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 چكیده

انسان امروزی بدون در نظر گرفتن آنچه بر وی گذشته است، قادر به زندگی نیست و برای داشتن زندگی بهتر ، باید به 

از قبل بدست آورده است ، تکیه کند . هویت انسانی در اولین ، ابتدایی ترین و بهترین حالت در محیط ی  هزیرساخت هایی ک

ت نمود پیدا می کند . این محیط انسان ساخت زمانی مورد اهمیت و استفاده است که به خاسته ها و که خود آراسته اس

تا کمال انسانی هموار سازد . توجه  ، ناخواسته های شخص مصرف کننده  پاسخ گوید و همچنین مسیر وی را برای پیمودن راه 

ی ضروریست. چرا که محیط و شخص استفاده کننده در به هویت و هویت جمعی در محیط های در حال ساخت کشور ما ،امر

 یا خوب معیارهایی، با سنجش در تواند می چیز هر کیفیت یا و شخصیت هویت، یک رابطه متقابلند و بر هم تاثیر میگذارند.

 بد هویت، دب جای به که است رایجی اشتباه ها پدیده یا افراد خواندن کیفیت بی یا شخصیت بی هویت، بی .شود ارزیابی بد،

ساخت های بد هویت و بد . دارد وجود که است چیزی هر الجرم هویت وابسته . رود می کار به کیفیت بد یا و شخصیت

امروزه گریبان گیر طراحان محیطی ، رفتار شناسان و بیشتر از همه استفاده کنندگان  همفهوم موضوع با اهمیتی است ک

اسالمی در طراحی خانه های مسکونی و آشنایی هر چه  –ه کردن هویت ایرانی محیطی شده است .هدف از این تحقیق برجست

طراحان محیطی با عناصر و الگو های فضایی، هویت ساز در معماری خانه های سنتی است . تا با تغییر در  بیشتر معماران و

 ن میگذرانیم خود نیز تغییر کنیم.مکانی که بیشترین زمان را در آ

 

 .گو های فضایی ، هویت ، هویت جمعی ، خانه های سنتی ، عناصر هویت ساز در خانه های سنتیالکلیدی:  کلمات

 

  همقدم -1
 انسان زندگی در هویتی عناصر و هویت راستا این در .است تعلق حس و امنیت احساس انسانی اجتماع نیازهای از یکی

 ایرملو، موثقی( شود می امنیت احساس با مراهه مستمر تالشی داشتن به میل و نفس به اعتماد ایجاد و آرامش موجب

. همگی از وجود چیزی که آن را نقش یا خود می نامیم آگاهیم. درکی باطنی و قلبی از هستی ما، روح ما و یکتایی و  1385)

وجود میل داریم گرچه برای بیشتر ما این توانایی وجود ندارد تا آن را تعریف یا توصیف نماییم. با این  -منحصر به فرد بودن ما

و به منظور دستیابی به گوهر واقعی آن ،افراد به  –یعنی خود  –آن را توصیف کنیم . در تالش برای فهم بنیادی ترین سرنمون 

 فرم های فیزیکی یا نمادهایی متوصل می شوند که مأنوس و معنا دارند و قابل مشاهده و تعریف پذیر نیز هستند .  

اشالر گفته است: همانطوری که خانه و غیر خانه ، تقسیمات اصلی فضاهای جغرافیایی هستند، فیلسوف فرانسوی گاستون ب

خود و ناخود هم بیانگر تقسیمات اصلی فضاهای روانی می باشند. فضای خصوصی ،خودی است از منظردرونی دیده می شود و 

mailto:milad.ad6@gmail.com


 

2 

 

ما از خانه ای به خانه ای دیگری نقل مکان  فضای عمومی آن خودی است که بر می گزینیم تا به سایرین نشان دهیم. وقتی

می کنیم در وحله ای اول ، بیگانه ،ناخوشایند و شاید حتی خصومت آمیز به نظر بیاید اما بعد از گذتشت زمان با آن کنار می 

ستفاده کننده آییم و آن را جزیی از خود واقعیمان می کنیم که گویی سالها در آن زیسته ایم. این تاثیر مکان در هویت شخص ا

از فضاست که تغییر میکند نه آن مکان. همانطوری که ما بر فضا و مکان تاثیر می گذاریم او نیز بر ما تاثیر می نهد و باعث 

 تغییر در رفتار و گفتار و حتی اندیشه هایمان می شود.

ه ای برای آن نیابیم به زودی رو به اسالمی در طراحی فضاها روز به روز کمرنگ تر شده تا جایی که اگر چار –هویت ایرانی 

فراموشی می رود . انسان هیچگاه بی هویت نمی شود  بلکه ممکن است هویت دیگران را برای خود برگزیند و این تاثیر پذیری 

 اسالمی باشد نگران کننده است . -از هویت دیگر جوامع، که در تضاد با هویت ایرانی 

عناصر  کرد؟ جلوگیری گذشته تکرار از و گرداند خانه ها  را باز معماری به گ شده راکمرن از هویت توان می چگونه براستی

 فضای هویت مدار چگونه  به نیاز های انسان پاسخ میگوید ؟ است؟ کدام آن ویژگیهای و دهنده هویت

 

 محیط  -2

 

ه کردن نیاز های خود محیط را تغییر انسان درون محیط رشد می کند ، محیط بر رفتار او تاثیر می گذارد و او نیز برای برآورد

می دهد . به این دلیل شناخت محیط و عناصر وابسته به آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود . کلمه ی محیط آنقدر مورد 

استفاده دارد که تشخیص معنایی ان مشکل شده است. جغرافیدان ها زمین و اب و هوا، روان شناسان مردم و شخصیت فردی 

، جامعه شناسان سازمان های اجتماعی و فرایند ها و در نهایت معماران ساختمانها و محیط ها ی باز و منظر را محیط انها 

 .(38:ص 1831لنگ،تعریف می کنند  )

مسئله ی بنیادین درک نقش محیط ساخته شده در زندگی مردم ، فهم چیستی معنا ی محیط است . فضای اطراف اصلی 

حیط است که میتوان گفت محیط ها ی اطراف انسان شامل محتوای زمینی، جاندار، اجتماعی و فرهنگی ترین معیار تعاریف م

 (. 38: ص 1831لنگ به نقل از گیپسون،است )

 : تمام صورت های زندگی در زمینه های جغرافیایی شکل می گیرند .. محیط زمینی 1

 وانات دیگر زندگی می کنند .در محیط زندگی انسان،انسان و حی . محیط زنده )جاندار(: 2

: بسیاری از انسانها و موجودات در نظام های اجتماعی زندگی می کنند )نظام اجتماعی شامل مجموعه  . محیط اجتماعی 3

 ای از افراد است که مستقیم یا غیر مستقیم ،به منظوری خاص با هم رابطه ی منظم اجتماعی دارنند( .

رشهای ما نسبت به مردم دیگر ، محیط های زمینی و جغرافیایی ، نقش ما در جامعه و نوع : باور ها و نگ . محیط فرهنگی 4

 فعالیت های روزانه مشخصه هایی از فرهنگ هستنند .

 

 قابلیت محیط -3
 

مفهوم قابلیت محیط در عین سادگی دارای مفهمی قوی و بنیادین در نظریه ی طراحی محیط است. الگو های مختلف محیط 

ابلیت تامین رفتارها و تجارب زیبا شناختی مختلف را دارند. بنابراین قابلیت های محیط ساخته شده انتخاب های ساخته شده ق

رفتاری و زیبا شناختی فرد را بسته به چگونگی پیکره بندی محیط محدود می کند یا گسترش می دهد . مردم محیط های 

ر داده وبه تغییر آن همچنان ادامه می دهند . مفهوم قابلیت محیط طبیعی یا مصنوعی را برای دگرگون کردن قابلیت ها تغیی

( معتقد بود که اشیاء کیفیتی درخواست کننده یا 1388. کافکا) (Gibson1979) به بعضی از مفاهیم پیشین خود ربط دارد 

ی خواهد یک قوس باشد. دعوت کننده دارند. یک جعبه پستی به پست کردن نامه دعوت میکند یا به بیان لویی کان یک آجر م
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گیبسون این مفهوم را از مفهوم قابلیت اشیای کورت لویین گرفته است . این واژه در زبان انگلیسی توسط یک نویسنده به 

)کیفیت دعوت کنندگی( و توسط نویسنده دیگر به )قدر(ترجمه شده است . لوین معتقد بود که قدر یک شئ به وسیله ی نیاز 

به شئن داده می شود بنابراین قدر یک شئ با تغییر نیاز دریافت کننده تغییر می کند . با وجود این که ها و ارزشهای مردم 

قابلیت یک شئ عوض نمی شود. سودمندی ان با نیاز های فردی تغییر میکند. به نظر گیبسون  بنا با موجودیت خود چیزی را 

جربه ها ، شایستگی ها ، و نیاز های مشاهده گر مبتنی است. به پیشنهاد می دهد .تشخیص قابلیت های یک شئ به ویژگی ها،ت

 (39-38:ص 1831لنگ،) نظر لوین محیط به دلیل ویژگی ها پر است از فرصت ها و محدودیت ها .

 رفتار فضایی

طراحی بیشتر نظریه پردازان طراحی محیط در مورد توصیف رفتارهای فضایی نظر های عملی داشتند .دو مفهوم در نظریه های 

، که به سازماندهی فعالیت هایی که در ساختمانها، محالت مسکونی و شهرها به نظام ها ی فعالیت محیط مطرح کرده اند: 

و  -محیط فیزیکی –، که به رابطه ی بین محیط ساخته شده  مفهوم قرارگاهای رفتاریوقوع میپیوندند ربط دارند .دوم 

 ن به وقوع می پیوندند می پردازد.الگوی جاری یا شاخص رفتار که در ان مکا

  

 قرارگاه ای رفتاری -4
 

 خلوت -2-1

 

از دید آلتمن، بررسی مفاهیم خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام، برای شناخت تعامل محیط ورفتار بسیار حائز اهمیت 

و فضای شخصی؛ این مفهوم معرفی می کند.مفاهیم خلوت  9اند.او خلوت را عالمی مرکزی و هستة اصلی پیوند دهندۀ این 

واژگان اگر چه به ظاهر شباهت زیادی به یکدیگر دارند اما در مفهوم تفاو تهایی دارند که درک آنها و همچنین ارتباط بین این 

 مفاهیم در طراحی بر اساس الگوهای رفتاری مؤثر خواهد بود.

با دیگران قرار می دهد. در این میان مفاهیم فضای خلوت فرآیندی قراردادی است که فرد یا گروه برپایة آن خود را در برخورد 

شخصی و قلمرو نیز سازوکارهایی هستند برای دستیابی به میزان دلخواهی از خلوت؛ و ازدحام وضعیتی اجتماعی است که در 

قع از این نتیجة ناکارایی سازوکارهای خلوت پیش می آید و در روابط اجتماعی نامطلوب، به زیاده روی می انجامد.پس در وا

 .(289:ص 1832آلتمن،) دیدگاه قلمرو، ابزاری برای دستیابی به خلوت افراد است

وستین چهار نوع خلوت را به شرح زیر تشخیص داده است.انزوا:ازاد بودن از مشاهده دیگران ، قرابت:معاشرت با فردی دیگرو رها 

ارا: به کارگرفتن موانع روانشناختی برای کنترول مزاحمت بودن از محیط خارج ، گمنامی: نا شناخته بودن در میان جمع ، مد

های ناشناخته.از دیدگاه وی :خلوت استقالل فرد را تامین میکند،هیجانات را تخفیف میدهد ، به ارزیابی خود کمک میکند و 

 فعالیت، جاری الگوی به مطلوب، خلوت میزان و نوع (.288:ص 1832آلتمن،) ارتباطات را محدود و از آن محافظت میکند

 .(1831نگ،ل)است وابسته فردی انتظارات و شخصیت و فرهنگی زمینه
 

 فضای شخصی -2-2

 

فضای شخصی بیشتر به فاصلة فیزکی فرد با دیگران تعبیر می شود. به گفتة آلتمن فضای شخصی به فرد متصل و وابسته است. 

گفته می شود که قلمرو معموالً به منطقه ای جغرافیایی فرد هرجا که برود فضای شخصی اش را با خود می برد؛ در صورتی که 

از این روست که آلتمن سازوکارهای تنظیم مرز میان خود و دیگران را دارای ماهیتی  . (1832آلتمن،) نامتحرک و پایاست

برخورد نگاه و موانعی  بسیار پیچیده می داند. او حتی اشاره می کند که افراد از فاصله گرفتن، حالت زاویه دار نشستن، پرهیز از
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 مانند میز یا صندلی و یا دیگر عوامل در مکان های همگانی برای تنظیم تماس و ارتباط خود با دیگران بهره می برند

 .(1832آلتمن،)

 باید است، می گوناگون کنندگان استفاده پاسخگوی اندازه چه تا شده طراحی های محیط که این فهمیدن برای آلتمن دید از

 در روابط متفاوت به چگونه گوناگون های محیط و برمی گزینند را خود شخصی فضای چگونه گوناگون های گروه هک دید

 را شخصی فضای در تغییر اندازه چه تا محیط:  نهاد پیش را ها پرسش این می توان او گفتة به .انجامد می شخصی فضای

 گیر شخصی خاصی فضای در آنجا در باشند ناگزیر افراد که میشود طراحی قصد این به ها محیط آیا ؟ ، سازد می ممکن

 در توانند می حالت یک تنها ها مالقات کننده که ای گونه به دارند؛ ثابت های صندلی کار دفترهای از بسیاری مثالً کنند ؟ ،

 بتواند باشد و داشته یاراخت در حالت چند ها مالقات کننده  که کرد طراحی شکلی به را دفترها توان می اما بنشینند، دفتر

 و شکل نشستن دارد، نظر در که تعاملی مطلوب سطح برپایة تواند می دفتر صاحب ترتیب این به .برگزیند ها آن میان از

 (1832آلتمن،) برگزیند. را خود شخصی فضای

 

 قلمرو -2-3

  
ود و دیگران که با شخص یسازی و یا نشان از دیدگاه ایروین آلتمن رفتار قلمرویی، ساز و کاری است برای تنظیم حریم بین خ

هگذاری یک مکان یا یک شیء و تعلق آن به یک فرد یا گروه بیان می شود. ولی از نظر لئون پاستاالن:.قلمرو مکانی، فضای 

هویت محدود شده ای است که افراد و گروه ها از آن به عنوان محدوده اختصاصی استفاده و دفاع می کنند. قلمرو با یک مکان، 

ویژگی های  .(113:ص 1831لنگ،) روانشناختی می یابد و با احساس مالکیت و ترکیب کالبدی به صورت نماد در می آید

 عبارت اند از: قلمرو

 شخصی سازی و نشانه گذاری یک محوطه -1

 تآمین کارکرد هایی که از نیاز های فیزیولوژیکی و نیازهای روانشناختی را شامل می شود -2

 مالکیت و حق انسان نسبت به یک مکان احساس -8

 حق دفاع در مقابل مزاحمت.  -9

 

 قلمروپایی رفتار -2-4

 

نشانه گذاری، به یکپارچگی و همسانی اشیای یک مکان که موجب حس مالکیت بر آن مکان است، گفته می شود. فرآیند 

ست. شخصی سازی جلوه ای از تمایل به کنترل شخصی سازی می تواند خودآگاه باشد ولی در اغلب موارد فرایندی ناخودآگاه ا

انسان  (.113:ص 1831لنگ،) قلمرو مکانی و بیان سلیقه زیباشناختی و تالشی برای سازگاری بهتر محیط و الگوی رفتار است.

اختی دارد و حیوان رفتار قلمروپایی را از راه های متفاوتی به نمایش می گذارند. در حیوانات رفتار قلمروپایی مبنای زیست شن

البته در انسان این رفتار تابع هنجارها و معیارهای فرهنگی جامعه است. انسان  و ابزاری است برای تصاحب یک محدوده مکانی.

ها معموالً از طریق دامنه وسیعی از موانع فیزیکی و یا نشانه های نمادین عالمتگزاری، از قلمرو خود محافظت می کنند. زیرا 

و بیشتری دارند.بعضی محیط ها بدون خسارت و دخل و تصرف قابل شخصی سازی هستند. میزان شخصی قلمرو های متفاوت 

شدن یک مکان به قابلیت مصالح بکار رفته در ساخت آن، شدت نیاز ساکنین به تغییر آن، منافعی که در آن مکان دارند و 

به طور کلی می توان گفت : رفتار  (.113:ص 1831،لنگ) هنجارهای اجتماعی و قوانین رسمی رایج در آن مکان بستگی دارد.

 (.181:ص 1832آلتمن،) قلمروپایی دربرگیرندۀ نشانه گذاری و شخصی کردن مکان است
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قابل انتقال است و از جایی به جای دیگر  "فضای شخصی"مهمترین وجوه افتراق فضای شخصی و قلمرو عبارتند از این که اواًل 

د. درحالی که قلمرو به طورنسبی ثابت است. دوم اینکه حیوان یا انسان معموأل قلمرو خود را با شخص مورد نظرحرکت می کن

 "قلمرو "مرزبندی کرده و به گونه ای ملموس و محسوس آن را به دیگران تفهیم می کند، به عبارت دیگر، خود را در قالب 

نامحسوس و  "فضای شخصی "قابل مرزبندی مرزبندی شده ای قرار میدهد که کامأل برای دیگران محسوس است. در م

برای هرکس پیکر او را در "فضای شخصی "ناملموس است و به گونه ای نامریی بر روابط بین افراد حاکم می شود. سوم آنکه 

 مرکز خود دارد. درحال یکه قلمرو چنین نیست. یعنی چه پیکر شخص در میان باشد یا نباشد،قلمرو به قوت خود باقی است.

 

 ازدحام -2-5

 

خلوت بیش از اندازه به احساس انزوای اجتماعی ،و خلوت کم ،به احساس ذهنی ازدحام منجر می شود. ازدحام به دلیل محدود 

ساختن استقالل و بیان فردی موجب فشار عصبی می شود و زمینه ی  برقراری ارتباط دلخواه را مشکل می کند.ازدحام با 

است و تحت تاثیر ادراک فرد از میزان کنترولی است که دیگران بر مزاحمت های خود احساس عدم کنترول بر محیط همراه 

 (181:ص 1831لنگ،) دارند.

 

 الگو های فضایی -3
 

قرار گاهای رفتاری و رفتاری که ما در پاسخ به محیط انجام میدهیم،باعث ایجاد یک رفتار مشابه در یک جامعه میشود. این 

ی رفتاری در یک محیط خاص است که یک الگوی فضایی را بوجود می آورد . الگوهای فضایی گونه رفتار ها شالکه ی یک الگو

ک در یک جامعه شکل می گیرند، رابطه ی مسقیم با هویت جمعی آن جامعه دارد . این رابطه ، رابطه ای متقابل و دوسویه 

ای فضایی مختص یک جامعه است .برخی دیگر حد و است . که با تغییر در یکی از آنها دیگری هم تغییر میکند . برخی از الگوه

مرز جغرافیای ندارد و برای تمامی انسانها مشترک است . مثال تمامی انسان ها در داشتن فضایی جهت خواب مشترکند )داشتن 

قیق به یک اتاق خواب( ولی کیفیت این فضا در جوامع مختلف متفاوت است. زیرا هویتی متفاوت دارنند . که در ادامه ی تح

 کیفیت الگوهای فضایی در خانه های سنتی ایرانی خواهیم پرداخت .

 

 

 هویت -4

 

)یعنی مشابه و همسان(مشتق  Idemدارد و از  Identitasریشه در زبان التین  Identityواژه شناسی هویت : واژه هویت یا 

است ، معنای دوم آن به معنای تمایز است ک شده که دارای دو معنای اصلی است : اولین معنای آن بیانگر مفهوم تشابه مطلق 

( . در لغت نامه ی دهخدا نیز در بیان ریشه ی و اصل  11:  1838با مرور زمان سازگاری  و تداوم را فرض می گیرد )محرمی، 

از  کلمه هویت لفظ هو آورده شده است . هویت گاه بر وجود خارجی و گاه بر ماهیت با تشخیص اطالق میشود که عبارت است

 های محک با فکری مختلف های درنظام ها پدیده هویت( .  8233:  1838حقیقت جزییه ) بهزاد فر به نقل از دهخدا ،

 در و متعین هایی محک مکتبی، -سنتی همچون جامعه ارزشی، پایدار معیارهای با ایی جامعه در شود، می سنجیده مختلفی

گیرند  می قرار هویت ارزیابی نامتعین مالک هایی محک مدنی -مدرن جامعه همچون ناپایدار، ارزشی معیارهای با ای جامعه

 (1881، به نقل از اقبالی ،  1818) سجادی ، 
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 نگاه، این در .است پایدار و جمعی هویتی به آن تعلق عدم یا تعلق دهد، می جلوه هویت بی -با عموم نگاه در را اثری آنچه

 هویت با درتعارض آن هویت که است اثری هویت بی واثر باشد، جمعی هویت ستایدررا آن هویت که است اثری هویت با اثر

 منظور به ها انسان از برخی که است تالشی هویت ( . 1839)حجت ، تاریخی  بافت مدرن دریک بنای مانند باشد، جمعی

 مقوالت و خویشاوندی واده،قبیل خان از گوناگونی معیارهای بر دهندو می بروز خود معنوی و مادی حیات تمایز و تداوم

 تعریف براساس همین دینی و قومی ملی، هویت .است استوار سیاسی های دیدگاه و قومیت مشترک، دین چون انتزاعی

 ( 1888) افروغ ،  گیرد می شکل

 مدنت و پیشینه همواره .نیست ای تازه موضوع ایران، معاصر شهرسازی و معماری در معماری های ارزش و ها هویت تاثیر

 به پذیری تاثیر و گذاری تاثیر این و است گشته متأثر آن های ارزش از و گذاشته تأثیر خود از بعد های دوران بر کشور هر

 ( 1883) اقبالی ،  می گردد مشاهده ها سرزمین تمام در نوعی

 

 ابعاد هویت  -5
 

 تثبیت هویت -5-1

 

 قابل آهنگی با نیز هویت تغییر بدهد، زمانی مقطع در را یهای ثابت بروز فرصت و باشد داشته طبیعی روندی تغییرات اگر

 هایی چارچوب وجود و هویت تغییر جریان بودن تنش کم مجموع در و افتد می اتفاق سنجش قابل قالبی در و بینی پیش

 غییراتت علیرغم پدیده این که طوری به .کند می نزدیک ای شده تثبیت وضع به را هویت زمانی مقطع هر در برای قضاوت

 ( . 1883) مدنی پور ،  رسد می نظر به بخش هویت هویتی، همواره

 

 فضایی  -کالبدی هویت -5-2

 

 بافت گیری شکل زیرا دهد می شکل را شهری فضاهای هویتی ابعاد ترین مهم از یکی فضایی -مکانی ساختار و کالبدی بافت

 از بخش این شناخت رو این از .است جامعه فرهنگ سطح و ها فعالیت باورها، ها، اندیشه از متاثر شهری فضاهای کالبدی

 کالبدی بافت که است این واقعیت . بینجامد نیز فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، ابعاد سایر بیشتر شناخت به تواند شهرها می

 بیشتری میتاه هویتی ابعاد سایر میان از دلیل همین به و کند می فراهم بصری صورت به را شهری هویت امکان بازشناسی

 ( 8: 1833دارد )کلبادی، پور جعفر ، 

 

 بصری هویت -5-3

 

 شود می شامل را یابی جهت و موقعیت و ادراک امکان و فضایی کیفیت و شهر در زیباشناختی های ارزش هویت از نوع این

 و کند توصیف را هرش از هایی بخش خوبی به بتواند شهر مختلف بخشهای دیدن از بعد او و شود وارد شهر در فردی اگر .

 . ( 8:  1833جعفر،  پور کلبادی، نوفل،)بود  خواهند بصری هویت نمایانگر شهری فضاهای آن بماند باقی او ذهن در

 

 شناختی هویت -5-4
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 نشان را فرهنگی و تاریخی های ارزش و شهری های نشانه و نمادها و شهر فضای از اطالع وکمیت کیفیت شناختی هویت

 و خوانایی چنان آن روز و شب در باید عناصر دهد می ما به را خاصی مفهوم روز و شب در کدام هر هویتی عناصر .دهد می

 .  (1838کند )موثقی ،  حفظ زمان دو هر در را شهر به بخشی هویت که باشد وضوح داشته

 

 

 هویتی بی -5-5

 

 یا شخصیت بی هویت، بی .شود ارزیابی د،ب یا خوب معیارهایی، با سنجش در تواند می چیز هر کیفیت یا و شخصیت هویت،
 . رود می کار به کیفیت بد یا و شخصیت بد هویت، بد جای به که است رایجی اشتباه ها پدیده یا افراد خواندن کیفیت بی

 تشخیص، امکان گونه هر سلب معنی به هویتی بی( . 1839دارد )حجت ،  وجود که است چیزی هر الجرم هویت وابسته

) قاسمی  نیابد نمود مطلق صورت به گاه هیچ شاید آن، بر حاکم مادی های مندی قانون با واقعی دنیای که در است مفهومی

 ،1838  :88  ) 

هویت جمعی : برآیند هویتهای افراد یک جامعه را هویت جمعی گویند . طبیعی است که در یک جامعه ی مشخص ، هویت 

 مپوشانیهایی با یکدیگر دارند . همه ی آحاد جامعه همسان نیست ، بلکه فقط ه

 

 
 

 

 ادراک فضایی -6

 

آگاهی جامعه از محیط، طبیعت و اقلیم و ویژگی های سرزمینی که در آن و با آن زندگی می کنند، ادراک فضایی جامعه از 

لیم و ویژگی های سرزمینی خود را می شناسد و این جزء جدایی ناپذیر آگاهی های اجتماعی است. هر جامعه محیط طبیعت اق

از آگاهی اجتماعی است که به آن ادراک فضایی جامعه می گویند. این ادراک فضایی شامل موقعیت اجتماعیی وو جغرافیایی 

نس آن ،آب و میزان سرزمین ، خورشید و جهات و مدت تابش ، باد و جهت حرکت و وزش آن، ارتفاع مکان زمین خاک و ج

آن و میزان بارش و برف و درجه ی حرارت محیط و ... است. این اطالعات به صورت تجربی از یک نثل به نثل دیگر منتقل 

 میشود و این ها بود که معماری و نوع و طرح خانه های یک منطقه را شکل می بخشید.

شهر و بنا در دوره ای مختلف تاریخی همواره دارای یک شبکه ی فضایی سه بعدی بوده است.فضاها در مرکز شهر و پیرامون 

آن قرار می دادند فضاهای مرکزی و فضاهای پیرامونی باز ،بسته و یا پوشیده بوده و به شیوه ای متوالی و پیوسته در ردون 

ه فضاهای باز را فضاهای بسته و پوشیده و فضاهای بسته را فضاهای پوشیده و باز در شبکه فضایی جای می گرفته اند.آنگونه ک

بر می گرفته است. با تکیه بر این مفاهیم پایه در معماری ایران یعنی حضور شبکه های فضایی خرد ، کالن، فضاهای سه بعدی 
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پوشیده تعداد غیر قابل شمارش بنا، فضا و بسیار شهرها ، مرکز و الیه های فضایی پیرامونی ،توالی پیوسته فضاهای باز و بسته و 

 شکل گرفته اند که هیچ کدام مثل هم نبوده و تک تک آنها قابل تمایز از یکدیگرند.

بدیهی است که طی تاریخ به دلیل تغییرات سرزمینی،اجتماعی و تاریخی،فرهنگ نیز تغییر کرده است و باعث بوجود آمدن 

متعدد شده است. اما در یک شهر کی محله و حتی یک بنا از لحاظ کالبدی دقیقا شبیه دیگری شهرها و بناهای متنوع و 

نیست. این را باید در خرد فرهنگ ها و حیات و شخصیت معماران آن زمان جستجو کرد و به همین دلیل است که با توجه به 

 های معماری آن زمان هستیم. محدودیت الگوهای فضایی و مفاهیم پایه و قابل آموزش شاهد تنوع در دانه

مبتنی بر پژوهش های انجام شده توسط آقای محمد حایزی مازندرانی در شش شهر بوشهر، رشت، شیراز،کاشان، کرمان، 

همدان اگر بخواهیم نمونه ای از یک خانه ایرانی را از نظر بگذرانیم و چگونگی سازمان یافتن فضا را در یک شبکه نشان دهیم 

 بر هم را در نظر می گیریم یکی از مرکزیت های فضایی را )مثل حیاط( مرکز این شبکه در نظر می گیریم.دو محور عمود 

در مقایسه کلی خانه های معاصر با خانه های سنتی،می بینیم که در هر دو نوع خانه هم فضا و هم مصالح مورد استفاده قرار 

ابر حرکن های زمین و ایجاد آسایش برای ساکنین خود راتجهیز کرده اند گرفته اند . هر دو نوع خانه جهت پا برجا ماندن در بر

. اما در یکی معیار های اصلی بر توانمند سازی فضا در پاسخگویی به نیازهای همه جانبه فرد، خانواده و گروه تأکید دارد و در 

 ی شکل دهی فضا به حساب می آید.دیگری توانمند سازی مصالع و اشیاء برای پاسخگویی به نیازهای جسمی ، معیار اصل

 (111:ص 1833،  حائزی مازندرانی)

عمده تفاوت در این دو نوع خانه ، شیوه های به کار گیری و مصرف فضاست . معیار اصلی طراحی در خانه های سنتی رعایت 

ندان، در خانه به حریم است حریم در حد فاصل خصوصی ترین خلوت ساکن در خانه تا عمومی ترین تجمع اهالی و خویشاو

صورت فضاهای بینابینی و متوالی معیار شکل دهنده مراتب فضایی خانه است.ولی درخانه های معاصر چنین گوناگونی فضایی 

مشاهده نمی شود.در بررسی گونه شناسی معماری ایران که توسط محمد حائزی مازندرانی و چه در پژوهش های دیگر که 

ت،خانه های ایرانی براساس یه الگوی فضاهای باز،بسته وپوشیده طبقه بندی شده است ان سه توسط دیگران انجام پذیرفته اس

الگو فضا چه در قدیمی ترین خانه های ایران که قبل از اسالم به جا مانده برصفه ی تخت جمشید و چه درخانه های ساخته 

 شده بعد از اسالم اطراف حرم امام رضا دیده می شود.

قالب این سه الگو انواع گوناگونی از الگوهای فضایی راخلق کرده است و با گذشت زمان بر غنای مجموعه پاسخ معاری ایرانی در 

های فضایی به فرهنگ و شیوه ی زندگی مردم و طبیعت ایران افزوده است.معماری معاصر ایرانی از این جهت بهره ناچیزی 

از فرم ،مضمون و معنا بوده است تقلیل یافته و به فضای تک بعدی مبدل برده است به گونه ای که این الگوها را که الیه هایی 

 گشته است.این کاستی را می توان در شیوه نامگذاری فضا و تعداد گوناگونی فضاهای خانه های معاصربه خوبی مشاهده کرد.

جاوزنخواهد کرد که آنها عبارت اگر تعداد فضاهای معاصرساخته شده در شهرهای کشور را بشماریم از تعداد انگشتان دودست ت

 اند از:

-8دستشویی و توالت  -1 آشپزخانه -8پذیرایی  -9نشیمن  -8حیاط در ارتباط با پیلوت و پارکینگ  -2ورودی -1

  . راه پله و راهرو -11انبار  -3اتاق خواب  -3 حمام

انها را نام ببریم.در اینجا سعی میکنیم تا  درحالی که اگرتعداد فضاهای خانه ای تاریخی ایران بشماریم نمی توانیم تمامی

 : تعدادی از انها را معرفی کنیم. فضاهای خانه های سنتی ایرانی عبارت اند

 پستو -81  پس سرداب -21  دودری -11   دروبند -1

 تاالر -82   زاویه -22  سه دری -12   سردر -2

 آشپزخانه، مطبخ -88  طنبی -28  پنج دری -18   هشتی -8

 سرپوشیده -89  باال خانه -29  شاه نشین -19   داالن -9
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 گوشوار -28  پس اتاق -18   صفه -8

  بام -21  حوض خانه -11   حیاط -1

 کریاس -28  ایوان -18  تخت گاه، ایوانچه -8

 باغچه و گودال باغچه -23  شکم دریده-13  مهتابی، بهار خواب -3
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 الگوی فضای باز -7-1

 

حیاط اصلی ترین فضای باز خانه به حساب می آید . به غیراز حیاط در خانه های ایرانی طیف متنوعی از فضاهای باز قابل 

 شناسایی است. فضای باز این خانه ها از سطح حیاط شروع می شود و به بام ختم و تا اسمان باال می رود. بعد از شارمی در

برخی از خانه ها به طارمی می رسد. طارمی مثل صفه ی فضای باز در جلوی اتاق های بزرگتر قرار دارد. در صورت گشودن 

 درب اتاق های بزرگتر پیوستگی فضایی بین اتاق و طارمی بوجود می آید و مانند فضای اتاق قابل استفاده است.

یک کالبد عملکردی است و تمام اجزا و عناصر آن بی هدف و بی  پس از عبور از هشتی و داالن به حیاط می رسیم. حیاط

جهت در سطح آن پراکنده نیستند. حیاط خانه ی ایرانی اتاق است روباز ، کهنی آراسته ازخاک، درخت وآب دارد و با این 

زیرزمینی و عناصر است که حیاط هویتی پویا می یابد. در حیاط حداقل یک حوض وجود دارد حوضی که توسط سفره های 

 قنات تقویت می شود) بجز شمال ایران(

رطوبت حاصل ا تبخیر سطحی حوض باعث تلطیف فضای خانه می شود در اطراف هر حوض معموال چهار باغچه به صورت 

یاط متقارن قرار دارد که مملو از بوته ها ،گلها ، سبزه و درختان بومی است. بدنه های حیاط کامال تعریف شده اند.جپهه های ح

را فضاهای سرپوشده و بسته تشکیل می دهد و در سمت هایی که بنا وجود ندارد دیوار نقش فعال در تعریف حیاط ایفا می 

کند. ارتفاع دیوار به اندازه ای است که حس دربرگرفتگی را در حیاط ایجاد می کند. عالوه بر این، این جلوه های معماری و 

 مل میکند.نماسازی است که بدنه ی حیاط را کا

تقریبا همه ی راه ها، پله ها، پاگردها، اتاقها و سرداب ها به حیاط متصل هستند. و متقابال حیاط نیز چشم اندازی طراحی شده 

و آراسته برای تمامی اتاق ها و فضاهای خرد و کالن خانه است. به این ترتیب در اغلب فصل های سال و اغلب ساعت های روز 

های بررسی شده در شش شهر قابل استفاده هستند و این استفاده حدو مرز ندارد و کامال قابل توسعه  و شب، حیاط های خانه

دربررسی خانه های بزرگتر به تعدد حیاط در خانه مواجهه می شویم.  (122:ص 1833،  حائزی مازندرانی) و افزایش است.

ی(و حیاط بزرگتر که به فضاهای خصوصی خانه متصل حیاط کوچکتر که به فضاهای عمومی هشتی و داالن متصل است )بیرون

 است را در اصطالح اندرونی می نامند.

برای رسیدن به صفه یا بهارخواب باید چند پله از حیاط باالتر برویم. صفه یا بهار خواب که در بعضی از شهر های ایران بدان 

و درمیان چند اتاق و راهروهای سرپوشیده قرار گرفته سکو نیز میگویند فضای بازی است که معموال از سه  طرف محصور است 

است. این فضا در صورت باز شدن درو پنجره ها با فضای اتاق خواب ترکیب و بست فضایی برای اتاق فراهم می کند ابعاد این 

ابستان در آن فضا به حدی است که یک خانواده می تواند در آن بنشیند و منظر حیاط را تماشا کنند و در شبهای بهار و ت

 (129:ص 1833،  حائزی مازندرانی) بخوابند و در پناه بدنه های این فضا تا هنگامی که به خواب بروند آسمان را نظاره کنند.
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 پایین شارمی –الگوی باال  -7-1-1

 

تر از سطح در نواحی مرکزی ایران معوال حیاط ها پایین تر از سطح معابر هستند ورود به این خانه می بایست از طبقه باال

حیاط انجام گیرد. در پیرامون حیاط، فضای عبوری روباز در نظر گرفته می شده که حیاط را دور میزده که با آن شارمی می 

گویند و در کاشان به اینگونه خانه ها پایین و باال گفته می شود.شارمی یکی از انواع فضاهای باز در خانه های ایرانی است که 

و به هنگام عبور از خانه تمامی جنبه های خانه به عنوان چشم انداز در مقابل عابر قرار می گیرد. در یزد جنبه ی عبوری دارد 

 (129:ص 1833،  حائزی مازندرانی) به اینگونه خانه ها گوال باغچه میگویند و در بوشهر نیز این الگو استفاده می شود.

 

 

 الگوی مهتابی -7-1-2

 

طه نظر ارتفاع از حیاط و بهار خواب باالتر واز بام پایین تر است مهتابی نام دارد. مهتابی مانند نوع دیگری از فضای باز که از نق

صفه از سه طرف محصور است.البته نه به توسط اتاق ها بلکه به وسیله دیواری متناسب و موزون با جداره های حیاط.جپهه ی 

 (1833)حائزی مازندرانی ،  خالی و دیگر مهتابی روبه حیاط است.

 

 الگوی بام -7-1-3

 

تصور ما از بام، سطح انتهایی ساختمان یا فضایی بی فایده است که فقط می توان ازآن به عنوان محلی برای قرارداد تجهیزات 

حرارتی و برودتی و یا قرار دادن لوله تاسیسات استفاده کرددر حالی که در خانه سنتی ایرانی بام فضایی مستقل و روباز است 

ح مختلف مرتبط به هم تشکیل شده است و قسمت هایی از پیرامون آن توسط طاق نما و دیوار های کوتاه محفوظ و که از سطو

 (1833)حائزی مازندرانی ،  محصور است و همانند مهتابی قابل استفاده است.

 

 الگوی فضای پوشیده -7-2

 

د میان آن یک فضای واسط وجود دارد معموال این در خانه های ایرانی زمانی که جنس و کارکرد دو فضا با یکدیگر متفاوت باش

نوع فضاها جز دسته بندی الگوی فضای پوشیده قرار میگیرند این ویژگی یعنی ارتباط با واسطه فضاها در خانه ها ایرانی آگاهی 

 (128:ص 1833،  حائزی مازندرانی) مارا به وجود رابطه ی متقابل بین شیوه های زندگی و سازمان فضایی افزایش میدهد.

 

  

 سردر –الگوی ورودی  -7-2-1

 

عقب نشینی ورودی از گذر، از بعد دینی نمایانگر اعتقاد مردم به عدم تجاوز به حقوق دیگران است. سردر ورودی خانه های 

 که معبر را به درون خانه متصل میکنند.معماری خانه های ایرانی نه تنها به فکر ،تاریخی یک فضای اتصالی انتقالی هستند

آسایش ساکنین خود است همچنین به افراد بیرون از خانه و همچنین دوستان و فامیل که در ایستادن و نشستن و به دور 

بودن از گرمای افتاب و تردد مردم در حال عبور از کوچه هستند عمل می کند.که این عمل از نظر ارزشها و هنجارهای جمعی 

سایگان و توجه به حقوق شهروندی جهت ایجاد محل های استراحت در مسیر نمود ارزش گذاری به برقراری ارتباط با هم
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حرکتی می باشد. تمامی ورودی خانه های بررسی شده ی ایرانی به صورت دو لنگه از چوب ساخته  و عمدتا با فلز و گل میخ 

سایر ورودی ها و مسیرها  تزیین می شدند.هر لنگه ی در ، در فضای درگاه مختص به خود باز و بسته میشده و برای حریم

مزاحمت ایجاد نمیکرده است. برروی درب، دوکبه با ظرافت های متفاوت قرار داشت که هرکدام برای زنان و مردان به صورت 

 ( 1833،  حائزی مازندرانی)جداگانه طراحی شده بود تا اهالی خانه بدانند که چه کسی در پشت درب است. 

 

 

 

 الگوی ایوان -7-2-2

 

فضای سرپوشیده ایوان نام دارد. ایوان یکی از قدیمی ترین الگوهای معماری در ساخت خانه های ایرانی تا اوایل  شناخته ترین

قرن بیستم بود و احداث آن از ملزومات خانه به حساب می آمد.یک طرف ایوان باز و مشرف به حیاط ، دو طرف آن نیمه بسته 

ن که از قلمروهای عمومی به حساب می آمده است.در برخی نمونه های و یک طرف آن بسته و مشرف به اتاق های شاه نشی

 بررسی شده ایوان ها در باالخانه مستقر شده بود و سازمان فضایی مستقلی را به خود اختصاص می دهد.

 

 الگوی دستگاه سرپوشیده -7-3  

 
یده ساخته شده است. دستگاه در این الگو براساس بسط و تنوع ایوان ها انواع معماری براساس موضوع ، فضای سرپوش

سرپوشیده شامل انواع پیشانی ها،ایوان ها ،گنبد خانه ها و حیاط های کوچک نیمه مسقف است که در یک جپهه از خانه قرار 

 .میگرفته است

 

 الگوی حوض خانه  -7-3-1

 

نه ، ویژگی های دیگری را در نمونه هایی از خانه ایرانی دستگاه سرپوشیده گاه از طریق استقرار یک حوض در زیر گنبد خا

عالوه بر آنچه گفته شد چون خنکی،رطوبت و انعکاس تصاویری متنوع ایجاد میکند.در این حالت مجموعه این فضاها را حوض 

 خانه می گویند.

 
 الگوی کریاس -7-3-2

 

زی و جنوبی ایران با نوع دیگر فضاهای سرپوشیده ،پیشخوان و پیش ورودی ،اتاق ها و تاالر هاست. نام این فضا در منطق مرک

تلفظ ها ی مختلف کلیاس و کریاس است.مسیرهای عبوری هر اتاق در این پاگردها در نظرگرفته می شود و به همین علت 

داخل هر اتاق یا تاالر به تمامی مورد استفاده قرار می گیرد و رفت و امد و آرامش فضای درون اتاق به خوبی تامین می شود. 

 (181:ص 1833 ، حائزی مازندرانی)

 

 الگوی هشتی -7-3-3
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بعد از عبور از سردر به فضایی با امکان مکث پا می گذاریم این فضا نسبت به معبر کم نور تر و خنک تر است که حالتی خوش 

امد گو و آرامش بخش را برای استفاده کننده به ارمغان می آورد. در طراحی این فضا، به بعد پیش فضایی ورودی، تمهیداتی 

شیده شده است، از جمله میتوان از لحاظ بعد دینی )اصل محرمیت( با باز شدن درب منزل دید مستقیم به داخل فضای اندی

خصوصی وجود ندارد. اما از نظر بعد ارزشها و هنجارهای ملی ) مهمان نوازی و احترام به دریافت فرد از محیط(، به وجود 

ی روشن کردن شمع، استراحت و انتظار میهمانان اشاره کرد. تزیینات و سکوهایی اطراف هشتی جهت ایجاد فضای مناسب برا

جداره های این فضا حس یک فضای مستقل مانند یک اتاق را به انسان می دهد و شخص یا اشخاص به راحتی و بدون حس 

ا به بیرون از خانه ببرد.اطراف ناخوشایند می توانند منتظر صاحب خانه باشند، که آنها را یا به داخل خانه دعوت کند و یا آنها ر

این فضا سکویی برای نشستن و استراحت و یا قرار دادن چیزی در آن قرار دارد.نور گیری این فضا از تنوره یا شمسه ی باالی 

آن تامین می شود که به این فضا هشتی می گویند.هشتی از مصدر هشتن به معنای گزران است و معموال دارای فرم های مربع 

 طیل وهست ضلعی است. در درون هر هشتی یک یا چند در وجود دارد تنها داالن و حیاط راه دارد که فاقد درب است.،مست

 

 

 الگوی فضای بسته -7-4

 
هر فضایی که دارای عناصر سقف، کف،دیوار،در و پنجره باشد فضای بسته می گویند.فضای بسته یکی از انواع فضاهای موجد در 

ای معماری در دوره پیش از اسالم هم موید حضور سه گونه فضای باز ، بسته ، و پوشیده به طور معماری ایران است.پژوهش ه

هم زمان و هم مکان می باشد.فضای بسته با فضای باز و پوشیده معنا و کارکرد می یافته و این عناصر در دوره اسالمی نیز ادامه 

 (1833،  حائزی مازندرانی) یافته بود.

 

 الگوی زیرزمین -7-4-1

 

زیرزمین در زیر پایین خانه قرار دارد و نور و هوای مورد نیاز خود را از حیاط تامین می کند.قرار دادن حیاط در پایین تر از 

سطح معابر احداث زیرزمین را آسان می کرده است. خاک و عناصر زمین حاصل از خاک برداری به عنوان مصالح ساخت بنا 

خانه ایرانی از پایین سطح خانه زیر زمین شروع و در باالترین سطح خانه بام به آسمان مورد استفاده  قرار می گرفته است. 

متصل میشود.دمای خانه در زیر زمین پایین تر از جاهای دیگر خانه بود به همین دلیل در برخی از مناطق کشور با نام های 

بوده اند. این اختالف حرارت بین فضاها این امکان سیزان وو سرداب و گاهی اوقات در جنوب کشور به نام های شوادان معروف 

را به ساکنین میداده تا در فصول گرم سال از این فضاها بیشتر استفاده کنند و گاهی اوقات جهت جلوگیری از فاسد شدن مواد 

 غذایی خود را در آنجا قرار میدادند.

 

 انواع الگوی اتاق ها -7-4-2

 

ور که برای تامین خلوت ها خصوصی و برقراری روابط جمعی در نظر گرفته شده است. اتاق در خانه ایرانی فضایی بسته و محص

 در خانه های ایرانی اتاق ها در یک طیف قلمرو از کامال خصوصی تا کامال عمومی قرار می گیرد.

می شوند.اتاق هایی که نوع اول:اتاق هایی که در قلمرو خصوصی تر خانه قرار دارند بسته به موقعیت قرار گیری آنها نام گذاری 

 .در پایین خانه قرار می گیرند پس اتاق و اگر در باالی خانه باشند به آنها گوشوار می گویند
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نوع دوم: اتاق هایی که در قلمرو نیمه خصوصی قرار دارند عمدتا در پایین خانه سازمان دهی می شدند اتاق های سه دری 

سه دری ها در دو طرف یک فضای نیمه عمومی و عمومی قرار می گیرند و راه رو  نمونه ای از این گرئه هستند.در اغلب موارد

بین این فضاها  به صورت یک فضای بینابینی عمل می کند. درهای این اتاق ها معملوال روبروی یکدیگرند تا در مراسم دو فضا 

 . با هم ادغام شوند و فضای بزرگتری را ایجاد کنند

یی که در طیف نیمه عمومی تا عمومی قرار می گیرند پنج دری ها هستند.ارتفاع سقف ها در نوع سوم و چهارم: اتاق ها

فضاهای نیمه عمومی بلندتر از فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی در نظر گرفته می شوندزیرا مساحت های بزرگتر نسبت به 

ن شاه نشین ها یا تاالر ها قرار می گیرد آنها را دارند. در نوع چهارم که فضاهای عمومی را شامل می شود فضاهایی همچو

پنجره هایی است که به حیاط گشوه می شود. اتاق های دو دری ، سه دری،  –مقیاس اتاق ها در خانه های ایرانی تعداد در 

پنج دری و هفت دری . اتاق های دو دری اتاق های خصوصی می باشند و سه دری برای نشیمن خانواده و پنج دری برای 

 یی و مهمانی طراحی میشده است.پذیرا

 

 

 نتیجه گیری -8

 
با توجه به ادبیات تحقیق و تعاریف ارائه شده، می توان به اهمیت هویت در جامعه و در پی آن هویت در ساخت محیط های 

 مصنوع پی برد. همان طور  که بیان شد در یک دسته بندی کلی می توان هویت را در دو سطح فردی و جمعی تقسیم نمود.

اسالمی است. از جمله  –اما این هویت جمعی است که از لحاظ بعد ارزشی اهمیت ویژه ای دارد. هویت جمعی ما هویت ایرانی 

مهمترین و ابتدایی ترین مؤلفه های هویت جمعی می توان به ارزش ها و هنجار های ملی، اسطوره های و نماد های ملی، 

دینی و باورهای مذهبی اشاره نمود. از انجایی که فرهنگ هر جامعه تعریفی از  میراث فرهنگی، ویژگی های جغرافیایی و بعد

هویت جمعی یک جامعه است و معماری نیز تعریفی از فرهنگ یک جامعه ارائه می کند. ساخت های ما باید در چهارچوب این 

نه ها جدید و ساخت هایی که میخواهیم هویت واال باشد، که برای همه ما با ارزش است. که این هدف را می توان با اصالح خا

اسالمی میسر نمود و مسیر زندگی انسانی تا رسیدن به کمال که هدف انسان  -در آینده طراحی کنیم، با توجه به هویت ایرانی 

یت از زندگی است را هموار کرد. تعدد فضایی در خانه های سنتی و وجود مکان های متناسب با هر رفتار ما در گذشته به اهم

ونگاه شخص معمار به نیاز های مادی ومعنوی افراد اشاره دارد که این موضوع باعث جاری شدن حس تعلق در فضاهای خانه ها 

 . خودمان بدانیم و هویت مان در آن جاری کنیمشده بود. حس تعلق زمانی در یک فضا جاری میشود که ما آن فضارا از 
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