آلوده نشود) و برای او ساختمانی بر پای دارند که یکدوم تا یکپنجم از سطح خانه

« .1امشاسپند» بهمعنای فرشته و ملك .در اوستا مركب است از دو جزء ،مجموع ًا بهمعنى «جاودان مقدس» است .شمارة امشاسپندان يا
«مهينفرشتگان»هفتاستكهنامششتاىآنهادرضمنماههاىدوازدهگانۀكنونىمندرجاست(لغتنامةدهخدا،ذیللغتامشاسبند).
« .2وهومن» یا «وهومنگنه» را در اوستا ،پژوهشگران بهمعنای منش نیک آورده و آنرا مترادف «بهمن» قرار دادهاند که نماد
اندیشة نیک و خرد و دانایی آفریدگار بهشمار میآید( »...دوستخواه ،1385 ،ج )952 :2و مرحوم دهخدا آنرا بهمعنای
فطرت نیز آوردهاند.
 .3این موضوع در رابطه با یهودیان نیز وجود دارد .رجوع شود به :مجموعهآثار استاد شهيد مطهرى ،ج.419 :19
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بلندتر باشد تا نگاه او به آتش نیفتد (تا آن را آلوده نکند)» (دوستخواه .)835 :1385 ،نمونهای از

انطباق سازمان خانههای زرتشتیان با این دستور اوستا در تصویر 4بررسی شده است.

هرچند تحقیقات میدانی از موبدان زرتشتی و کارشناسان میراث فرهنگی کرمان وجود

چنین اتاقی را در خانههای سنتی آنها تأیید مینماید 1،ولی بهعلت تغییر سنتها در نیمقرن

کنونی ،این اتاقها در زمان حاضر ،عملکرد دیگری دارد .با اینکه در اوستا دربارة حریم خانه و

پذیرایی از مهمان موضوعی دیده نشد ،مطالعات میدانی ما را به نتایج زیر رسانید:

الف .بسیاری از خانههای محلة زرتشتینشین زریسف از نظر محوربندی فضایی ،با

خانههای محلة شهر ،که عموم ًا محور طولی حیاط اصلی آن شمالغربی ـ جنوبشرقی است،
متفاوت بوده و محور شرقیغربی نقش غالبی در سازماندهی فضای خانهها دارد ،این موضوع

را از جهات ذیل میتوان تحلیل کرد:

 .1درامانماندن از گرد و خاک بادهای موسمی
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اس��تاد پیرنیا اعتقاد دارند که برای درامانماندن از باد موس��می کرمان ،که با خود گرد و غبار

زیادی حمل میکند ،خانههای کرمان دارای رون و جهت شرقیغربی است (معماریان:1387 ،
 .)137هرچند «باد موس��می خش��ک کرمان ،که از اسفند تا اردیبهشت از سمت جنوب غرب

به شمالش��رق و ش��رق ش��هر میوزد ،با خود انبوهی از گرد و غبار به کرمان وارد مینماید»

(شاطریان .)238 :1387 ،ولی با توجه به قرارگیری محلة زریسف در شمالشرقی کرمان ،گرد

و غبار کمتری به آن میرس��یده و لذا این تغییر جهت نس��بت به دیگر محالت میتواند علت
دیگری داشته باشد.

 .2اهمیت منبع نور در آئین زرتشت

زرتش��تیان نمازهای خود را در خانه بهس��مت نور بهجا میآورند و طلوع و غروب خورشید

برای آنان اهمیت دارد .تحقیقات نش��ان میدهد «یک زرتش��تی همواره نماز خود را س��وی
روشنایی انجام میدهد چنانکه برای خواندن نماز لزوم ًا ،به سمت آتش نمیایستد ،بلکه رو به

سمت روشنایی خورشید یا ماه نموده و از روشنایی آنها جهت پرستش و برای خواندن نماز

اس��تفاده میکند و ( »...کریستینسن 1378 :و اوش��یدری .)9-7 :1379 ،این موضوع در محلة
زریسف برای تعدادی از خانههای زرتشتیان بررسی شد و مالحظه شد که در بسیاری از آنها،

 .1یکی از مراجع این تحقیقات آقای موبد غیبی در آتشکدة کرمان و آقای مهندس بنیاسدی ،کارشناس سابق میراث
فرهنگی کرمان بوده است .ضمن ًا رسالة کارشناسیارشد خانم رئیسی ،که از هموطنان زرتشتی هستند ،نیز این مطالب را
دربارة خانههای زرتشتیان یزد تأیید میکند.

فضای اصلی (و یا حداقل یک ایوان اصلی) بر محور ش��رقیغربی قرار گرفته است .مطالعات

نشان میدهد که در خانههای زرتشتیان یزد نیز صفة بزرگتر ،که بهعنوان محل نمازخواندن از

آن استفاده میشود ،رو به سمت شرق قرار دارد (رئیسی .)217 :1375 ،در آتشکدهها نیز آتش

در مرکز بنا قرار گرفته و موبد در ناحیة شرق بنا و رو به سمت غرب قرار گرفته و مراسم را

برگزار مینماید (تصویر.)3

تصویر .3محالت کرمان در عهد قاجار (چپ) و محلة زریسف در زمان کنونی (راست)؛ مأخذ :نگارنده.1
خانههای محلة زریسف کرمان (زرتشتینشین)

 .1محلة زریسف (زرتشتینشین) .2 ،محلة شهر
(مسلماننشین)  .3محلة دولتخانه (یهودینشین)
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آتشکدة مرکزی زردشتیان و محل قرارگیری موبد در غرب آن
تصویر .4نمونة خانههای محلة زریسف (زرتشتینشین) در کرمان؛ مأخذ :نگارنده
 .1محالت کنونی از طرح تفصیلی کرمان و خانههای زریسف مربوط به میراث فرهنگی کرمان و خانة محلة شهر از آرشیو
دانشگاه آزاد اسالمی کرمان برداشتشده توسط آقایان رضا آزادپور و علیرضا پاکگوهر است .نقشة کرمان در دورة قاجار
از دانشور ،1388 :و محلة زریسف با تصحیح نگارنده به نقشه اضافه شده و نقشة آتشکده از آرشیو کتابخانة زرتشتیان
کرمان گرفته شده است.

ب) در خانههای زرتشتیان یزد [و کرمان] با توجه به فرهنگ آنها در تعریف حجاب و
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التزامنداشتن به پوشیدن مو از همکیشان ،از الگوی حیاط درونی و بیرونی استفاده نمیکنند
(رئیسی .)186 :1375 ،مطالعات نشان میدهد که قسمتی از فضای معماری برخی خانهها،

همانند خانة شمارة 7در تصویر ،4که با حرف «س» مشخص شده ،برای خدمه بوده است ،لذا

با توجه به اهمیت نور شمال و جنوب در کرمان  ،عمالً ،حیاط بزرگ خانه عملکرد دو حیاط
متصل را داشته و لذا در محور شرقیغربی گسترش یافته است .مطالعات میدانی نشان میدهد

که در خانههای دارای دو پذیرایی ،از پذیرایی اول ،که به ورودی خانه نزدیک است ،برای
پذیرایی از مهمان غیرهمکیش استفاده میشده و در محتوا با دو پذیرایی در خانة مسلمانان ،که

برای جدایی مردان و زنان مهمان است ،تفاوت دارد.

در بسیاری از خانهها ،عموماً ،سه حیاط بدینصورت وجود دارد که یکی با آشپزخانه مرتبط

است و در این حیاط عالوه بر محل پرندگان و طویله ،النة سگ نیز وجود دارد« .در ونديداد

سگ بهطور خاص گرامی داشته شده و احكام زيادي را به خود اختصاص داده است» (رضوی،
 .)88 :1388و در حیاط دیگر ،توالت ساخته شده است ،چون «در دین زرتشت ،علیرغم اهمیت

آتش ،آب و خاک نیز میبایست از آلودگی دور باشند» (هینلز« ،)187 ،49 :1368 ،همانند

خانههای زرتشتیان یزد برای آلودهنکردن خاک ،توالت چاه نداشته و نوعی انبارک قابل تخلیه
از کوچه دارد» (رئیسی .)215 :1375 ،هرچند این موضوع بهسبب استفاده بهعنوان کود در

ط
کشاورزی نیز بوده است .حیاط سوم (حیاط بزرگتر) ،همانگونه که ذکر شد ،همانند حیا 

خانة مسلمانان نقش جداکننده بین اتاقها و فضای مجاور را بهعهده دارد ،با این تفاوت که

بهعلت کارکردی ،در اکثر حیاطها یک مهتابی نیز وجود دارد.

با توجه به خصوصیت خانههای زرتشتیان که شباهت کالبدی زیادی با خانههای مسلمانان

دارد ،در بسیاری از خانههای آنها ،الگوی رایج ،تقسیم فضای خانة مسلمانان دیده میشود
( معماريان و براون ،)183 :2003 ،حتی این شباهت در نمای ابنیه نیز وجود دارد .البته در

نمای برخی خانههای زرتشتیان ،نقش درخت سرو 1بهطور طبیعی ،در آجرکاری نما دیده

میشود که این نقش در خانة مسلمانان رایج نیست .با توجه به اینکه در اوستای کنونی دربارة
الگوی زندگی در خانه تعالیمی دیده نمیشود ،شکلگیری الگوی معماری خانة زرتشتیان

صرف ًا تحتتأثیر متون دینی آنها نبوده ،بلکه (ضمن سازگاری با اقلیم) ،بهعلت همنشینیای که
با مسلمانان دارند ،عموم ًا تحتتأثیر الگوی معماری خانة مسلمانان است.

تصویر .5محلة دولتخانه (یهودیان) در کرمان ،جهات مقدس با پیکان مشخص شده است .1 :مسجد؛ .2آتشکده؛
 -3کنیسه؛  -4کلیسا؛ مأخذ :نگارنده.
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عقاید یهودیان و معماری خانههای محلة کلیمیان کرمان

«محلة دولتخانه از محلههای قدیمی کرمان است که قدمت آن به سال  1162ق .حدود
سیصد سال قبل میرسد .در این محله ،سه طایفه زندگی میکردند که اکثریت آنها را زرتشتیان،

کلیمیان و عدهای هم مسلمانان تشکیل میدادند» (دانشور .)129 :1388 ،هرچند با خرید
 .1زرتشتیان معتقدند تخم این درخت را زرتشت بههمراه اوستا آورده است (اوشیدری.)27 :1379 ،

خانههای زرتشتیان ،یهودیان بیشتری در محله سکونت گزیدهاند و محله به محلة یهودیان

مشهور شده است .از نکات جالب توجه ،وجود معابد ادیان مختلف در این محله یا مجاور آن

است ،بهطوریکه هر کدام به سمت قبلة خود عبادت میکنند.

همانگونه که ذکر شد ،مسلمانان از معاشرت با اهل كتاب ،كه در کشور اسالمی تحت

حمایت هستند ،نهى نشدهاند تا این موضوع امکان دعوت آنها به دین اسالم را فراهم نماید.

لذا در کرمان ،که روحیة مهماننوازی مردمش امکان زندگی مسالمتآمیز با مذاهب مختلف را

َك َفتْح ًا ُمب ِيناً» نوشته
فراهم نموده است ،بر سردر بسیاری از خانههای مسلمانان آیة «إِنا َفتَحْ نا ل َ

شده است (که آیة از سورة مباركة فتح است و راجع به صلح حديبيه در سال ششم هجرت

است که میان مشرکان مکه با پیامبر(ص) و مسلمانان مدینه منعقد شد) تا با فراهمکردن زمینة
انتشار پیام اسالم ،موجب پذیرش آن توسط حقطلبان گردد.1

در نظام خانههای محلة دولتخانه (یا محلة کلیمیان) تفاوت و تشابههایی با محلة مسلمانان
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و زرتشتیان دیده میشود .ازآنجاکه بنیاسرائیل تعصب قومی شدیدی داشتهاند و در باور ،خود

را قوم برتر میدانستهاند 2،با نهادینهشدن عالقه به ثروت در میان آنها (بسیاری از کارها از قبیل
خرید و فروش و و داللي آنتيك (عتيقه) و صرافیها در قبل از انقالب در اختیار آنها بوده

است) ،ضمن اولویتی که در امور مالی و اقتصادی برای خود قرار دادهاند ،ویژگیهای ذیل در

زندگی و خانههای این محله 3دیده میشود:

 .1ضمن سازگاری و هماهنگی با اقلیم ،در موضوع تزئینات داخلی این خانهها ،نسبت به

ال ساده و با حداقلگرایی ،خانههای آنها کوچکتر از بسیاری از خانههای
دیگر محالت ،کام ً

محالت دیگر است .ازجمله ،این موضوع در حذف مفصلهای فضایی بین بیرون و درون
(مفصل هشتی) و بین اتاقها (مفصل راهرویی) و همچنین استفاده از نمای کاهگلی در خانهها

 .1رجوع شود به ترجمة تفسیر الميزان ،ج ،18ص .380
َت الْيَهُو ُد َو النَّصارى ن َحْ نُ أَب ْنا ُء اللهَّ ِ َو أَ ِحبَّا ُؤ ُه قُلْ َفل ِمَ يُعَذِّ ب ُكُ مْ ب ِذُ ن ُوب ِكُ مْ »...؛ يهود و
 .2رجوع شود به :سورة مائده ،آیة َ « :18و قال ِ
نصارا خود را پسران خدا و دوستان او مىدانند ،بگو اگر اين عقيدة شما درست است ،پس چرا خدا شما را به كيفر گناهانتان
عذاب مىكند؟ .»...همچنین رجوع شود به :گندمی 1384 ،و آشتیانی .354-343 ،1368 ،با وجود این ،در میان قوم حضرت
موسی(ع) گروهی هستند که با ایمان به حضرت رسول اکرم(ص) بهحق و عدالت حکم مینمایند .قرآن کریم میفرماید:
«و از قوم موسی ،گروهی هستند که بهسوی حق هدایت میکنند و به حق و عدالت حکم مینمایند» (اعراف ،آیة .)159
 .3تاریخ دقیق سکونت یهودیان در کرمان را محقق تاکنون بهدست نیاورده است .سایت «انجمن کلیمیان ایران» از نقش
یهودیان در رونق فرش ایران سخن گفته و چنین نوشته است« :دوران شكوفايي توليد و بافت فرش در ميان جمعيتهاي
يهودي در اوایل قرن نوزدهم ميالدي ،به اوج خود ميرسد و كار قاليبافان يهودي در شهرهاي كاشان ،اصفهان ،كرمان ،تبريز
و سراب ،بيش از هر زمان ديگري چشمگير بوده است» ( نشریة افق بینا« ،نقش يهوديان در هنر و اقتصاد فرش ايران»،
شمارة .)31

دیده میشود (تصویر  .)5مطالعات میدانی نشان میدهد که تعدادی از خانههای آجری محله

ال ساکن خانه بوده و
(همانند خانة 9در تصویر )7مربوط به زرتشتیان مجاوری است که قب ً

سپس خانه را واگذار کردهاند .در این محله ،الگوی کوچة مسقف و بنبستی که ورودی چند
خانه در آن قرار گرفته است ،نمود مشخصی دارد.

 .2هرچند اقلیتهای دینی معموالً ،با دیگر مذاهب معاشرت کمتری دارند ،با وجود این،

ارتباطات درونی آنها با یکدیگر نزدیکتر است و تحقیقات محلی نشان میدهد که در گذشته،

مابین بسیاری از خانههای یهودیان درب مشترکی بوده است که در صورت ضرورت ،تردد نه
از کوچه ،بلکه از آن در بوده است .در این محله ،اتاق پذیرایی در خانه ،ساده و الگوی سهدری

و پنجدری رایج در محالت دیگر ،در خانهها دیده نمیشود.

 .3ضرورت رعایت حقوق همسایه و دورکردن او از خطر در تورات و در چند جا ،تحت

عناوین مختلف ذکر شده است؛ ازجمله در ده حكم یا دهفرمان که اهميتى ويژه نزد یهود دارد،
چنین آمده است« :به ناموس و اموال همساية خود طمع نورز» و در ادامة تورات در کتاب الویان

ت بدار( »1سلیمانی .)1380 ،همچنین میگوید:
میگوید« :همسايهات را چون جان خودت دوس 

«چون خانة نو بنا کنی ،بر پشت بام خود دیواری بساز ،مبادا کسی از آن بیفتد و خون بر خانة خود
بیاوری .»2در این محله نیز خانهها همسایهها را در معرض حقوق یکدیگر قرار نداده است.

ی که تاریخ صدر
 .4در طول تاریخ ،یهودیان نگاه امنیتی به اطراف خود داشتهاند .تا جای 

اسالم گواهی میدهد ،آنها هر زمان در کنار ملتی دیگر قرار گرفتهاند ،ابتدا حدود خود را با عالئم

نشانداری همچون اختالف سطح و حصار از دیگران مجزا نمودهاند .3مساحت زیادی از این محله

تقریب ًا در گودی به عمق پنجمتر نسبت به محالت همجوار قرار گرفته است .با فرض نامرغوببودن

زمینهای گود برای سکونت در شهر (هرچند این عمق باعث میشده است دسترسی آنها به آب
زیرزمینی سهلتر پیدا کند) ،علت سکونت در این محله قرارگیری آن در داخل حصار شهر است

(تصویر ،)3که امنیت بیشتری را برای ساکنان موجب میشود؛ برعکس محلة زرتشتیان ،که برای

 .1به این موضوع در عهد عتیق و در بخش  18کتاب الویان نیز اشاره شده است.
 .2این موضوع در عهد عتیق و در بخش  22کتاب تثنیه آورده شده است.
 .3بهعنوان مثال ،در خیبر و فدک و قلعة بنیقریظه ،نزدیک مدینه ،در زمان بعثت حضرت رسول(ص) ،آنها درون قلعه و
حصارهای بلند زندگی میکردند .هماکنون نیز در فلسطین اشغالی ،در حال کشیدن دیوار و حصار بتنی بهطول  700کیلومتر
بهدور خود هستند که نشان از نهادینهشدن این ویژگی در آنهاست .قرآن کریم با بیان یک اصل کلی (ازجمله دربارة یهودیان
بنینضیر) میفرماید« :ال يُقاتِلُون َكُ مْ جَ مِيع ًا إ ِ َّال ف ِي قُرىً مُحَ َّصنَ ٍة أَ ْو م ِنْ وَراءِ جُ دُ رٍ»...؛ «اينها (یهود و منافقین) دستهجمعى با
شما نمىجنگند ،مگر در داخل قريههاى محكم و يا از پس ديوارها( »...سورة حشر ،آیة.)14
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دسترسی به زمینهای مرغوب کشاورزی حاشیة شهر در خارج از حصار شهر قرار داشته است .با

وجود این ،تمایز معماری محلة دولتخانه با محله شهر و زریسف مشخص است.

 .5ویژگی دیگر این محله ،بافت فشرده و متراکم آن است (تقریب ًا همة خانهها یکحیاطه

است) تاجاییکه نسبت به دو محلة دیگر ،عرض کوچهها کمتر و مجاورت خانهها با کوچههای

بنبست بیشتر شده است .روند تاریخی شکلگیری زندگی شهری بنیاسرائیل نشان میدهد

که خانهسازی آنها با مجاورت ،مقابل هم بودن و دسترسی آسان به داخل یکدیگر همراه بوده
است .قرآن کریم در اینباره میفرمایدَ « :و أَوْحَ يْنا إِلى مُوسى َو أَخي ِه أَنْ تَبَوءا لِقَوْ م ِكُ ما بِم ِْص َر
بُيُوت ًا َو اجْ َعلُوا بُيُوتَكُ مْ قِبْ َل ًة َو أَقيمُ وا الصال َة َو ب َش ِر ال ْمُ ؤْ م ِنينَ »؛ «و ما به موسى و برادرش وحى

كرديم كه در سرزمین مصر براى مردمتان فكر خانه كنيد و خانههايتان را پهلو و مقابل يكديگر

(و متمرکر) قرار دهيد و نماز بخوانيد و مؤمنان را بشارت ده (که سرانجام پیروز میشوند)».

1

مفسران «كلمة قبله را در آیة فوق به معناى آن حالتى میدانند كه باعث مىشود دو چيز مقابل
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هم قرار گيرد( .زيرا قبله در اصل ،به معنى حالت تقابل است و اطالق كلمة قبله بر آنچه امروز

معروف است ،درحقيقت معنى ثانوى براى اين كلمه است( ).تفسير نمونه ،ج ،)372-370 :8و
معناى جملة « َو اجْ َعلُوا بُيُوتَكُ مْ قِبْ َلةً» اين است كه خانههاى خود را مقابل یکدیگر بسازيد،

بهگونهاى كه بعضى روبهروى بعضى ديگر و در جهتى واحد قرار بگيرند .و منظور از اين فرمان

اين بوده است كه موسى(ع) و هارون(ع) بتوانند براى امر تبليغ دسترسى به آنان پيدا كنند و آنها

بتوانند نماز را به جماعت بخوانند (ترجمة تفسیر الميزان ،ج .)168 :10از نکات جالب توجه

همجواری یهودیان و زرتشتیان در این محله است که میتواند گواهی بر اشتراکات آنها باشد.

محققان در موضوع تأثیر دین زرتشت بر دیگر ادیان معتقدند که پس از تصرف بابل توسط
کوروش و آزادی یهودیان« ،دین اوستایی در عقاید یهودیان تأثیر شدیدی نمود .در بخشهای

تورات که پس از این برخورد شکل گرفتهاند ،تأثیر دین ایرانیان را میتوان مشاهده کرد که
این موضوع از الواح کشفشده در بحرالمیت بهتر روشن میشود .ولی دین زرتشت برعکس

یهود ،که خدای قوم بنیاسرائیل را میپرستند ،به خدای جهانی معتقد است» (آشتیانی:1368 ،
 .)45پس دربارة محلة یهودیان میتوان نتیجه گرفت:

 .1قرآن کریم ،سورة یونس ،آیة .87

تصویر .6از راست .1 ،سردر خانة ش 7در محلة زریسف؛  .2سردر خانة ش 6در محلة شهر؛  .3سردر خانهای در
محلة (دولتآباد) یهودیان.

جدول .1تطبیق خانههای محالت مسلماننشین ،زرتشتینشین و یهودینشین کرمان
محالت
الگوی
پذیرایی
الگوی
حریم
الگوی
نما

محلةشهر (مسلماننشین)

پذیرایی مجزا از حوزة خصوصی
و شاخصشده با تزئینات .حوزة
پذیرایی بهعلت رعایت الگوهای
رفتاری شریعت مجزا شده است.
نشیمن و پذیرایی مجزا شده و گاهی
حیاط درونی و بیرونی شکل گرفته
است .خانهها یک ،دو و گاهی سه
حیاط و خانه دو دربکوبه دارد.

آجرکاری با هندسة تجریدی؛
رنگهای همساز با طبیعت.

زریسف (زرتشتینشین)

پذیرایی مجزا ،ولی نه بهعلل
مذهبی ،بلکه بهدالیل معاشرتی،
پذیرایی نزدیک ورودی عموم ًا
جهت پذیرایی از غیرهمکیش.
معموالً سه حیاط ،شامل یک حیاط
بزرگ و دو کوچک؛ الگوی بیرونی
و درونی وجود ندارد؛ برخی از
خانهها دو دربکوب دارد.
آجرکاریتجریدی و گاهی نقوش
طبیعی؛رنگهایهمسازباطبیعت.

دولتخانه (یهودینشین)
اکثریت خانهها دارای پذیرایی
مجزا ،ولی ساده.
خانهها تکحیاطی است.
خانههای قدیمی که تغییر
نکرده ،دو دربکوب دارد.
کاهگل ساده؛ رنگهای همساز
با طبیعت.

اتاق والدین از فرزندان مجزا شده
است.

اتاق مخصوص زنان در دورة وضع
حمل و جدایی.

اتاق مخصوص زنان در دورة
1
جدایی زنان.

همسایگی

تعرضنکردن به حریم همسایه؛
عموم ًا لبة بام بلند؛ نبود پنجرة رو
به کوچه.

تعرضنکردن به حریم همسایه؛
گاهی لبة بام بلند؛ نبود پنجرة رو
به کوچه.

تعرضنکردنبهحریمهمسایهها؛
بامها دارای لبة کوتاه؛ نبود پنجرة
رو به کوچه.

نوع بافت

بافت متمرکز با میدان و فضای
عمومی و آزاد همانند تکیه و
حسینیهها.

موارد
خاص

ب
جهت قبله (شمالشرقی ـ جن و 
جهتگیری
غربی).

مفصل
فضا
نشانة
خانه

مفصل روباز حیاط و مفصل راهرویی
مابین اتاقها و مفصل منتظم هشتی.

سردر بزرگ با ذکر آیات خاص از
قرآن کریم.

تقریب ًا شرقیغربی.
خانهباغ با فضای باز که داخل خانه
است .تنها فضای عمومی ،آتشکدة
مرکزی کرمان
مفصل روباز حیاط و راهرویی مابین
اتاقها و مفصل منتظم هشتی.
سردر بزرگ بدون ذکر خاص.

عموم ًا شمالشرقی ـ جنوب
غربی
بافت متراکم با کمترین فاصله
بین خانههای مستقل .فضای باز
عمومی وجود ندارد.
فقط مفصل روباز حیاط.
تقریب ًا بدون سردر ،یا سردر
کوچک و ساده.
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تعالیم دینی موجود یهود دربارة ارتباطات قومی و ضرورت اذیتنکردن همسایه ،عامل

مهمی در ایجاد الگوی همجواری خاص خانههای یهودیان شده است (با این توضیح که در

اسالم ،ضرورت رعایت این موضوع برای تمام انسانها ،همکیش یا غیر آن وجود دارد) .هرچند

الگوی حریم و مهماننوازی خانههای محلة یهودیان بهسبب همجواری با خانههای مسلمانان و

زرتشتیان متأثر از آنهاست ،با این حال ،بهعلت نوع مصالح ،الگوی همجواری ورودی و حذف
مفصل بین اتاقها و نظم فضایی هماهنگ با باورهای دینی ،بیشتر خانههای این محله با دو

محلة دیگر متمایز است .خالصهای از این تمایزها در جدول یک ذکر شده است.

تصویر .7از راست .1 ،خانة ش 5در محلة شهر؛  .2خانهای زرتشتینشین در محلة یهودیان (خانة ش)9
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صلح و آرامش ،اساسیترین عنصری است که بافت روابط اجتماعی و نظام دوستی را در

اسالم تشکیل میدهد ،لذا از اهداف مهمی که باید در برنامهریزی شهری دنبال شود ،کشف و
شناخت این سیستم و کمک به فراگیرشدن آن در ارتباطات اجتماعی است .کرمان شهری با

تکثر فرهنگی و محالت متعلق به اهل کتاب است و این ادیان اجازه داشتهاند با آرامش و مطابق

با دین و سنن خود خانههای حیاطدار داشته باشند .در این میان ،پیروان هر دین سعی کردهاند
که ویژگیهای متمایز فرهنگی خود را با زبان معماری بیان کنند .هرچند بلندمرتبهسازیهای

کنونی باعث اشراف بر خانههای حیاطدار شده و این الگو عمالً ،از زندگی شهری حذف شده

است .با وجود این ،شناخت عوامل و مؤلفههای تأثیرگذار فرهنگ بر جامعه و معماری متناسب

با آن در شهر کرمان اهمیت خود را حفظ کرده است.

این مقاله نشان داد فرضیهای که «الگوی خانة زرتشتیان و یهودیان را تحتتأثیر رسوم دینی

خودشان میداند» ،بهعلت نبودن توصیههای خاص در منابع درجة اول آنها ،همانند تورات و
اوستا ،اثبات نمیشود .همچنین از نتایج این پژوهش میتوان فهمید که چون فضای معماری

فرهنگپذیر بوده است و فرهنگ نیز بر معماری تأثیر میگذارد ،الیة اول وحدتبخش معماری
خانههای کرمان ،ناشی از فرهنگ اسالمی ،بهعنوان فرهنگ حاکم ،و در اصولی همچون حفظ

حریم خصوصی ،رعایت حقوق همسایه و تکریم مهمان بوده است که با توجه به پذیرش آن

توسط همۀ مذاهب ،این قابلیت وجود دارد که در زمان حال نیز پذیرفته و به آن توجه شود.
الیة دومی که بر معماری خانة یهودیان و زرتشتیان مؤثر بوده است ،ذیل عقاید و رسوم مذهبی

آنها ،با بازتعریف و حدودبخشی به این اصول ،فضاهای خاصی را مطابق با فرهنگ دینی آنها

و در پاسخگویی به موضوع امنیت ،معیشت و دستورات شریعت در رابطه با زنان و همکیشان،

بهوجود آورده است.

این تحقیق نشان میدهد همجواری زرتشتیان با مسلمان موجب شده است که آنها مذهب

خود را با رویکردی اسالمی و ایرانی تفسیر و توجیه کنند و معماری آنها به معماری مسلمانان
بسیار شبیه شود .یهودیان نیز بهعنوان بخشی از مردم ایران ،با توجه به اهمیت موضوع امنیت
برای آنها ،نوعی از معماری را انتخاب کردهاند که به این خواستة آنها پاسخ بگوید؛ هرچند

زندگی در کنار مسلمانان و پذیرش قواعد عمومی دین حاکم ،به زندگی و عقاید آنها تعادل

بخشیده و آنها را بخشی از جامعه و ملت ایرانی کرده که باید برای تعالی آن تالشکنند .با
وجود این ،محقق پیشنهاد میکند تا برنامهریزان در تدوین ضوابط راهنمای طراحی و نوسازی

این محالت ،با پذیرش تفاوتهای فرهنگی ،مقرراتی را وضع کنند که حریم و امنیت روانی
مسلمانان ،زرتشتیان و یهودیان حفظ شود.
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