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1. مقدمه
حیاط2خانه2با2حوض2آب2و2باغچه2آن،2یک2خاطره2جمعی2
در2 تنها2 فضا2 این2 اهمیت2 است.2 مرکزی2 ایران2 مردم2 میان2
بنیادی2 تمایزهای2 بحث2 در2 نمی2شود؛2 این2خاطره2خالصه2
)به2ویژه2 حیاط2 معماری،2 حوزه2 در2 شرق2 و2 غرب2 فرهنگی2
لوکوربوزیه2 دارد.2 ویژه2ای2 جایگاه2 مرکزی(2 قالب2حیاط2 در2
ریشه2های2 معرفی2 بر2 مبنی2 مدرن2 دوران2 امتداد2سنت2 در2
جدید2برای2امور2قدیم2)همان2سنتی2که2با2لوژیه2در2اعالم2
پایه2گذاری2شد(2صومعه2هاي2 کلبه2به2عنوان2منشأ2معماری2
سلول2 و2 الگو2 به2عنوان2 را2 فرانسه2 در2 پراکنده2 تک2نفره2
پیشنهاد2 با2 آن2 از2 نیز2 موندریان2 و2 معرفي2کرد2 مولد2خانه2
سلول2به2عنوان2واحد2مولد2خانه،2خیابان2و2شهر2در2مقابل2
دستیل2دفاع2کردOvery, 1997, pp. 119-120(2(.2در2این2
سّنت2 این2 در2 معرفی2شده2 دیگر2 الگوی2 سه2 کنار2 در2 الگو2
 Groat ـ2 دوکوئینسی2 گواتمه2 غار2 و2 چادر2 و2 لوژیه2 )کلبه2
در2 خانه2 مفهوم2 مشترک2 جوهر2 یک2 2،)& Wang, 2005
باز2 فضای2 اصالت2 عدم2 آن،2 و2 می2شود2 دیده2 غربی2ها2 نظر2
دستکم2 امر2 این2 است؛2 مسکن2 پایه2 بخش2 یک2 عنوان2 به2
تقریب2 با2 و2 ایران2 در2معماری2حوزه2جغرافیایی-2فرهنگی2
خوبی2در2تمام2عالم2اسالمی،2وضعیتی2متفاوت2دارد؛2در2این2
سرزمین2و2در2خانه2های2موجود2تاریخی2در2ایران2مرکزی،2
آنچه2خانه2را2خانه2می2کند،2در2وهله2اول2انتظام2فضای2باز2
آن2استHerdeg, 1990(2(،2اتاق2ها2نیز2به2تبع2آن2معنادار2
مفهوم2 بنیادی2 نسبت2 بر2 مبتنی2 نگرش،2 این2 می2شوند؛2
خانه2با2خانواده2است؛2زیرا2خانه2در2این2فرهنگ2در2درجه2
نخست2جایی2است2که2»خانواده«2را2در2خود2جای2می2دهد2
تعیین2 کالبدی2خود،2یک2 در2ظهور2 این2»جمع«2 تصور2 و2
مرز2جامعه2کوچک2و2بزرگ2را2به2عنوان2نخستین2تصور2از2
خانه2مطرح2می2کند،2یک2فضای2محصور،2نه2با2سقف2بلکه2با2
دیوارهایی2که2این2جمع2را2از2دیگر2انسان2های2موجود2روی2
زمین2متمایز2کند؛2درست2پس2از2این2تمایز2و2ادراک2»ما«2
به2عنوان2یک2جمع2متمایز2است2که2برقراری2نسبت2درست2
میان2»ما«2)خانواده(2با2یکدیگر2و2با2محیط2مطرح2می2شود2
و2نه2ماقبل2آن.2در2این2فهم2ثانوی2از2مفهوم2خانه2است2که2
تفکیک2فضا2)ایجاد2تمایز2میان2انواع2حضور2ما2با2هم2و2بدون2
و2محیطی(2 اقلیمی2 عوامل2 قبال2 )در2 فضا2 و2حفاظت2 هم(2
پیش2می2آید.2این2فهم2ثانوی،2بعد2از2فهم2فضای2باز2ما،2منجر2
این2 با2 نیمه2بسته2می2شود.2 و2 بسته2 و2فضای2 اتاق2 تولید2 به2
تفسیر،2»حیاط«2ذات2خانه2در2ایران2است.2این2محوریت2در2
تمرکز2فعالیت2های2اصلی2خانوادگی2در2حیاط2خانه2سنتی2
خانگی2 رفتارهای2 اکثر2 به2نحوی2که2 است.2 رسیده2 به2ظهور2
است.2 می2داده2 رخ2 حیاط2 در2 نسبی2 یا2 و2 کامل2 صورت2 به2
بنابراین22مسئله2کارکردهای2حیاط2در2خانه2موضوعی2است2
که2می2تواند2به2نوعی2میزان2موفقیت2و2کارایی2حیاط2را2به2

صورت2عینی2نمایش2دهد.
کارکرد2 در2 تغییر2 مسأله2 صورت2 نخست2 پژوهش2 این2 در2
حیاط،2 کاربری2 »کاهش«2 بحث2 مشخصا2ً و2 ایرانی2 حیاط2

تبیین2می2شود؛2سپس2الگوهای2کارکردی-2مفهومی2حیاط2
سنتی،2در2منابع2بازخوانی2و2دسته2بندی2می2شود؛2در2مطالعه2
میدانی2نیز2در2دو2مرحله2کمی2و2کیفی،2وضعیت2مفاهیم2
کارکردهای2 بر2 تمرکز2 )با2 معاصر2 مردم2 ذهن2 در2 گذشته2

روزمره(2بازخوانی2و2تحلیل2می2شود.

مسکن  حیاط  کارکرد  کاهش  مسأله:  بیان   .2
ایرانی یک اجبار بیرونی یا یک دگرگونی عمیق 

اجتماعی؟ 
حیاط2خانه2ایرانی،2مهم2ترین2فضای2کیفی2زیسته2شده2برای2
کاماًل2 اخیر2 دوران2 در2 که2 است2 بوده2 سرزمین2 این2 مردم2
به2سوی2نابودی2کشانده2شده2است.2در2میان2مسائل2زیادی2
که2منجر2به2این2امر2شده2است،2همگان2به2سوی2دو2نکته2
اشاره2دارند:2مورد2اول،2ترویج2آپارتمان2نشینی2است2و2مورد2

دوم2قاعده2توده2گذاری2شهرداری2در2دهه2های2اخیر.2
برای2 که2 نزدیکی2 معادل2 تنها2 آپارتمان2نشینی،2 مورد2 در2
باز2آن2ها2 باقیمانده،2در2مجتمع2ها2است2که2»فضای2 حیاط2
در2شمال2یا2جنوب2بنا2واقع2شده2و2هنوز2نام2حیاط2به2آن2ها2
اطالق2می2شود.2این2حیاط2ها،2فضاهایی2عبوری2هستند2که2
اگرچه2به2مالکیت2خصوصی2تعلق2دارند،2لیکن2جز2عملکرد2
عبور2و2توقف2ماشین،2امکان2دیگری2را2برای2ساکنان2فراهم2
کاماًل2 بنا،2 جنوب2 در2 واقع2 باز2 فضاهای2 خاصه2 نمی2آورند.2
و2ورودی2 بنا2 واقع2شده2اند.2در2خانه2هایی2که2 اشراف2 مورد2
واقع2 اصلی2در2شمال2قطعه2زمین2و2حیاط2در2جنوب2آن2
شده2است2و2فضای2بسته2خانه2جنوبی،2بدنه2جنوبی2حیاط2
را2تشکیل2می2دهد،2حیاط2به2خاطر2برخورداری2از2تعریف2و2
حداقل2اشراف2می2تواند2از2وضعیت2تأثیرگذارتری2برخوردار2
وضعیت،2 این2 درهرحال2 )Haeri, 2009, p. 165(؛2 باشد«2
Eini- )به2هیچ2وجه2قابلیت2های2حیاط2گذشته2را2دارا2نیست2

.)far & Ghazizadeh, 2010
به2عنوان2 که2 است2 ردیفی2 توده2گذاری2 قانون2 دوم2 مسأله2
ضابطه402-260از2آن2یاد2می2شود2و2در2چهار2دهه2اخیر2با2
تغییرات2اندکی،2قاعده2حاکم2بر2بناهای2معمولی2تمام2ایران2
از2 نمونه2 یک2 به2عنوان2 2.)Bandarabad, 2010( است2 بوده2
جنوب2 در2 حیاط2 درصد2 240( ضابطه2 براین2 وارد2 نقدهای2
زمین(،2می2توان2به2تحلیل2فرناند2بنا21)استادیار2آن2روزگار2
خودجوش2 ظهور2 به2 ابتدا2 او2 کرد؛2 اشاره2 تهران(2 دانشگاه2
الگوی2این2قانون2در2شهر2تهران2در2اثر2مدرنیزاسیون2بافت2
قانون2 خود2 آثار2 به2 سپس2 2.)Bena, 1977( می2کند2 اشاره2
شهری2402-2602در2از2بین2بردن2کیفیت2حیاط2می2پردازد.22
آسیب2های2که2وی2در2مورد2این2ضابطه2ذکر2می2کند،2به2جز2
محدودیت2محل2ساختمان2و2حیاط2که2معماران2و2کارفرما2
را2در2رسیدن2به2طرح2خوب،2دست2بسته2نگه2می2دارد،2موارد2
توجه2 عدم2 و2 شهر2 به2 بعدی2 دو2 نگاه2 قبیل،2 از2 را2 دیگری2
طرح2جامع2به2بعد2سوم،2تمایل2صاحبان2بنا2برای2خودنمایی2
بیش2ازحد2به2دلیل2ردیف2شدن2نماها2در2کنار2هم2به2تبع2
آن،2آشفتگی2کلی2سیمای2شهری2و2از2دست2رفتن2حس2
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»همشهری2گری«2شامل2می2شود.2این2خودنمایی2همچنین2
تجاوز2 مورد2 ارتفاع2گرایی2 به2دلیل2 را2 دید2همسایگان2 و2 نور2
هم2 همچنان2 بنا2 فرناند2 زودهنگام2 تحلیل2 می2دهد.2 قرار2
اعتبار2خود2را2حفظ2کرده2است2و2این2پدیده،2آثار2متنوعی2
ایجاد2 مسکونی2 شخصی2 باز2 فضای2 کیفیت2 نابودی2 در2 را2

کرده2است.2
وسیع2 کارکردهای2 می2کنیم2 سعی2 ابتدا2 پژوهش،2 این2 در2
حیاط2مسکن2ایرانی2را2براساس2تحقیقات2پیشین،2و2تحلیل2
و2تفسیر2آن2ها،2جمع2بندی2کنیم،2سپس2در2پیمایش2میدانی،2
این2یافته2ها2در2مورد2سنت2را2در2وضعیت2معاصر2به2آزمون2
بگذاریم2و2میزان2بقای2این2مفاهیم2را2در2مورد2یک2موضوع2
خاص،2یعنی2»کارکرد2و2استفاده2از2فضای2باز2مسکونی«2در2

اذهان2مردم2بررسی2نماییم.2

3. مفهوم کارکردی حیاط خانه 
راپاپورت2)2007(2شش2مفهوم2اصلی2برای2حیاط2مرکزی2
قرارگاه2 2.2 محرمیت،2 از2 خاص2 گونه2 2.1 است:2 کرده2 ذکر2
مولد2 ارتباطی،2.42 فردی،2.32مرکز2 و2 رفتاری2جمعی2 ویژه2
انزوای2 بافت2به2هم2پیوسته،2.52کارآیی2اقلیمی2و2.62تقویت2
همین2 به2 را2 حیاط2 موضوعی2 اصالت2 راپاپورت2 اجتماعی.2
ترتیبی2که2ذکر2شد2می2داند2)یعنی2اقلیم2در2اولویت2پنجم2
 Farokhzad & Modiri Dovom,( دیگر2 بررسی2 است(.2
محرمیت2 ایجاد2 رسانده2اند:2 مورد2 به2هشت2 را2 آن2 2،)2014
و2حفاظت2از2زنان،2کارکرد2اقلیمی2و2ایجاد2یک2خرداقلیم2
حذف2 بدون2 طبیعی2 چشم2انداز2 و2 منظر2 ایجاد2 مناسب،2
محرمیت،2ارتباط2بصری2و2فیزیکی2داخل2و2خارج2]فضای2
خانوادگی،2 زندگی2 عرصه2 خانه،2 در2 طبیعت2 حضور2 باز[،2
سازمان2دهنده2 و2 وحدت2دهنده2 صوتی،2 آلودگی2 کاهش2
فضاهای2مختلف2خانه.2به2طور2کلی2در2مورد2حیاط2خانه2
شده2 انجام2 زیادی2 کارکردی2 مفهومی-2 تحقیقات2 ایرانی2
است2بااین2حال2تحقیق2در2مورد2ذهنیت2مردم2درباره2مفهوم2
انجام2 هیچکدام2 در2 مردم2نگاری2 روش2 با2 حیاط2 کارکردی2

نشده2است.2
تشکل2 مورد2 در2 اسالمی2 نگرش2 است،2 مسلم2 که2 آنچه2
مفهومی2حیاط2تأثیر2بنیادی2داشته2است2که2ماورای2مسائل2
2.)Nari Ghomi, 2010( گیرد2 قرار2 موردنظر2 باید2 تاریخی2
 Rapoport,(2درعین2حال2راپاپورت2در2بررسی2گسترده2خود
2007(،2شاخصه2کلیدی2حیاط2مرکزی2را2جایگزین2بسیاری2
از2مکانیزم2های2خرد2محرمیت2می2داند2که2در2صورت2نبود2
وی،2 منظر2 از2 شد؛2 متوسل2 آن2ها2 به2 باید2 مرکزی2 حیاط2
از2موضوعات2 اقلیمی2حیاط2مرکزی2بسیار2ضعیف2تر2 بحث2
و2 بغداد2 در2 را2 آن2 نمونه2 وی2 که2 ویژگی2 این2 است؛2 دیگر2
عدم2کارآیی2کامل2اقلیمِی2حیاط2مرکزی2ذکر2کرده2است2
است؛2 مشهود2 به2خوبی2 نیز2 ایران2 اقلیم2شرجی2جنوب2 در2
احمدی2)2005(2الیه2های2مختلف2مفاهیم2حیاط2مرکزی2
را2در2ارتباط2با2انسان2و2طبیعت2مطرح2کرده2است2و2هدف2
آن2تعمیم2نسبت2حیاط2مرکزی2با2وجوه2ظاهری2و2عمقی2

مقاله2 این2 2.)Ahmadi, 2005( است2 پایدار2 توسعه2 مفهوم2
شش2الیه2اصلی2را2در2مورد2حیاط2مرکزی2معرفی2کرده2که2
اجتماعی2 مفاهیم2 کهن22الگویی،2 مفاهیم2 کیهانی،2 مفاهیم2
اقلیمی2)جهت2گیری،2فضای2حفاظت2 )محرمیت(،2مفاهیم2
از2جمله2 باز(2 به2فضای2 اقلیمی،2نسبت2جداره2 شده2خرده2
نقره2کار2 نیز2 و2 2)Rapoport, 2007( راپاپورت2 آن2هاست؛2
کانون2 یک2 عنوان2 به2 حیاط2 نقش2 بر2 2)2014( دیگران2 و2
)حیاط2 حیاط2 مفاهیم2 بازشناسی2 در2 خانواده2 اجتماعی2
از2سه2 سنتی(2در2دیدگاه2معاصر2تأکید2کرده2اند2که2متأثر2
است2 شده2 دانسته2 تطبیق2پذیری(2 و2 آب2 )مصالح،2 عامل2

.)Noghrekar, Hamzenejad, & Bagheri, 2014(
درباره2مفاهیم2اسالمی2یا2مرتبط2با2اسالم2در2مورد2حیاط2
مرکزی2در2عالم2سنتی،2مهم2ترین2نظریه2مفهومی،2»زنانه«2
بودن2حیاط2مرکزی2است2که2اساس2آن،2تفکیک2کل2فضاي2
برداشت2 در2 اسالم،2 در2 جنسیت2 مبناي2 بر2 ساخت2 انسان2
از2کلیت2ظاهري2جامعه2مسلمانان2 محققین2غیر2مسلمان2
مورد2 در2 تحلیل2 این2 به2 معتقدین2 خاص2 تعبیر2 2 است.2
از2»مردانه«2بودن2فضاهاي2 محیط2های2منتسب2به2اسالم،2
 Peterbridge, 2000, p. 195; Costello,( راه2ها2 و2 بازار2
pp. 127-9 ,21989(2چیزي2است2که2در2فرهنگ2هاي2بومي-
حتي2در2غرب-2نیز2کمابیش،2موضوعي2تثبیت2شده2است2
توپولوژیک2 ویژگی2های2 )Rapoport, 2005, pp. 204-8(؛2
کالبدي،2 فضاي2 در2 مرد2 و2 زن2 حضور2 از2 اسالم2 تعریف2
وجود2 آن2 برای2 متقنی2 اسالمی2 مبانی2 که2 است2 موضوعي2

2.)Nari Ghomi, 2010(2دارد
نظریه2مفهومی2دیگری2که2حیاط2مرکزی2را2کانون2اصلی2
است.2 خانه2 در2 حیاط2 بودن2 مقدس2 نظریه2 می2داند،2 خانه2
فضاي2 تبیین2 در2 تمثیلي2 عرفاني-2 نظریه2های2 طرفداران2
در2 تصوف2 روحیه2 به2 گرایش2 با2 عمده2 به2طور2 اسالمي،2
جستجوي2آن2بوده2اند2که2نشان2دهند2که2چگونه2در2دوران2
اسالم2پیش2از2مدرن،2تجربه2رمزآلود،2به2نحوي2اجتناب2ناپذیر2
به2اکثر2جنبه2های2حیات،2از2جمله2اعمال2خالقه2ساختن،2
همین2 در2 مثاًل2 2.)Akkach, 2005, p. 5( می2شود2 مرتبط2
محورهاي2شش2گانه2ای2 مرکزي،2 حیاط2 الگوي2 براي2 منبع2
منشأ2مفهومي2حیاط2مرکزي2دانسته2می2شود.2که2منبعث2
از2تحلیل2»ابن2عربي«2است2که2حرکت2از2درون2به2بیرون2
معنوي2را2به2واسطه2محورها،2در2ماده2متمثل2می2داند.2نصر2
باب2 از2 را2 حیاط2 و2 خالی2 فضای2 نمادین2 اهمیت2 2)1996(
ماده2زدایی2و2ایجاد2خأل2مقدمه2ظهور2معنا2مورد2تأکید2قرار2

2.)Nasr, 1996(2داده2است
این2بحث2نمادین2در2دوره2متأخر2آن2قدر2جدی2تلقی2شده2
است2که2برخیKlein, 2014(2(2ظهور2مفهوم2فضای2خالی2
از2 ناشی2 را2 مدرن2 معماری2 در2 پایه2 موضوع2 یک2 به2عنوان2
اصالت2آن2در2مباحث2اسالمی2و2شرقی2و2تأثیر2این2فرهنگ2
لوس2 آدولف2 و2 سمپر2 نظیر2 نخستین2 مدرنیست2های2 بر2
حیاط2 معنوی2 بودن2 نمادین2 بختیار2 و2 اردالن2 دانسته2اند.2
قرار2 اشاره2 مورد2 بهشت،2 تصویر2 عنوان2 به2 و2 باغ2 مشابه2 را2
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و2 2)Ardalan & Bakhtiar, 2002, pp. 47-48( داده2اند2
پذیرفته2 را2 ویژگی2 همین2 کمابیش2 نیز2 2)1993( شایگان2
استShayegan, 1993(2(.2استیرلن2نیز2از2منظر2تجلی2امر2
روحانی،2حیاط2را2اصیل2تر2از2فضای2بسته2می2داند2و2در2مورد2
معنای2فضای2باز2روش2تحلیل2خاصی2را2ارائه2می2کند2که2در2
آن2روحانیت2فضا2از2فضای2باز2به2سمت2بسته2کمتر2می2شود2
و2مهم2ترین2عامل2ظهور2معنویت2در2حیاط2تصور2می2شود2
)Stierlin, 1998(.2تحلیل2استیرلن2نیز2تا2حد2زیادی2متکی2
به2مقهوم2خأل2است2که2با2ممانعت2از2عبور2نور2)به2عنوان2اصل2

روحانیت2در2فضا2در2نگاه2اشراقی(2پیوند2می2خورد.
حیاط2 اجتماعی2 آیینی-2 فعالیت2 گرایش،2 این2 در2 اما2
مرکزی2کمتر2از2موارد2دیگر،2مورد2تأکید2بوده2است؛2گرچه2
نظریه2های2خاص2در2این2مورد2وجود2دارد؛2در2مورد2نسبت2
بدیعی2را2 با2آیین2های2شیعی،2نظریه2نسبتا2ً حیاط2مرکزی2
)البته2بدون2شواهد2کافی(،2مقاله2»حیات2شیعه2و2تأثیر2آن2
 Beigzadeh(2»بر2معماری2حیاط2در2خانه2های2سنتی2یزد
Shahraki & Karegar Shuraki, 2013(2ارائه2کرده2است؛2
این2مقاله2فرضیه2منشأ2عملکرد2مذهبی2برای2حیاط2را2)جدا2

از2دیدگاه2عرفانی(2مطرح2کرده2است.2
شدن2 مدرن2 از2 قبل2 ایرانی2 حیاط2 مفاهیم2 ترتیب2 بدین2
شش2 شود.2 جمع2بندی2 عنوان2 هشت2 در2 می2تواند2 مسکن2
عنوان2از2این2موارد2همان2موضوعاتی2است2که2راپاپورت2در2
مقاله2حیاط2مرکزی2خود2به2آن2ها2اشاره2کرده2است2و2در2
ابتدای2این2بخش2ذکر2شد.2دو2مورد2دیگر2زنانه2بودن2فضای2
حیاط2و2نقش2آیینی2و2مقدس2آن2در2زندگی2ایرانی2است2که2

در2بررسی2کوتاه2باال2توجیهات2آن2آورده2شد.22

قشر  برای  حیاط  کارکردی  مفهوم  بررسی   .4
مذهبی معاصر در شهر قم

در2پژوهش2موردی2که2در2ادامه2می2آید،2هدف2اصلی،2رسیدن2
به2مفهوم2حیاط2از2دید2کاربران2معاصر2است.2لذا2از2میان2
عوامل2مختلف2مؤثر2بر2درک2مفهوم2فضا2است2و2لذا2نوع2نگاه2
بررسی2 برای2 به2رویدادهای2جاری2در2فضای2حیاط2 مردم2
انتخاب2شده2است.2این2انتخاب2باتوجه2اهمیت2فعالیت2در2
Falahat, 2005 & 2006; Chris- )نظریه2های2حس2مکان2
مدل2 باألخص2 و2 2)topher, Kytta, & Stedman, 2017
اصلی2 فاکتور2 سه2 از2 یکی2 را2 آن2 که2 کانتر2 دیوید2 مشهور2
مکان2می2داند،2قابل2توجیه2است؛2مطالعه2استفاده22از2فضا2
»کنش«2 یا2 »فعالیت«2 را2 آن2 کانتر2 که2 هدفمند2 رفتار2 و2
Can- )می2داند،2مهم2تر2از2مطالعه2صرف2رفتارها2در2فضاست2
را2 حضور2 و2 فعالیت2 2)2014( ویلیامز2 2.)ter, 1988, p. 11
مکان«2 به2 »بستگی2 به2 مربوط2 پژوهش22های2 مورد2 در2 هم2
Wil- است2 دانسته2 اهمیت2 حائز2 مکان«2 »معنای2 هم2 )و2
موضوع2 به2 عمیق2 پرداختن2 عدم2 کاستلو2 2.)liams, 2014
فعالیت2در2معنای2محیط2را2برخاسته2از2نگرش2روانشناسی2
ادراک2و2غلبه2آن2در2معماری2و2شهرسازی2می2داند2و2طرح2
و2 »عمل«2 متوجه2 عامل2 به2عنوان2 را2 اجتماعی2 روانشناسی2

 Castello, 2010, p.( می2شمرد2 اهمیت2 واجد2 »فعالیت«،2
.)62

با2توجه2به2مبانی2فوق2به2منظور2بررسی2ادعای2مطرح2شده2
حیاط2 کاهش2حضور2 مورد2 در2 معاصر2 تحلیلی2 ادبیات2 در2
بر2 تأکید2 با2 مردم2 ذهنیت2 نیز2 و2 واقعی2 زندگی2 عرصه2 در2
مفهوم2دینی2حیاط،2پیمایشی2میان2قشر2متوسط2مذهبی2
در2شهر2قم2طراحی2شد.2در2این2پیمایش2ابزار2اصلی2برای2
مجموعه2 انجام2 اهمیت2 میزان2 مورد2 در2 پرسش2 سنجش2
متنوعی2از2فعالیت2ها2در2حیاط2بود؛2فعالیت2هایی2که2ممکن2
است2اکنون2چندان2موردنظر2مردم2نباشند،2اما2در2پیشینه2
فعالیت2های2 نیز2 و2 را2داشته2اند2 تاریخی2حیاط2نقش2اصلی2
با2 مرتبط2 فعالیت2های2 حداکثر2 به2 رسیدن2 برای2 جدید؛2
حیاط،2عالوه2بر2مرور2منابع،2از2روش2طوفان2ذهنی2تعدادی2
از2کارشناسان2معماری2ساکن2شهر2قم2در2این2مورد2استفاده2
شد2که2پس2از2حذف2موارد2تکراری2و2مشابه،221مورد2اصلی2
برای2بررسی2انتخاب2شد.2این2فعالیت2ها2در2پنج2دسته2لحاظ2
شد:2فعالیت2های2طبیعت2گرا،2فعالیت2های2اصلی2خانوادگی،2
فعالیت2های2جمعی2اختصاصی2حیاط،2فعالیت2های2خدماتی2
اختصاصی2حیاط2و2فعالیت2های2غیراختصاصی2حیاط.2سه2
حوزه2نخست،2مشتمل2بر2فعالیت2های2مربوط2به2تحلیل2های2
عرفی(2 فعالیت2های2 کنار2 )در2 حیاط2 از2 اجتماعی2 دینی-2
فعالیت2های2 دیگر2 دسته2 دو2 و2 شد2 ذکر2 باال2 در2 که2 است2

حاشیه2ای2حیاط2را2در2برمی2گیرد.22

5. روش پژوهش
این2پژوهش2نخست2به2صورت2کمی2در2میان2دسته2منتخبی2
 Iman,22از2خانواده2ها2صورت2پذیرفت2)نمونه2گیری2هدفمند
معیار2 یک2 خانواده2ها2 این2 انتخاب2 در2 2.)2009, p. 316
بتوان2 تا2 بود2 اسالمی2 زندگی2 سبک2 به2 آن2ها2 تعلق2 اصلی2
نظرات2 در2 را2 موضوع2 ادبیات2 در2 شده2 ذکر2 مفاهیم2 تمام2
آن2ها2مطالعه2کرد.2بر2این2اساس2با2توجه2به2شناخت2قبلی2
خانواده2ها2الگوهای2رفتاری2روزمره2آن2ها2و2باور2خود2این2افراد2
به2تعلقشان2به2قشر2مذهبی،2این2انتخاب2صورت2پذیرفت.2
سپس2از2مصاحبه2باز2برای2پژوهش2کیفی2استفاده2شد2تا2
تفسیر2مردم2نگارانه2مطمئن2تری،2انجام2شود.2بررسی2کّمی2
آن2با2توزیع21132پرسش2نامه2در2میان2افرادی2در2سنین2192
تا2652سال2انجام2شده2است.2از2نظر2نوع2خانه2نظر2612نمونه2
از2پرسشنامه2ها2را2ساکنین2خانه2های2حیاطدار2و2472عدد2
از2آن2ها2را2ساکنین2خانه2های2آپارتمانی2پاسخ2دادند2)پنج2
مورد2اجاره2نشین2در2خانه2های2مختلف2بودند(.2در2توزیع2این2
پرسشنامه2ها2تالش2شد2هر2فرد2نماینده2یک2خانوار2باشد2تا2
تنوع2دیدگاهی2الزم2برای2انجام2این2پژوهش2تأمین2گردد.2
محل2توزیع2این2پرسشنامه2ها2نیز2در2بیمارستان،2دانشگاه،2
تجمعات2خانوادگی2و2جمع2های2دوستانه2بوده2است2و2افراد2
مورد2آزمون2از2نظر2تعلق2به2قشر2هدف2مطالعه،2به2صورت2

هدفمند2گزینش2شده2اند.
گفت2 باید2 نیز2 گرفته2 صورت2 کیفی2 تحقیق2 مورد2 در2



185
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

تغییر مفهوم کارکردی حیاط خانه در گذشته و حال

شامره صفحه مقاله: 181-191
13

99
ن
ستا

تاب
.3

ه1
مار

ش


به2صورت2 که2 بوده2 خانوار2 شش2 بررسی2 مورد2 نمونه2های2
شروع2 دهه2 به2 مربوط2 ساله2 )دوره2های220 زمانی2 طیف2
زندگی2مستقل2زوجین-2دو2زوج2مربوط2به2دهه2های213902
و2 و213602 دهه2های213702 به2 مربوط2 زوج2 دو2 و2،13802
دو2زوج2مربوط2به2دهه2های213502و13402(2در2دو2الگوی2
حیاط2دار2و2آپارتمانی2از2میان2قشر2مذهبی2و2قشر2متوسط2
عمیق2 بررسی2 امکان2 عامل2 گرفتن2 نظر2 در2 با2 قم2 ساکن2
انتخاب2شده2اند2)یعنی2دارا2بودن2آشنایی2نسبی2با2پژوهشگر2
و2در2دسترس2بودن2مکان2زندگی2برای2مراجعه2طوالنی(.2
اطالعات2مورداستفاده2در2این2مقاله2از2میان2مصاحبه2های2
سه2 تا2 22 حدود2 مجموع2 )در2 طوالنی2 ساختاریافته2 نیمه2
به2 با2توجه2 استخراج2شده2است.2 برای2هر2خانوار(،2 ساعت2
این2که2مفهوم2زنانه2بودن2حیاط2در2سنت2اسالمی2از2موارد2
مورد2تأکید2در2ادبیات2موضوع2بود،2انتخاب2زنان2به2عنوان2
مصاحبه2شونده2اصلی2می2توانست2توجیه2بهتری2داشته2باشد.

6. یافته های پژوهش 
نخستین2موضوع2مورد2بررسی،2وجود2تمایل2مردم2به2داشتن2
حیاط2و2فعالیت2در2آن2بود.2در2بررسی2کّمی-2همان2طور2که2
در2شکل212دیده2می2شود-2تمام2حوزه2های2فعالیت2در2حیاط2
برای2میانگین2جامعه2مورد2بررسی2به2طور2نسبی2مهم2است.2
یکی2از2این2سه2مفهوم2بنیادی2»حیاط2مرکزی«2از2دیدگاه2
راپاپورت2)2007(2یعنی2یک2کانون2تمرکز2فعالیت،2همچنان2

ارزش2خود2را2در2ذهن2اکثریت2جامعه2موردمطالعه،2حفظ2
کرده2است.2این2موضوع2در2بررسی2های2کیفی2خود2را2به2نحو2
بارزی2به2صورت2امر2واقع2برای2صاحبان2خانه2های2حیاط2دار2
و2به2صورت2یک2حس2دلتنگی2عمیق2برای2آپارتمان2نشینانی2
می2کردند،2 زندگی2 حیاط2دار2 خانه2های2 در2 پیش2تر2 که2
مورد2 در2 دهه213402 مصاحبه2شونده2 مثاًل2 می2دهد؛2 نشان2
حیاط2خانه2سابقشان2چنین2می2گوید:2»زمان2ازدواجم2در2
بین2 دارای2حیاط2مشترکی2 خانه2ای2زندگی2می2کردیم2که2
ما2و2چندخانواده2از2اقوام2نزدیکمان2بود.2این2حیاط2در2واقع2
همه2کاره2خانه2ما2بود2و2بیشترین2زمان2ما2و2فعالیت2ما2در2
آن2سپری2می2شد.2پس22از2آن2نیز2که2مستقل2شدیم2حیاط2
بخش2مهمی2از2خانه2ما2بود2که2بسیاری2از2فعالیت2هایمان2
را2در2آن2انجام2می2دادیم.2اما2االن2به2اجبار2در2آپارتمانیم2و2
آپارتمان2سازی2 سمت2 به2 حرکت2 حال2 در2 شهر2 این2که2 از2
نیز2 21360 دهه2 مصاحبه2شونده2 ناراحتیم«.2 بسیار2 است2
قدیمی2 اما2 حیاط2دار2 خانه2ای2 در2 پیش2ازاین2 »ما2 می2گوید:2
آن2 دسترسی2 بد2 موقعیت2 دلیل2 به2 اما2 می2کردیم.2 زندگی2
و2همچنین2فرسودگی2آن2به2اینجا2منتقل2شدیم.2در2خانه2
سابق2ما2حیاط2فضای2فعال2بود2و2در2آن2باغچه2ای2داشتیم2
که2در2طول2فصل2های2مختلف2فعال2بود.2اما2در2این2منزلمان2
اگرچه2باز2باغچه2داریم2و2سعی2کردیم2برخی2فعالیت2هایمان2
خصوصی2 دلیل2 به2 اما2 کنیم.2 دنبال2 محدود2 به2صورت2 را2
نبودن2و2اعتراض2همسایگان2به2تدریج2مجبور2شدیم2آن2را2

تعطیل2کنیم«.

  شکل 1: نمودار میانگین اهمیت هر دسته از فعالیت های حیاط برای گروه های مختلف پرسش شوندگان )ساکنان 
خانه های آپارتمانی و حیاط دار( و مجموع نتایج 

 

جدول 1: ویژگی های کلی فعالیت های حیاط از دید پاسخ دهندگان

عنوان دسته فعالیت
نظرات خانوارهای دهه های 

1340 و 1350
نظرات خانوارهای دهه های 1360 

و 1370
نظرات خانوارهای دهه های 

1380 و 1390

فعالیت1های1طبیعت1گرا1
در1حیاط

تمام1فعالیت1های1طبیعت1گرا1
به1جز1نگهداری1حیوانات1مهم1

تلقی1شده1است.

از1میان1فعالیت1ها،1ورزش1و1
نگهداری1حیوانات1و1ورزش1برای1
این1دسته1مهم1تلقی1نشده1است.1
زیرا1خودشان1اظهار1داشتند1اهل1

ورزش1کردن1نیستند.

همه1فعالیت1های1طبیعت1گرا1
به1جز1ورزش1کردن1برای1آن1ها1
مهم1بوده1است1)بنا1به1اظهار1
خودشان1اهل1ورزش1کردن1

نیستند(.
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عنوان دسته فعالیت
نظرات خانوارهای دهه های 

1340 و 1350
نظرات خانوارهای دهه های 1360 

و 1370
نظرات خانوارهای دهه های 

1380 و 1390

فعالیت1های1اصلی1
خانوادگی

تعریف1 به1جز1 فعالیت1ها1 تمام1
فردی1 به1عنوان1خلوتگاه1 حیاط1
برای1این1دسته1مهم1بوده1است.

مهم1 دسته1 برای1 فعالیت1ها1 تمام1
مورد1 تنها1 است.1 شده1 تلقی1
حیاط1 بودن1 کم11اهمیت1 استثناء1
به1عنوان1 دهه1601 خانوارهای1 برای1

خلوتگاه1شخصی1بوده1است.

دو1فعالیت1خوابیدن1در1حیاط1
برای1 خانوادگی1 شدن1 جمع1 و1
اهمیت1 کم1 نسبتا1ً دسته1 این1

بوده1است.

فعالیت1های1اجتماعی11
اختصاصی1حیاط

تمامی1فعالیت1های1حیاط1به1جز1
تعامل1با1غریبه1برای1این1دسته1

مهم1بوده1است.

به1 حیاط1 تعریف1 موضوع1 تنها1
مراسمات1 برگزاری1 محل1 عنوان1
اجتماعی1برای1خانوارهای1دهه11601

بی1اهمیت1بوده1است.

این1 برای1 فعالیت1ها1 تمامی1
شده1 تلقی1 بی1اهمیت1 دسته1

است.1

فعالیت2های2خدماتی2
اختصاصی2حیاط

تمام2فعالیت2ها2برای2این2دسته2
مهم2بوده2است.

موضوع2نگهداری2وسایل2در2حیاط2
اهمیت2خود2را2از2دست2داده2است.

حیاط2 در2 دستشویی2 وجود2
حیاط2 در2 وسایل2 نگهداری2 و2
داده2 دست2 از2 را2 خود2 اهمیت2

است.

فعالیت2های2غیراختصاصی2
حیاط

این2 برای2 فعالیت2ها2 تمامی2
دسته2مهم2تلقی2شده2است.

خدماتی2 فعالیت2های2 موضوع2 تنها2
در2حیاط2برای2خانوارهای2دهه2602
اهمیت2خود2را2از2دست2داده2است.

پهن2 رخت2 فعالیت2ها،2 میان2 از2
به2 حیاط2 اهمیت2 و2 کردن2
عنوان2فضایی2برای2شست2وشو2
داده2 دست2 از2 را2 خود2 اهمیت2

است.

برای2داشتن2تصویری2روشن2تر2از2ذهنیات2افراد2موردبررسی،2
پنج2گانه2 دسته2های2 )برحسب2 جزیی2 موضوعات2 در2 بحث2

فعالیت(2ادامه2می2دهیم.2

6-1- فعالیت های طبیعت گرا در حیاط
فعالیت2های2 شامل2 حیاط2 در2 طبیعت2گرا2 فعالیت2های2
»ورزش«،2»نگهداری2از2حیوانات«،2»باغبانی2در2حیاط«2و2
»فعالیت2های2آفتاب2گیر«2اطالق2می2شود.2در2بررسی2کمی2
صورت2گرفته2این2فعالیت2ها2برای2میانگین2پرسش2شونده2ها2
اهمیت2 زمینه2 این2 در2 قابل2توجه2 نکته2 مهم2هست.2 نسبتا2ً
این2 است.2 آپارتمان2نشینان2 برای2 فعالیت2ها2 این2 معنادار2
مسئله2نشان2می2دهد2فقدان2داشتن2حیاط2خصوصی2برای2
چشم2گیری2 تأثیر2 آنان2 پاسخ2 روی2 بر2 آپارتمان2نشینان2

گذاشته2است.2
فعالیت2باغبانی2در2حیاط2برای2همه2نمونه2های2مورد2بررسی2
دراین2باره2 21370 دهه2 پرسش2شونده2 است.2 بوده2 مهم2
که2 است2 بهانه2هایی2 از2 یکی2 گیاه2 و2 گل2 »وجود2 می2گوید:2
باعث2حضور2افراد2در2آن2و2آرامش2فضای2خانه2می2شود«.2
پرسش2شونده2دهه213402از2تجربیات2تاریخی2خود2به2این2
از2 بعد2 که2 ما2 قدیم2 خانه2 دو2 »هر2 می2کند:2 اضافه2 مسئله2
داشتند2 زیاد2 وسعت2 می2کردیم2 زندگی2 آن2ها2 در2 ازدواجم2
را2 خود2 واقعی2 معنای2 حوض2 و2 باغچه2 حیاط2 نظرم2 به2 و2
پیدا2نخواهد2کرد.2البته2مسئله2اشراف2هم2خیلی2مهم2است.2
قم2در2زمان2قدیم2به2نظر2شهر2بسیار2زیبایی2بود.2چرا2که2
همه2خانه2ها2در2نهایت2دوطبقه2بودند2و2در2حیاط2ها2می2شد2

نشست،2و2استفاده2کرد«.
نگهداری2حیوان2تنها2برای2نمونه2دهه2902مهم2بوده2است2
از2 فعالیت2 این2 برای2 را2 چندانی2 اهمیت2 نمونه2ها2 مابقی2 و2
می2گوید:2 21350 دهه2 پرسش2شونده2 ندادند.2 نشان2 خود2
دارد.2 دردسر2 خیلی2 خروس2 و2 مرغ2 و2 پرنده2 »نگهداری2
پرسش2شونده2 مقابل2 در2 می2کنند«.2 کثیف2 را2 خانه2 فضای2
دهه213902می2گوید:2»من2داشتن2پرنده2را2در2خانه2خیلی2
دوست2دارم.2چون2هم2صدایش2خانه2را2از2سوت2وکوری2در2

می2آورد.2هم2حضورش2باعث2نشاط2در2خانه2می2شود«.

6-2- فعالیت های اصلی خانوادگی
فعالیت2های2اصلی2خانوادگی2در2حیاط2شامل2»جمع2شدگی2
خانوادگی«،2»بازی2کودکان«،2»خلوتگاه2فردی«2و2»خوابیدن2
دارای2 گرفته2 صورت2 کمی2 بررسی2 در2 است«.2 حیاط2 در2
این2 می2باشند.2 طبیعت2گرا2 فعالیت2های2 از2 بیشتر2 اهمیتی2
فعالیت2ها2نیز2دارای2اهمیت2بیشتری2برای2آپارتمان2نشینان2

به2نسبت2ساکنین2خانه2های2حیاط2دار2هستند.2
در2 خواب2 فعالیت2 دسته،2 این2 در2 فعالیت2ها2 انواع2 میان2 از2
حیاط2برای2نمونه2های2602،402و2702مهم2بوده2است.2برای2
شاید2 نمی2شود.2 تلقی2 مهم2 امری2 فعالیت2 این2 اما2 سایرین2
بتوان2گفت2افرادی2که2تجربه2خوابیدن2در2حیاط2را2دارند2
به2طرز2قابل2مالحظه2ای2وجود2این2فعالیت2را2مهم2می2دانند.2
از2 مورد2 دو2 که2 منکر2شد2 نمی2توان2 نیز2 را2 امر2 این2 اگرچه2
آپارتمانی2 خانه2های2 در2 مسئله2 این2 پندار2 مهم2 مورد2 سه2
این2 حذف2 دلیل2 به2 است2 ممکن2 که2 می2کنند.2 زندگی2
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تجربه2از2زندگی2شان2اهمیت2آن2را2بیشتر2از2سایرین2حس2
می2کنند.2پرسش2شونده2دهه213602می2گوید:2»خوابیدن2در2
حیاط2تجربه2بسیار2دلپذیری2است2و2کسی2که2یک2بار2آن2را2
امتحان2کرده2است2قطعا2ًبه2دلپذیری2و2لذت2بخشی2آن2پی2
می2برد.2در2حال2حاضر2که2ساکن2آپارتمانیم2حسرت2داشتن2
زمینه2 این2 در2 می2خوریم«.2 را2 آسمان2 زیر2 و2خواب2 حیاط2
در2 »خوابیدن2 می2افزاید:2 نیز2 21370 دهه2 پرسش2شونده2
فضای2باز2و2استفاده2از2تهویه2طبیعی2فعالیت2بسیار2خوبی2
خصوصی2 االن2 مثل2 )که2 قبلی2مان2 منزل2 در2 ما2 که2 است2
تابستان2 فصل2 در2 وقفه2ای2 هیچ2 بدون2 است(2 دار2 حیاط2 و2
در2 اما2 می2کردیم.2 استفاده2 خواب2 برای2 بام2 و2 حیاط2 از2
حال2حاضر2به2علت2گرم2شدن2شب2های2تابستان2و2تغییر2
منزلمان2دیگر2مثل2گذشته2به2آن2نمی2پردازیم«.2در2مقابل2
حیاط2 در2 »خوابیدن2 می2گوید:2 دهه213802 پرسش2شونده2
به2نظرم2کار2مناسبی2نیست2چرا2که2به2دلیل2وجود2وسایل2
خواب2 رخت2 جابه2جایی2 به2 نیازی2 روزها2 این2 سرمایشی2
به2صورت2شبانه2روزی2نیست.2عالوه2بر2این2هوای2داخل2بهتر2

از2بیرون2است«.
تعریف2حیاط2به2عنوان2خلوتگاه2فردی2برای2تنها2دو2نمونه2
)250و602(2کم2اهمیت2است2و2مابقی2نمونه2ها2اهمیت2بسیار2
به2منزله2 را2 حیاط2 نمونه2 دو2 این2 قائل2اند.2 آن2 برای2 زیادی2
را2 اتاق2ها2 و2 می2کردند2 حس2 جمعی2 و2 خانوادگی2 فضایی2
پرسش2شونده2 می2کردند.2 تعبیر2 شخصی2 خلوت2 فضاهایی2
خلوت2 فضای2 حیاط2 من2 نظر2 »به2 می2گوید:2 21350 دهه2
است2 یا2خدماتی2 و2 فضایی2جمعی2 بیشتر2 و2 نیست2 فردی2
اتاق2است2که2جنبه2خلوت2فردی2 این2 و2من2فکر2می2کنم2
دارد«.2در2مقابل2پرسش2شونده2دهه213702می2گوید:2»2نماز2
خواندن2موجب2احساس2درونی2بهتر2و2توجه2بیشتر2در2نماز2
می2شوند2و2من2بسیار2فکر2می2کنم2استفاده2از2حیاط2برای2
این2منظورها2خوب2است.2برای2فعالیت2درس2خواندن2نیز2
حیاط2به2علت2دوری2از2هیاهوی2تلویزیون2و2غیره2و2استفاده2

از2هوای2آزاد2بسیار2مثبت2و2لذت2بخش2است«.
تعریف2حیاط2به2عنوان2مکانی2برای2جمع2شدگی2خانوادگی2
تنها2 این22بین2 در2 است.2 مهم2 بسیار2 نمونه2ها2 همه2 برای2
نمونه2دهه2902است2که2این2فعالیت2را2کم2اهمیت2می2داند.2
پرسش2شونده2دهه213602می2گوید:2»در2خانه2حیاط2دارمان2
ما2تمام2وقت2خانوادگی2در2این2حیاط2بودیم.2چراکه2حیاط2
ما2فضایی2بود2که2از2لحاظ2محرمیت2و2وسعت2شرایط2خیلی2

خوبی2داشت2و2سرسبز2بود«.
فعالیت2بازی2کودکان2برای2همه2نمونه2ها2بسیار2مهم2است.2
اظهار2 آن2ها2 از2 برخی2 انجام2شده2 مصاحبه2های2 در2 البته2
موجب2 است2 ممکن2 حیاط2 در2 بچه2ها2 بازی2 که2 داشتند2
پرسش2شونده2 شود.2 آن2ها2 خانگی2 فعالیت2های2 در2 اختالل2
را2 امروزی2 بچه2های2 وقتی2 »من2 می2گوید:2 21340 دهه2
می2بینم2بسیار2برای2آن2ها2ناراحت2می2شوم.2چراکه2تحرک2
کم2آن2ها2موجب2بیماری2آن2ها2می2شود.2کما2این2که2وقتی2
از2خانه2بیرون2می2روند2سعی2می2کنند2عقده2های2خود2را2که2

در2آپارتمان2نشینی2به2خاطر2اعتراض2همسایگان2از2دویدن2
دهه2 پرسش2شونده2 کنند«.2 تخلیه2 حاصل2شده2 سروصدا2 و2
وی2 می2کند.2 اضافه2 بحث2 این2 به2 را2 جدیدی2 نکته2 21360
زندگی2 آپارتمان2 در2 که2 دارم2 کوچکی2 نوه2 »من2 می2گوید:2
بالکن2کوچکی2دارد2و2وی2 اتاق2وی2در2خانه2شان2 می2کند.2
تمام2وقت2خود2و2بازی2هایش2را2در2این2فضای2کوچک2انجام2
به2 ما2 وقتی2 است.2حتی2 بسیار2کوچک2 این2که2 با2 می2دهد.2
منزلشان2می2رویم2با2اشتیاق2ما2را2آنجا2می2برد2و2آن2فضا2را2

به2ما2نشان2می2دهد«.2

6-3- فعالیت های اجتماعی اختصاصی حیاط
غریبه«،2 با2 »تعامل2 شامل2 حیاط2 اجتماعی2 فعالیت2های2
مراسم2 برگزاری2 »محل2 و2 مهمان«2 از2 استقبال2 و2 »بدرقه2
نظرات2 بررسی2 در2 فعالیت2ها2 این2 می2باشد.2 اجتماعی«2
پرسش2شوندگان2کم2ترین2اهمیت2را2در2میان2همه2فعالیت2ها2

به2خود2اختصاص2داده2اند.2
تعامل2با2غریبه2در2حیاط2برای2اکثر2نمونه2ها2به2جز2نمونه2های2
دهه2502و2902مهم2است.2این2نمونه2ها2از2جمله2نمونه2های2
دارای2حیاط2بودند2و2این2نشان2از2تمنای2حیاط2برای2این2
فعالیت2از2سوی2آپارتمان2نشینان2دارد.2اما2وجود2حیاط2به2
)مثل2 غریبه2 افراد2 و2 زندگی2 میان2محل2 عنوان2حدفاصلی2
کنتور2نویس2و2غیره(2و2کاهش2امکان2ورود2آن2ها2به2محوطه2
دارد.2 زیادی2 بسیار2 اهمیت2 دهه2ها2 تمامی2 برای2 زندگی2
تعاملی2با2 پرسش2شونده2دهه213902می2گوید:2»من2اصوال2ً
افرادی2که2 ازاین2رو2 غریبه2ها2مثل2همسایه2ها2و2غیره2ندارم2
به2منزلم2مراجعه2می2کنند2یا2خودی2هستند2یا2نمی2آیند«.2
پرسش2شونده2دهه213702برعکس2این2نظر2را2دارد:2»من2
عمومی2 و2 خصوصی2 زندگی2 بین2 فاصلی2 حد2 را2 حیاط2
یا2 و2 می2زند2 در2 همسایه2 مثاًل2 که2 اوقات2 بسیار2 می2بینم.2
صحبتی2دارد2ترجیح2می2دهم2داخل2خانه2این2صحبت2انجام2
ممکن2 هرلحظه2 که2 ازاین2رو2 و2 خانه،2 درب2 جلوی2 تا2 شود2
است2ایشان2در2بزند2و2خانه2ریخت2وپاش2باشد.2بهتر2است2
این2گفتگو2در2حیاط2خانه2که2نامحرم2حضور2ندارد2صورت2
نظر2 »به2 می2گوید:2 نیز2 21350 دهه2 پرسش2شونده2 گیرد«.2
آن2 در2 است2 ممکن2 که2 است2 فضایی2شخصی2 حیاط2 من2
لباسی2پهن2شده2باشد2یا2فعالیتی2خدماتی2در2آن2در2حال2

رخ2دادن2باشد«.
تعریف2حیاط2به2عنوان2محل2برگزاری2مراسمات2اجتماعی2
برای2خانواده2های2با2نگرش2های2سنتی2تر2)دهه2502،40و70(2
مهم2بوده2است.2پرسش2شونده2دهه213402می2گوید:2»وجود2
مراسمات2 برگزاری2 برای2 بزرگ2 حیاط2 به2خصوص2 حیاط2
یا2حتی2عروسی2و2غیره2 اجتماعی2مثل2مهمانی،2هیئت2و2
بسیار2خوب2است.2زیرا2این2حیاط2هم2می2تواند2به2تفکیک2
جنسیتی2زنان2و2مردان2کمک2کند2و2هم2ازدحام2جمعیت2
در2داخل2باعث2گرم2شدن2فضا2و2مشکالت2دیگر2نمی2شود.2
ما2قدیم2همه2مراسمات2مثل2عروسی2و2ختم2و2غیره2را2در2
خانه2می2گرفتیم«.2این2در2حالی2است2که2پرسش2شونده2های2
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جدیدتر2برگزاری2این2فعالیت2را2در2حیاط2و2به2طورکلی2خانه2
به2ریخت2وپاش2پس2 نگاه2همه2 ضروری2نمی2دانند2چرا2که2
دهه2 پرسش2شونده2 دارند.2 اشاره2 خانه2 کثیفی2 و2 مراسم2 از2
تنگ2 مراسمات2 برگزاری2 برای2 ما2 »خانه2 می2گوید:2 21380
است.2اما2در2کل2به2نظرم2این2مراسم2ها2در2فضای2بیرون2از2
بر2کثیفی2خانه2 بهتر2است.2چراکه2عالوه2 انجام2شود2 خانه2

امکان2سرویس2دهی2به2آن2ها2نیز2سخت2است«.2

6-4- فعالیت های  اختصاصی حیاط
فعالیت2های2اختصاصی2حیاط2شامل2»پارک2وسیله2نقلیه«،2
و2 حیاط«2 در2 »دستشویی2 خانه«،2 وسایل2 »نگهداری2
»نظافت2حیاط«2می2باشند.2در2بررسی2کمی2صورت2گرفته2
این2فعالیت2ها2بیشترین2اهمیت2را2در2بین2سایر2دسته2های2

فعالیت2برای2پرسش2شوندگان2دارا2بوده2است.2
مورد2 نمونه2های2 همه2 برای2 حیاط2 در2 دستشویی2 وجود2
مورد2 290 دهه2 نمونه2 تنها2 است.2 بوده2 مهم2 بسیار2 بررسی2
این2 برای2 را2 سایرین2 نسبت2 به2 کمتری2 اهمیت2 بررسی2
دراین2باره2 21340 دهه2 پرسش2شونده2 است.2 قائل2 مسئله2
می2گوید:2»در2گذشته2سرویس2بهداشتی2در2نقطه2ای2بسیار2
دور2از2خانه2و2در2حیاط2قرار2داشت.2این2دوری2باعث2می2شد2
عالوه2بر2تحرک2افراد،2بو2و2گازهای2متصاعد2شده2از2آن2نیز2
در2هوای2آزاد2دور2از2فضای2زندگی2خارج2شود.2اما2امروزه2
...2همین2جایی2که2غذای2می2خوری2دو2قدم2جلوتر2سرویس2
است.2این2باعث2بسیاری2از2بیماری2ها2و2عفونت2ها2در2اعضای2
خانه2می2شود2و2به2نظرم2بسیار2اشتباه2است«.2پرسش2شونده2
دهه213702کمی2سابقه2جدیدتر2آن2می2گوید:2»در2خانه2های2
جدیدتر2حداقل2برای2سرویس2بهداشتی2تهویه2ای2طبیعی2و2
ارتباطی2با2حیاط2قائل2بودند.2اما2امروزه2در2کنار2اتاق22خواب2

و2بدون2هیچ2تهویه2و2نور2طبیعی2مکان2یابی2می2شود«.
است2که2 فعالیت2هایی2 از2جمله2 نیز2 نظافت2حیاط2 فعالیت2
برای2همه2نمونه2های2ما2مهم2بوده2است.2پرسش2شونده2دهه2
مهمی2 بسیار2 مسئله2ای2 حیاط2 »تمیزی2 می2گوید:2 21390
است.2چرا2که2در2خانه2های2حیاط2جلو،2با2باز2شدن2در2خانه2
خاطر2 این2 به2 دارد.2 دید2 بیرون2 به2 که2 است2 جایی2 اولین2
اگر2به2هم2ریخته2باشد2باعث2می2شود2تصوری2از2کثیف2بودن2

صاحب2خانه2به2غریبه2ها2منتقل2شود«.2

6-5- فعالیت های خدماتی غیراختصاصی حیاط
کردن«،2 پهن2 »رخت2 شامل2 حیاط2 خدماتی2 فعالیت2های2
»شست2وشوی2 و2 »پخت2وپز«2 خدماتی«،2 »فعالیت2های2
از2 دسته2ای2 تنها2 فعالیت2ها2 از2 دسته2 این2 است.2 وسایل«2
دار2 حیاط2 خانه2های2 دارندگان2 برای2 که2 هستند2 فعالیت2

اهمیت2بیشتری2نسبت2به2آپارتمان2نشینان2دارد.2
نمونه2های2 برای2همه2 فعالیت2رخت2پهن2کردن2در2حیاط2
موردبررسی2به2جز2نمونه2دهه2802بسیار2مهم2بوده2است.2این2
نمونه2به2دلیل2سابقه2طوالنی2زندگی2در2آپارتمان2)هم2خانه2
خودشان2و2هم2خانه2پدریشان(2و2یافتن2فضاهای2جایگزین2

برای2این2فعالیت2)حمام2و2آشپزخانه(2اهمیت2آن2را2برای2
21350 دهه2 پرسش2شونده2 است.2 داده2 کاهش2 کمی2 آنان2
من2 برای2 حیاط2 در2 کردن2 پهن2 رخت2 »فعالیت2 می2گوید:2
یکی2از2مهم2ترین2کارکردهای2حیاط2است.2چرا2که2لباس2ها2
می2توانند2زیر2نور2خورشید2و2در2معرض2هوای2آزاد2خشک2
شوند2و2خانه2و2زندگی2ما2نیز2خیس2نمی2شود2و2مزاحمتی2
برای2ما2ندارد«.2پرسش2شونده2دهه213402عالوه2بر2این2نکته2
گفته2شده2می2افزاید:2»ما2که2به2خاطر2زندگی2در2آپارتمان2
چاره2ای2نداریم2اما2یکی2از2دالیل2افزایش2بیماری2ها2امروزه2
معرض2 در2 لباس2 چراکه2 است.2 اشتباه2 رفتارهای2 همین2
ضدعفونی2 میکروب2ها2 و2 بیماری2ها2 از2 بسیاری2 از2 آفتاب2
مثل2 پرسش2شوندگان2 از2 برخی2 میان2 این2 در2 می2شود«.2
این2 برای2 از2حیاط2 استفاده2 لزوم2 بر2 پرسش2شونده213802
فعالیت2تأکید2چندانی2ندارند:2»اگر2تراس2ما2فضای2دنجی2
داشت2که2لباس2ها2را2در2تراس2یا2فضای2باز2می2گذاشتم2اما2
در2وضعیت2فعلی2آن2ها2را2در2آشپزخانه2پهن2می2کنم2تا2آب2
ناشی2از2آن2روی2فرش2نریزد«.2یا2پرسش2شونده213902که2
به2نکته2محرمیت2در2برابر2پهن2کردن2لباس2ها2اشاره2دارد.2
که2اشراف2های2موجود2در2حیاط2های2امروزی2در2معرض2دید2
بودن2لباس2های2آویزان2شده2در2حیاط2را2موجب2شده2است2

و2این2امر2از2نظر2وی2نامطلوب2و2بسیار2بد2است.2
نمونه2های2 همه2 برای2 حیاط2 در2 پخت2وپز2 فضای2 تعریف2
21350 دهه2 پرسش2شونده2 است.2 مهم2 بسیار2 موردبررسی2
انجام2 حیاط2 در2 را2 سرخ2کردنی2هایم2 تمام2 »من2 می2گوید:2
چرا2 نمی2دهم.2 انجام2 آشپزخانه2 در2 به2هیچ2وجه2 و2 می2دهم2
از2دود2می2شود«.2پرسش2شونده2 که2همه2خانه2چرب2و2پر2
دهه213402با2استناد2به2تجربه2تاریخی2خود2به2نکات2قبل2
تنها2 که2 بود2 فضایی2 ما2 آشپزخانه2 گذشته2 »در2 می2افزاید:2
آن2 در2 دیگری2 فعالیت2 هیچ2 و2 بود2 مستقر2 آنجا2 در2 اجاق2
انجام2نمی2شد.2از2این2روست2که2یکی2از2علت2های2سالمت2
قدیمی2ترها2توجه2به2این2نکات2است.2شرایط2پخت2وپز2هم2
تغییر2کرده2و2با2یک2آشپزی2ساده2خانه2پر2از2دود2و2چربی2

می2شود«.2

7. نتیجه گیری
اسالمی2 دوره2 در2 حیاط2 به2 مربوط2 پژوهشی2 ادبیات2 مرور2
زنانگی،2 بنیادی2محرمیت،2 مفاهیم2 واجد2 ایران2در2مسکن2
دیدگاه2 از2 مکان2 این2 تقدس2 و2 فعالیت2های2خانگی2 تمرکز2
دینی2و2اجتماعی2است.2همچنین2بررسی2ها2حاکی2از22آن2
است2که2رواج2ضوابط2شهری2جدید2و2معماری2آپارتمانی،2
منجر2به2آن2شده2است2که2در2واقعیت2روزمره2حیاط2کاماًل2از2
مرکز2زندگی2خارج2شده2و2در2حال2انتقال2به2حاشیه2است؛2
بررسی2موردی2اینجا2بر2روی2قشر2مذهبی2شهر2قم2نشان2
می2دهد2که2به2رغم2حذف2واقعیت2مفهومی2حیاط2از2زندگی2
حیاط2 مقدس،2 حیاط2 از2 ذهنی2 تصاویر2 همچنان2 روزمره،2
مرکز2فعالیت2و2حیاط2پیوسته2با2طبیعت2و2آسمان2)به2عنوان2
دارد؛2 وجود2 میانسال2 نسل2های2 اذهان2 در2 مقدس(2 عنصر2
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در2مورد2جوانترها2نیز2وجود2این2تصویر2قابل2انکار2نیست،2
اما2نمی2توان2تحول2دیدگاه2را2هم2انکار2کرد.2اهمیت2یافتن2
فعالیت2های2خدماتی2به2صورت2نگهداری2اسباب2و2وسایل2
و2یا2بدرقه2مهمان2و2در2مقابل،2کمرنگ2شدن2فعالیت2های2
اصیل2حیاط2مانند2جمع2شدن2خانواده،2در2سیر2تدریجی2
از2دهه2های2متقدم2نسبت2به2متأخر،2نشانه2های2این2تحول2
محرمیت2 مفهوم2 به2 است2 مربوط2 تغییر2 مهم2ترین2 است.2
اسالمی2حیاط2که2منابع2مختلف2فوق2به2آن2اشاره2داشتند2و2

زنانه2بودن2حیاط2را2هم2می2توان2تابعی2از2آن2دانست.2
کارکردهای2 مورد2 در2 مصاحبه2شوندگان2 اظهارات2 برخی2
آیینی2حیاط2و2حتی2موجودیت2خود2حیاط،2نشان2از2تغییر2
بنیادی2برخی2اصول2سبک2زندگی2اسالمی2دارد2که2اهمیت2
روحانی2فضای2باز2و2فضای2سبز2و2نیز2اهمیت2تقدیسی2بودن2

فرد2مذهبی2که2 برای2 آن2هاست.2 از2جمله2 آسمان،2 زیر2 در2
برای2 بالطبع2 باشد،2 بزرگ2شده2 اسالمی2 روزمره2 ادبیات2 با2
بهره2مندی2از2این2امر2معنوی2تمایل2خواهد2داشت؛2همین2طور2
بحث2حفظ2حریم2زنان2و2مردان2در2مراسم2ها2و2آیین2های2
باید2خواست2افراد2را2برای2داشتن2امکان2 خانوادگی،2طبعا2ً
برگزاری2مراسم2در2حیاط2خانه2ها2ترغیب2کند؛2اما2مفاهیم2
مدرن2سکونت2و2کم2اهمیت2شدن2کار2خانگی،2عدم2تمایل2
نسل2های2متأخر2مذهبی2را2به2این2کارکرد2حیاط2)به2خاطر2
سختی2نظافت(،2ایجاد2می2کند.2درعین2حال2باید2عدم2تجربه2
مستقیم2برخی2جوان2ترها2از2بسیاری2از2کارکردهای2حیاط2
را2عامل2این2نگاه2دانست2که2ترویج2رسانه2ای2و2آموزشی2در2

تعدیل2آن2می2تواند2مؤثر2باشد.22

پی نوشت
1. Fernand Bena
2.2در2پژوهش2های2کیفی2مردم2نگاری،2نمونه2گیری2هدفمند،2کارآیی؛2بیشتری2دارد،2زیرا2برخالف2نمونه2گیری2تصادفی2که2متکی2بر
2به2حداقل2رساندن2دخالت2نظر2و2اراده2محقق2در2انتخاب2نمونه2است2این2نمونه2گیری2اساس2خود2را2بر2شناخت2محقق2از2موردهای2

مطالعاتی2و2انتخاب2آن2ها2برحسب2دارا2بودن2طیفی2از2ویژگی2های2مورد2نظر2پژوهش،2قرار2می2دهد.
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