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  هاي معماري پنجره خاستگاه

 جستاري در مفهوم پنجره در زبان فارسي و فرهنگ ايراني
  * محمد علي پارسا                                         

  15/12/1389                                                                                                                                                 :تاريخ دريافت مقاله
  10/05/1390                                                                                                                                                 :تاريخ پذيرش مقاله

 چكيده
قـال  در معماري اقوام مختلف، پنجره يكي از عواملي است كه سهم قابل توجهي در شكل دادن به ظاهر بناهاي مسكوني و در نتيجـه در انت 

هاي محيط و فرهنگي كه  بنا متعلق به آن است برخوردار باشد، هويت معماري مكـان خـود   هاي معماري دارد و چنانچه از ويژگيويژگي
تحـوالت دوران جديـد و آزادي بـي حـد در     . شـود هاي فرهنگي به خوبي ديده ميبناهاي سنتي، ويژگية در ساختار پنجر. كندرا بيان مي

كمرنـگ  باعث  كهبناها، نوعي آشفتگي و گاهي هم شكلي يكنواخت و بي ارتباط با فرهنگ را براي پنجره ايجاد كرده شكل پذيري عناصر 
از طـرف ديگـر، در    .باشد ،تواند پيام آور فرهنگ سرزميني كه به آن تعلق دارد ها شده است و ديگر نميدر زندگي انسان پنجرهشدن نقش 

ة رسد، بازشناسي جنبه هاي وجودي و معنا شناختي واژ به نظر مي. از مفهوم و كاركرد خود بازمانده انداكثر جوامع انواع پنجره هاي سنتي 
چـرا كـه دانـش و     ،تواند براي درك مفاهيم معماريِ آن فرهنـگ نيـز مفيـد واقـع شـود     هاي آن در هر زبان و فرهنگي ميپنجره و مترادف

در زبان فارسي، انواع شبكه ها را كه بـر  . گشته و از نسلي به نسل بعد منتقل شده استتجربيات عملي انسان به شكل واژه در زبان ذخيره 
شـده كـه انـواع     هاي متنوع و متفاوتي ناميده مـي  ناميم، با واژه و آنچه ما پنجره مي. گفتند كردند، پنجره مي ها و گشودگي ها نصب مي روزن

 در . گرفتنـد  دارند و در فضاهاي عمـومي و مـذهبي، بيشـتر از انـواع روزن بهـره مـي       ها بيشتر در خانه معنا پنجره. كند پنجره را معرفي مي
ند و هر اها و فضاهاي زندگي در رابطه بوده است و يا همنام هاي ايراني، بعضي از اصطالحات به كار رفته براي انواع پنجره با نام اتاقخانه

پنجره از روابط اجتمـاعي و  حاكي از تأثيرپذيريِ شكل و واژة  اللت دارند كهكدام به نوعي خاص از پنجره با شكل و ساختاري متفاوت د
در زبـان  . هاي پنجره و روزن در ادبيات و اشعارعرفاني نيز بـر ايـن غنـا افـزوده اسـت      وجود واژه. فرهنگي و غني بودن اين فرهنگ است

بررسي معاني پنجره و ريشه ايـن واژه  . ور و تابش مناسبت دارندهايي كه براي  پنجره به كار رفته است با ن هواژ فارسي معنيِ ريشه اغلب
ها در ارتباط با شرايط محيطـي و شـرايط اقليمـي بـوده اسـت؛ ولـي كـاربرد        دهد كه گاهي انتخاب واژهدر چند زبان متفاوت نيز نشان مي

دازه و تنوع پنجره ـ برخالف تصورِ علميِ رايـج كـه    دهد كه شكل و ان هاي متفاوت، نشان ميدر اقليمهاي ايراني، درخانههاي مشابه پنجره
  .دهد ـ بيشتر تحت تأثير فرهنگ ايراني و نوع فضاهاي خانه قرار داشته است عوامل اقليمي را براي شكل پذيري آن در اولويت قرار مي

  .ايراني، فرهنگ ايراني خانةمعماري ايران ، پنجره، روزن،  :واژگان كليدي

   .دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي و پژوهشگر دكتراي معماري عضو هيئت علمي* 
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  مقدمه 
اول به گوش و ذهن بسيار آشنا  برخوردواژة پنجره در 

است و داللت بر ساختاري در بنا دارد كه هر روزه بـا آن  
سروكار داريم و در ظاهر در همة دنيا كم و بيش به يـك  

كـه نگـاه جوامـع و    واقعيـت ايـن اسـت    . صورت اسـت 
هاي مختلف به پديدة پنجره گاهي متفاوت بوده و  فرهنگ

بـه  . اسـت   مفهوم آن نيز در طي تاريخ دچار تحـول شـده  
موازات تحوالت در سـاخت و مصـالح، آزاديِ خـارج از    

وجود آمده هتصوري براي شكل پذيري كل و اجزاي بنا ب
خصوص اين آزادي، نوعي آشـفتگي و گـاهي   هاست و  ب

شكلي و هم شـكليِ يـك نواخـت و بـي ارتبـاط بـا        يك
وجود آورده كه باعث كمرنگ هفرهنگ را براي پنجره ها ب

ها پنجره .شدن نقش پنجره در زندگي انسان ها شده است
توانند پيام آور فرهنگ سرزميني كه به آن تعلـق   ديگر نمي

دارند باشند؛ اين موضوع، اين انديشه را قوت بخشيده كه 
اي در مفـاهيمِ فرهنـگ   بازشناسيِ همـه جانبـه  الزم است 

  .معماري صورت پذيرد
ها يكي از اجزاي معماري هستند كه همـواره در  پنجره 

برقراري نظم و هماهنگي در بنا و يا به عكس در آشفتگيِ 
قبل از تـأثيرات دوران  .  انداشاره شده، نقش مؤثري داشته

ندگي انسـان  هاي ذهني زها در رابطه با جنبه جديد، پنجره
بنـابر ايـن، مفهـوم    . انـد نيز نقش هاي قابل توجهي داشته

تواند جاي تأمـل داشـته باشـد همچنـين،      پنجره هنوز مي
هاي وجودي و معناشـناختي پنجـره در هـر    توجه به جنبه
تواند در شناخت نسبت به فرهنـگ معمـاري    فرهنگي مي

هـاي  مؤثر واقع شود؛ لذا شايد واژة پنجره يكـي از كلمـه  
همي باشد كه بعد از واژة خانـه بـراي شـناخت مفهـوم     م

  . زيست انسان بايد به آن پرداخت
گادامر در تشريح چگونگي فهميدن و درك انسان، بـر  «

يكـي جنبـة تـاريخي و دومـي     : دو جنبة تأكيد كرده است
خـواهيم درك و شـناخت    بنابراين اگـر مـي   1».جنبة زباني

او از منظر تـاريخ و  درستي از انسان داشته باشيم، بايد به 
ويـژه محـيط   زبان و فرهنگ و محـيط، بـه  . زبانش بنگريم

ساخت، ارتبـاط و پيونـدي ناگسسـتني بـا يكـديگر       انسان
دارند و توسعه يا زوال هر يك اثـر مسـتقيم در دو ديگـر    

در هر زباني با گذشت زمان، دانشـي كـه    2.خواهد داشت
و نيـز  بينـي   هاي مرتبط بـا هسـتي و جهـان   در قالب يافته

تجربيات عملي حاصل شده، به شكل واژه در زبان ذخيره 
بـه همـين   . گشته و از نسلي به نسل بعد منتقل شده است

هر اندازه قومي پيشرفته تر است، « :اندعلت است كه گفته
   3.»لغت اش وسيع تر و غني تر است

اي منـوط بـه    ادامه حيات و كمال فرهنگيِ هـر جامعـه  
آيا در فرهنـگ    4.اين فرايند است استمرار همراه با تحول

بنـابراين،   ايراني در خصوص پنجره چنـين بـوده اسـت؟   
كنكاش در زبان فارسي و كنارهم قرار دادن واژة پنجره و 

هـاي آن در زبـان و ادبيـات و معمـاري ايـران و      مترادف
تواند تصوير نسـبتاً روشـني    مقايسه با چند زبان ديگر، مي
هاي شقاني به دست دهد و ناز اين مفهوم در فرهنگ اير

ال بايـد  ؤبراي اين منظور به چند سـ . كند پنجره را معلوم 
  : پاسخ گفت
  ها در معني ريشه واژه پنجره درها و تفاوتمشابهت

  هاي  مختلف چگونه است؟ها و سرزمينفرهنگ
انـد و رابطـه   در تنوع نام پنجره تأثير داشته كدام عوامل

  چگونه است؟بين نام پنجره و كاربرد آن 
  هاي  ايراني چگونه است؟تنوع پنجره در خانه

  
  

  روش شناسي پژوهش
پـردازد و   اين پژوهش به اهميت و معني واژة پنجره مي

نامه ها و متون ادبي  تالش خود را معطوف به مطالعة لغت
ع بو متون تخصصي معماري نمـوده و بـا رجـوع بـه منـا     

ني واژه و مكتوب در مورد معماري به شرح و تحليل معـا 
پـردازد؛ و سـعي دارد    هاي تصويري پنجره مـي ارائة نمونه
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قـرار دهـد كـه     خاصي آن را در بستر تاريخي و فرهنگي
به ايـن جهـت   . ها بستگي دارداستنباط معني پنجره به آن

هـاي آن اهميـت پيـدا     ريشه يابي واژة پنجـره و متـرادف  
كنـد و بررسـي توصـيفي و تحليلـي انـواع پنجـره در        مي
هـاي پنهـان و   اري سنتي ايراني نيز در كشـف رابطـه  معم

آشكار بين كاركرد و معني واژه كمك خواهد نمـود؛ كـه   
در اين موارد استفاده از منابع مكتوب و مصور معماري و 
گاهي استفاده از تجربيات و مشاهدات مستقيم نگارنده از 

منظور روشن به همچنين. آثارمعماري ضرورت يافته است
ت فرهنگي و ادبي واژه هاي پنجـره و روزن،  نمودن اهمي

  .مروري در متون شعر فارسي شده است
از سوي ديگر، بررسي واژة پنجره در چند زبان متفاوت 

ي بـين  يتواند به ما نشان دهد كه چه نـوع ارتبـاط هـا    مي
معني واژه و كاركرد پنجره و زمينة آن يعني بستر تاريخي 

باشــد و در مقــام توانــد وجــود داشــته  ي مــييو جغرافيــا
ها در فرهنگ و زبـان فارسـي چگونـه     مقايسه، اين ارتباط

  هـا و  است؟ براي ايـن مـوارد، رجـوع بـه فرهنـگ نامـه      
هاي ترجمة زبان به زبان نيز ضرورت يافته است و سامانه

  .گيرد در همه موارد توصيف همراه تحليل صورت مي
  

  اهميت فرهنگي پنجره
هـاي  گـي، از ويژگـي  معماريِ هر سرزمين و هـر فرهن  

ها هويـت معمـاري   خاصي برخوردار است كه آن ويژگي
هـاي  يگـ عواملي كـه ويژ . كنند تعريف مي را آن سرزمين

كنند، طيـف وسـيعي از   معماري يك سرزمين را حمل مي
دهنـد كـه شـامل نحـوة      اندامها و عناصر بنا را تشكيل مي

  ي و اســتقرارِ كليــت بنــا، تــا نحــوة يدهــي فضــا ســازمان
كارگيري عناصر معماري و جزئيات و طـرح عناصـر و   به

در ايـن ميـان، عنصـر    . شود كارگيري مصالح  مينحوة به
هايي كه در رابطـه بـا زنـدگي    پنجره به دليل اهميت نقش

ــأثير را از ويژگــي هــاي زنــدگي انســان دارد، بيشــترين ت

گيرد و يكي از عواملي است كه سـهم نسـبتاً بيشـتري     مي
  .ها به عهده داردن ويژگيدرانتقال پيام آ

شكل و سازمان پنجره متأثر از خانه است يعني مكـاني  
از آنجاكـه سـاخت خانـه،    «. كه پنجره متعلق به آن اسـت 

خود امري فرهنگي است، شكل و سـازمان آن نيـز طبعـاً    
در  5.»متأثر از فرهنگي است كه خانـه محصـول آن اسـت   

تحـت تـأثير    به شدتهاي سنتي در ايران، پنجره ها خانه
نوع فضاهاي خانه و نحوة ارتبـاط بصـري و اجتمـاعي و    
احساسي و گاهي فني با خارج بنا،  قرار دارند و بـه ايـن   
لحاظ در تمام شئون زنـدگي از مـادي تـا معنـوي نقـش      

بنابراين پنجره بـا دارا بـودن خصايصـي پيچيـده و     . دارند
كاركردهاي متنوع يكي از عناصر مهم معماري محسـوب  

 ايهر چند پنجره در يك سـطح بنيـادي وسـيله   . دمي شو
ست جهت برقراري ارتباط ميان فضاي داخـل و خـارج   ا

عنـوان يـك فضـاي مصـنوعِ     همحل زندگي، در معماري ب
محدود شده، كه اغلب وابسته به شـرايط محيطـي اسـت،    

كنترل برخـي شـرايط محيطـي بـراي     . تعريف شده است
  بـزار هـاي كنترلـي    در نتيجه نيازمنـد ا . انسان حياتي است

  .تواند به پنجره نيز بسط يابدباشد كه ميمي
هاي در كلبه. ي طوالني دارديشكل واندازة پنجره ماجرا

بدوي، يك بازشوي كوچك نقش ورودي، چشم انداز بـه  
گاه يك يا . كرد جهان خارج، منبع نور و تهويه را بازي مي

ها بعـد . شـد  دو بازشوي سادة ديگر نيز به آن اضـافه مـي  
داد بـدون   اي آمد كه به ساكنان بنا امكان مـي پنجرة شيشه

. آن را بـاز و بسـته كننـد    قرار گرفتن در تاريكي، بتواننـد 
ها تا حدودي به فن ساختمان براي تنظيم نور شكل پنجره

  .داخل هم وابسته بوده است
ميزان نور رساني پنجره در نزديكي سـقف چنـد برابـر     

از ايـن   6 .نزديكي زمين اسـت  بيشتر از نور رساني آن در
رو، اگر نيازي به تأمين ديد و پيوسـتگي فضـاي داخـل و    

ها در نزديكي سقف قرار خارج نبود، با صرفه ترين پنجره
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اند تا با در گذشته، بسياري از معماران كوشيده. گرفتند مي
هاي تأمين كننـدة ديـد،   ي در باالي پنجرهيتعبية نورگيرها

هنوز هـم رايـج تـرين پنجـرة     . كنند اين دو را از هم جدا
شـوند، پنجـرة    سنتي، كـه در ديوارهـاي بـاربر تعبيـه مـي     

است كه هـر سـه كـار را در قالـب يـك عنصـر         عمودي
ايـن  . دهـد  معماري، با حداقل نعل درگاه ممكن انجام مي

اي نمونـه  نوع پنجره تا زمان رونق معماري سنتي، پنجـره 
  .شد محسوب مي

نوررسـاني،  : شود ه كار شناخته ميدر ظاهر پنجره با س 
در بناهـاي مـذهبي و   . تأمين ديد و پيوند درون و بيـرون 

درونگرا مثل مسجدها و بازارها، پنجره بيشـتر بـراي نـور    
در بناهـاي مـذهبي و خصوصـاً    . شـود  رساني طراحي مي

يابـد و   ي نمييمساجد، پنجره به منظور ديدن، چندان معنا
ـ يهانورِ مورد نياز توسط روزن و يـا شـانة    هي كه در كالل

مسـجد، مكـان   . گـردد  شـود، تـأمين مـي    ها  تعبيه ميطاق
عبادت و رها كردن ذهن از جهان مادي و پيوستن آن بـه  

است، پس نيازي به پنجره براي ديدن نيسـت،   عالم رباني 
وقتي . است، به جهان مادي تعلق دارد  چون هرچه ديدني

ل كي قـدري مشـ  پنجره نباشد ادراك مكـان و زمـان مـاد   
نـوري كـه از روزن بـه درون    . باشداست و شايد نشدني 

آميز است و ذهن را به انديشـه  شود، ابهام مسجد وارد مي
 در. دارد، بنابراين مناسب فعاليت و كـار هـم نيسـت    وامي

درون مسجد، انديشـه در جهـاني روحـاني كـه مكـان و      
كان اما خانه در عين حال، م .كند ر دارد سير ميگزماني دي

بايد بتوان از پنجرة هـر خانـه   . زندگي در اين جهان است
آهنگ تغيير فصول و آب و هـوا را ديـد و آهنـگ سـريع     
تغيير شب و روز را درك كرد و بتوان دوردسـت را ديـد   

بايـد بتـوان   . است مطلوب و باعث انبساط روح كه چيزي
مكاني را كه جزئـي از آنـيم درك كـرد، و بتـوان گلـدان      

بنـابراين  . در پشت پنجرة آن به آفتاب سـپرد شمعداني را 
هـاي عمـوديِ   پنجره. يابد در خانه است كه پنجره معنا مي

هـاي ايرانـي پيـام آور    اي هنوز هم در بعضي خانـه دو لته
تـر، نقـش نمـادين آن در    سنت هاي ديرينه اسـت و مهـم  
  .فرهنگ و ادبيات ايراني است

        اي شد سماع سوي گلستان تو نجرهپ
  پنجرهگوش و دل عاشقان بر سر اين             

  7)مولوي ( 
  
پنجره، نشان زندگي انسـان، چشـمكي بـه رهگـذران،     «

دهـد بـدون ديـده     چشم ساختمان كه به آدمي امكان مـي 
شدن به جهان خارج بنگرد، پذيراي نور روز و پرتوهـاي  

كننـد، سرچشـمة    خورشيد كه سطوح و اشيا را روشن مي
پنجـره در  .... محل تبادل كـالم و بـو   هواي تازه و گاهي 

حكم چشم، دهان، بيني، و گوش بناست و نه تنهـا نقـش   
است كـه    اياي در ظاهر بنا دارد، بلكه واسطهين كنندهيتع

دهد تا مكاني را كـه جزئـي از آن    به ساكنان بنا امكان مي
هـاي   پنجـره از بنيـان  . هستند ببينند، بشنوند و حس كننـد 

   8.»است  معماري
  

        روزنتابد رخ يار از تو چو خورشيد ز 
  يا از شكن زلف شب تيره شباهنگ                      

  يا تافته شمعي ز بر تافته فانوس   
  يا ساخته تاجي ز يكي سوخته اورنگ                     

  گل از غاليه يا نور ز سايه يا برگ 
  يا ماه ز پاچنگ پنجرهيا مشتري از                         

  9)قاآني ( 
  

كه امكان  ايآستانه. اي است رو به زندگيپنجره آستانه
ايـن  . دهد، به حركت وابسـتگي دارد  گذر از حدود را مي

ي ديگـر  يگذرها از آنجاكه از يك فضا شـروع و بـه فضـا   
نديشـيم  اممكـن اسـت بي  . شوند، جهـت دارنـد   منتهي مي

و جهـت هـم   اما اين د. شودجهت به سادگي معكوس مي
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تمام تزئينات درِ ورودي خانه، رو . يكديگر نيستند عرض
صورت فضاي سر منـزل مقصـود   خانه به. به خارج دارند

كند كه آدمي در حال ترك آن است، ولي خيابان  جلوه مي
بنـابراين اغلـب   . شـود  الزاماً سرمنزل مقصود ديگري نمـي 

هـاي  آسـتانه . كننـد نـه خروجـي را    راحي ميرا ط ورودي
ذر يعنـي پنجـره و ايـوان، ايـن نـوع اولويـت و       گـ دون ب

پنجـره  . دهنـد  سرمنزل مقصود بودن را وارونه جلـوه مـي  
انسان از نگاه بـه  . نقطة پرواز نگاه از درون به بيرون است

يابد و به تجربة مكـاني   را مي درخانه بودن بيرون احساس
فضاي جلوي پنجـره در  . پردازد كه متعلق به آن است، مي

شـفافيت پنجـره، نـور    . مكاني بـالقوه ممتـاز اسـت   اتاق، 
بـه انجـام    تابد، مـا را  م و آفتابي كه به درون آن مييمستق

نشستن كنار پنجـره،  : كند دادن كارهاي خاصي دعوت مي
شد جهان بيرون بدون ديده شدن، نگـاه بـه    و تعقيب آمد

طبيعت و وضع هوا، مطالعه يا كارهايي كه نيـاز بـه دقـت    
اي اينهـا الگوهـاي زنـده    ...اه و گل و گيـ دارند، پرورش 

پيوندنـد   اي به وقوع ميهستند كه در هر فرهنگي به گونه
  .آورند وجود ميره را بهجو هويت پن

است كه مكتبهاي معاصر معماري، عمـدتاً   اين در حالي
به عناصـر خانـه بـه چشـم عناصـر دسـتگاه يـا ماشـيني         

توجـه بـه    اند و مفهـوم پنجـره نيـز بـا    كاربردي نگريسته
كاربردهاي مادي آن تبيين شده و اينكه بتوان آن را توليـد  

با اين نگاه . صنعتي و انبوه كرد، اهميت خاص يافته است
دربارة انواع عملكردهاي جزئي و ميزان سطح بهينه بـراي  
نور مورد نياز و كنترل دما مفصالً بحث شـده اسـت؛ بـي    

و اساسـي  ال بسـيار مهـم   ؤآنكه نيازي به پاسخ به اين سـ 
پنجره از ديدگاه فرهنگـي  ماهيت احساس شود كه اصوالً 
    .   چيست يا چه بايد باشد

ها، بـا   با مروري بر بناهاي تاريخي ايران، خصوصاً خانه
هاي ايـن سـاختار مواجـه    تنوع تحسين برانگيزي از گونه

شويم كه در فرهنگ لغت و شايد در فرهنگ معمـاري   مي

هـا بـا   شود و يا نـام آن  گفته مي پنجره هاامروز به همة آن
كه هر كـدام در نـوع   در حالي. شود ذكر مي پنجرهپيشوند 

هايي كامالً متفاوت و  خود ساختاري متفاوت هستند و نام
مستقل دارند كه نشان از وسـعت لغـت و غنـاي فرهنـگ     
معماري ايراني است و هرگاه كه در ادبيات فارسـي و در  

رزمين با واژة پنجره برخـورد  ميان ابياتي از عارفان اين س
ــا معــاني ديگــر مــي ــا  يكنــيم، ب   كــه ارتبــاط پنجــره را ب

نمايـد، آشـنا    هاي معنوي و بينش انسان مطرح مـي انديشه
  . شويم مي

ــي و در ادوار     ــان فارس ــگ و زب ــره در فرهن واژة پنج
كـرده اسـت و از    مختلف بر مفاهيمي متفاوت داللت مـي 

شـود، در   ناخته مـي طرفي عنصري كه به عنوان پنجـره شـ  
هاي متعددي را پذيرفتـه اسـت،   فرهنگ معماري ايران نام

هـاي   اما به تدريج تا به امروز، اين واژه و ديگـر متـرادف  
هـا بـه كـار    آن، در يك معنا و تهـي از مفـاهيم اصـلي آن   

  . روند مي
هـاي آن   شناخت معنا و مفهـوم واژه پنجـره و متـرادف   

ك بهتر فرهنگ معماري تواند آغاز راهي باشد براي در مي
ايراني و همچنين بررسي اين واژه در چند فرهنگ و زبان 

كند تـا وجـوه مشـترك و تفـاوت هـا       متفاوت، كمك مي
ي در معناي ريشـة واژه در  يهاچنانچه تفاوت. آشكار شود

ــد نشــاني باشــد از  دو فرهنــگ موجــود باشــد، مــي    توان
لت دارد اي كه واژه بر آن دالهاي كاركرد آن پديدهتفاوت

ها ممكن است راهـي بـراي يـافتنِ وجـوه      و طبعاً شباهت
  .مشترك در دو تمدن بگشايد

  در حقيقــت ممكــن اســت پاســخي باشــد بــراي ايــن  
اي بـين كـاركرد واقعـي پنجـره كـه      ها كه آيا رابطهسئوال

وجود آمده و نام گـذاري آن وجـود   هپنجره به خاطر آن ب
ــره در    ــي پنج ــاركرد واقع ــا ك ــگدارد و آي ــا و  فرهن   ه

هاي مختلف، متفاوت است؟ ضمن اينكه مفـاهيم  سرزمين
شـوند   توانند موجب پيدايش الگوهاي متفـاوتي   متنوع مي
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گيري پديده نقش دارند و از اين نظـر تعمـق   كه در شكل
دركشف پيوندهاي بـين   تواند در اين معاني و مفاهيم، مي

  . پنجره و فرهنگ معماري مؤثر باشد
 

  م واژه پنجرهمعني و مفهو 
بدون شك نشانه پيچيدگي تحقيق درخصوص پنجـره،   

  . عدم تشابه زبان شناختي آن در يكايك زبانهاي دنيا است
و در  Windو ريشـــــة آن  Windowدر انگليســـــي 

ارتباط . مي باشد Vientoو ريشة آن  Ventanaاسپانيايي 
دهد كـه كلمـه بـاد منشـأ     ها در اروپا نشان ميديرينة زبان

  .مفهوم لغت پنجره در اين زبانهاست اصلي
 11در زبان انگليسي از ريشـة واژة وينـداگا   10واژة ويندو

واژة وينـدو از قـرن سـيزدهم    . به معناي چشم بـاد اسـت  
ميالدي در زبان انگليسي رايج شد، در حالي كـه پـيش از   

كه دراصطالح معنـاي سـوراخ    eagpyrlآن از واژه التين 
در بسـياري از  12 .استفاده مي شـد  دهد، باد يا چشم باد مي

ــترا    ــد، از واژة فنس ــاني دارن ــه ريشــه آلم ــايي ك ــان ه زب
Fenestra       به معناي سوراخ بـه جـاي پنجـرة شيشـه دار
هاي اروپايي نيز  زبان  در گفتار هر روزه 13.شوداستفاده مي

  آبـي رنـگ وسـط يـك تكـه ابـر هـم          به شكاف يا حفره
  14.شود گفته مي»پنجره « 

هاي پنجره و چشمه در التين را بـه   ندان، معادلانديشم
معناي سوراخ، شكاف، روزنه، مزغـل و راه دسترسـي بـه    

سـقف  در    اصطالح اسكانديناويِ  چشـمه  15.اند كار برده
داد نور  شد كه اجازه مي اصل به گشودگي در بام گفته مي

اين چشم بعدها بـه  . آسمان به فضاي داخلي اتاق راه يابد
شد و پنجره به چشمي مبدل شد كه خانه به عينك مجهز 

  16.نگريست وسيله آن به محيط پيرامون مي
  جنبه ديگري كه در مـورد پنجـره بـا اهميـت بـه نظـر       

كمـا  . رسد جلوه بصري آن از بيرون سـاختمان اسـت  مي
اينكه در برخي زبانهـا از جملـه زبانهـاي اسـالو هماننـد      

ره، اشاره به معني پنج oknoروسي، لهستاني و چك لغت 
  .است به معني چشم  ايكه واژه okoدارد به لغت 

 ) void( همچنين پنجره بر يك فضاي باز خـالي مثـل   
 finestraكند همانگونه كه در ايتاليايي به پنجره  داللت مي

و   openingكه معنـي  . شودگفته مي fenetreو در فرانسه 
light  هم دارد.  

و يا نافـذه    (shubbak) در زبان عربي به پنجره، شابك
شابك ها منبع اصلي خنـك كـردن درون    17.شود گفته مي

خانه در جده عربستان هستند و نوع عريض اين پنجره ها 
فضاي قابل قبولي براي نشستن در كنار شـابك را فـراهم   

كه ايـن نـوع پنجـره بـه سـمت خـارج       كند و هنگاميمي
كـه   مي نامند (Rowshan)» روشن«را شود آنبرجسته مي

فضاي وسيعتري براي استراحت و خواب در كنار پنجـره  
   .فراهم مي آورد

در منـاطق گـرم و مرطـوب جنـوب ايـران، اســتفاده از      
هاي بيرون زده از بنا بـه سـمت كوچـه    شناشيل يا ايوانچه

كنند كه از هاي آن را با شبكة چوبي محصور ميكه جداره
  . بيرون ديده نشوند و هوا از ميان آن عبور كند

شود و بـه  گفته مي parathyroدر زبان يوناني به پنجره 
بـه هـم   "تـوان  شود كه پنجره را ميگفته مي thyroديدن 

يا  بـه ديـده درآوردن،    "گان و آنچه كه هسترساني ديد
  18.ترجمه كرد

سانسكريت 19پنجارا واژه پنجره ازدر زبان فارسي ريشة 
 ورتو در اردو بـه صـ   20بـه معنـاي قفـس گرفتـه شـده     

ايـن واژه، بـه معنـاي     22.به همين معنا آمده است 21پينجرا
دريچة مشبك، احتماالً از قرن چهارم بـه بعـد وارد زبـان    

و ظـاهراً  ) برهان قـاطع، ذيـل پنجـره    (فارسي شده است 
ها معناي عام يافته و به هر نوع دريچه اعم از مشـبك   بعد

ة و غير مشبك وبا هر نوع جنس اتالق شده است، در دور
زنديه و قاجاريه، پنجره به معنـاي دريچـه هـاي مشـبك     

واژة پنجره، هـيچ ارتبـاطي   23 .كار رفته استبه )هم(فلزي 
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شايد اين موضـوع دليـل   . با واژة ديگري در فارسي ندارد
  . اهميت اين واژه باشد

سابقة استفاده از واژة پنجره در زبـان فارسـي، از متـون    
  . ادبي نيز قابل فهم است

  نشنوي همي و نبيني همي به دلچون    
  گوشت به مطرب است و دو چشمت به مسخره        
  ايدر آرزوي آنكه بيني شگفتي 
    رهجبر منظري نشسته و چشمت به پن                      

  24)ناصرخسرو(

فخرالدين اسـعد گرگـاني شـاعر داسـتان سـراي نيمـة       
پنجره واژة » وِيس و رامين«نخست سدة پنحم هجري، در 

اي كـه در  را به معنيِ ـ حفاظ مشبك ـ به كار برده، شبكه  
  :شود  جلوي دريچه و روزن نصب مي

  سراي را  فرمود  پرچين    
  حصار آهنين و بند روبين                              

  هرآنجا كش دريچه بود و روزن           
   ود از آهنبدو بر، پنجره فرم                               

  25)اسعد گرگاني( 

و » روزن«و » دريچــه«دهــد كــه ايـن ابيــات نشــان مــي 
اگـر دريچـه را دري   . انـد سه چيز متفـاوت بـوده  » پنجره«

كوچك كه قابليت باز و بسته شدن دارد در نظر بگيـريم،  
اسـت و بـه ايـن      منظور همـان پنجـرة امـروزي    در اينجا

باز بوده  والًزن سوراخي براي نور است كه معمترتيب، رو
  كه هوا هـم عبـور كنـد و پنجـره حفـاظ مشـبك جلـوي        

همچنين، شيخ بهائي، عارف و دانشـمند دورة    .است  هاآن
  :صفويه، شعري با مضمون زير دارد

    كرد نقد دل خود بهائي آخرسره    
  عشق، عقل را مسخره كرد در مجلس                   

    ق كتابهاي علم رسميااور
كرد  پنجره از هم بدريد و كاغذ                       

   26)شيخ بهائي(

در قديم تهية شيشه براي پنجره كاري دشوار بوده و در 
هـاي پنجـره اغلـب از    صورت نياز، براي پوشاندن چشمه

كاغذهاي آغشـته بـه پـارافين يـا روغـن چـراغ اسـتفاده        
شـود كـه منظـور از     به اين ترتيب، معلـوم مـي  . كردند مي

ه در اين شعر، همان ساختاري است كه امروز نيز در پنجر
بنابراين با احتمال زياد، اسـتفاده از واژة  . بريم كار ميبنا به

پنجره به معني امروزي در دورة صفويه نيز مرسـوم بـوده   
  :نظامي هم از واژة پنجره بهره گرفته است . است

  خنده زنان از كمرش لعل ناب        
  آفتاب كش لعل  كمر بر                          

     الجوردپنجرة    اين   آفت  
   پنجه در او زد كه به دو پنجه كرد                    

  27)نظامي( 
به اين ترتيب كاربرد واژة پنجره در قرن ششـم هـم       

با نگاهي به چند فرهنگ نامة فارسـي،   .معمول بوده است
ر گذشتة دورتركه هنـوز  توان دريافت كه دمي و نَقلِ باال،

استفاده از شيشه و يا كاغذ در پنجره معمـول نبـوده، واژة   
شده كه پنجره، بيشتر به ساختاري مشبك و ثابت گفته مي

هـا  ها و روزن عنوان حفاظ، بر گشودگيدر صورت نياز به
كردند تا مـانع عبـور نـور و جريـان هـوا       در بنا نصب مي

اي كـامالً  دريچـه يـا  ر ا، دهمچنين براي كنترل هـو . نشود
بـه  (گذاشـتند   تخته پوش در پسِ پنجرة مشـبك كـار مـي   

اين نوع تركيـب  ). معني واژة غلبكن، در ادامه توجه شود
رو بـه معبـر و در    بازشـوهاي در ) مشـبك  ( در و پنجره 

  .اشكوب خانه مرسوم بوده است
 

  نامه  معناي واژه پنجره در لغت
اي دريچـه  ،جـره پن: نامة اسدي نسخة نخجـواني درلغت

  28 )دهخدا. (دبود در ديوار كه به بيرون نگرن

: درغياث الغات براي پنجره اين معاني آورده شده است
هرچـه مشـبك   . نچه در بعضي عمـارات مشـبك سـازند   آ
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باشد، تنكة آهنـي پـر سـوراخ، خانـة چـوبين كـه بـراي        
در صـحاح الفـرس،    29  )دهخدا(. درندگان و طيور سازند

ها مشبكي باشد كه در سراي ،ي بود مشبكاريچه، دپنجره
در اسـت  سـاختاري   ،رهپنج  30)دهخدا. (دها نهنبر دريچه

براي وارد شدن روشنايي، هوا يا هر دو و ديـده شـدن    بنا
  31 )عميد(. نضاي بيرون يا دروف

. دار، مشـبك، دريچـه دار، مغَربـل   شـبكه =  مثل پنجـره 
  32 )دهخدا(

برهـان قـاطع در   . (ن استكنايه از آسما الجورد، پنجرة
  33) دهخدا

 
  هتكار رفكه براي انواع پنجره بهي يهاواژه

در . هاي خـاص دارنـد   ها انواع پنجره نام در اغلب زبان
   door windowزبــان انگليســي، پنجــرة دولتــة قــدي را 

 French windowو  French doorگويند؛ كه معـادل  مي
پنجره، درپنجـره   در زبان فارسي به اين نوع 34.آمده است
اي گفتــه بــه پنجــره  dormerهمچنــين . شــود گفتــه مــي

شود كه بر محفظه بيرون زده از سقف شـيبدار نصـب    مي
هـاي  اي كه تنكهدرهاي چوبي دولته ؛درپنجره  35.شود مي
هـاي قـدي   پنجره. ي آن باز باشد يا شيشه داشته باشديباال

ه اين صورت ها را معموالً بهاي اتاقپنجره. دو لتة مشبك
  )1تصوير) (نگارنده . ( ساختند مي

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

 
 

   )2تصوير( پاچنگ، 36درهاي مشبك، دروپنجره، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ــا كــف كشــيده نمــي پنجــره ــر آن اي كــه ت   شــود و زي

در و دريچـه،  38 ،دريچـه خُـرد   37.دست انداز بسته اسـت 
 39.پنجرة كوچـك، روزنـه، نـورگير يـا هـواكش كوچـك      

دريچة مشبك و سوراخ سوراخ آهنـي يـا چـوبي كـه در     
   40.ديوار اتاق يا جاي ديگر كار بگذارند

اتـاقي   سه دري، 41)از ديوار( نورگير و هواكش   دريزه،
ي، اتـاقي كـه سـه لنگـه در     يكه سه در دارد، پنجرة سه تا

منظـورپنجرة ارسـيِ سـه درك بـوده اسـت،      (ارسي دارد 
  نمونه درمشبك چوبي در مهريز، سريزد "1ت"

 .روستايي ايران يهاخانه: مأخذ تصوير

  در اسديه پاچنگهايي از پنجره چوبي نمونه "2ت"
  .بيرجند و كاشان 

 ميـراث : پـايين  هاي روستايي ايـران، خانه: باال: مأخذ تصوير
 فرهنگي
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 42.شـده  خوابيـدن اسـتفاده مـي    اتاقي كه بـراي ).  نگارنده
  )3تصوير(

، )حاشية لغت نامة اسدي نسخة نخجـواني  (  43بالَگانه،
هـاي  اي است كه از ميلهبالگانه يا بالكانه، دريچه يا پنجره

بالكانه، دري كوچك بـود در ديـوار    44.فلزي درست كنند
.  كه ازو پنهان به بيرون نگرند و بـود نيزكـه مشـبك كننـد    

       45)اسدي (
اي كـه  ، اروسي، گشاده و باز، پنجرة باالرو، پنجرهاُرسي

ي اسـت و بـه   يدر دو طرف چهارچوب داراي ناو و كشو
ين قابل حركت بوده و اغلب بـا آلـت سـازي و    يباال و پا
شـود، ارسـي پنجـرة مشـبكي      ين مييهاي رنگين تزشيشه

رود و  جاي گشتن بر روي پاشنه گرد، باال مـي هاست كه ب
 46.گيـرد  اي كه روي آن قرار گرفتـه جـاي مـي   در محفظه

  )4تصوير(
بعضي اُرسـي را از   47.اتاقي كه داراي پنجرة اُرسي باشد

   ي يريشــة  اروز و يــا اروس پهلــوي، بــه معنــاي روشــنا
  48.انددانسته

پنجره كه در پيش درها نصب  49غلبكن در،= غُلوكَن در
پنجـره كـه   ). از برهان قاطع(كنند و آن را درپنجره گويند 

). آننـدراج  ) (فرهنگ رشـيدي (در پيش درها نصب كنند 
فرهنــگ (پنجــره باشــد كــه در پــس درهــا نصــب كننــد 

دري بود از چوب باريك بافته، چون پنجـرة  ). جهانگيري
اگر از او . مشبك، و بيشتر دهقانان دارند و درِ باغ نيز كنند

). فرهنـگ اسـدي  (درنگري هرچه در باغ باشد پديد بـود  
كه از چوب و ني سازند و در روسـتاها بـر درهـاي    دري 

  )برهان قاطع(باغها آويزند و از پس آن نگاه كنند 
  كار رفتههايي كه براي انواع نورگير به واژه
ــره روزن ــر پنج ــورگير، ه ــره، ن ــاالي در، ، پنج   اي در ب

هـاي  گـاه بـه حفـره     50.نورگير كوچك باالي در، سوراخ
هـاي سـقفي   ظ و پنجـره نورگير ساده و بدون شبكة محاف

بـاالي  برخي از فضاها مانند راستة بازارها، آشپزخانه ها و 
  51.اندگفتهدرهاي ورودي خانه ها نيز روزن مي

اسم آلت و برگرفته از روز و روشنايي  روزن
 52.است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمونه پنجره اُرسي در مـالده، سـمنان،    " 4ت "
هـاي  خانـه : مأخذ تصـوير  .عمارت ابراهيم خان

 .روستايي ايران

  .پنجره سه دري خانة ادصاري، بم "3ت "
 زندگي جديد ـ كالبد قديم: مأخذ تصوير
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توان از هم تفكيك كرد؛ در واقـع  روزن و پنجره را نمي
روزن يك پنجره كوچك است كه معموالً در بـاالي در و  
گاهي در دو سـوي آن بـراي گـرفتن روشـنايي و تـأمين      

گاه به . رفته استكار ميهواي آزاد براي فضاهاي بسته به
ها ي اطالق مي شود كه در كالله و يا شانه طاقيسوراخها
روزن گاهي با چوب و گاه بـا گـچ و   . شده استتعبيه مي

در  53.شـده و اغلـب ثابـت بـوده اسـت     ته مـي سفال ساخ
بناهايي كه داراي بافـت مركـزي و درونگـرا بودنـد و از     

اي ديگر نـور كـافي بـراي هشـتي     سقف هشتي يا از نقطه
  تـــأمين نمـــي شـــد، در بـــاالي در ورودي روزن قـــرار 

روزن جنبـة تزيينـي نيـز داشـت و گـاه داراي       54.دادندمي
چهـارگوش بـود و    قوس هاللي و شكسته و گاه سـاده و 

  كـار  هـاي رنگـي در آن بـه   بري بـا شيشـه  هاي قوارهطرح
از روچن پهلوي، به معناي سـوراخي   روزنواژة . رفتمي

شود، پيش از پنجره در  كه از آن نور و هوا داخل اتاق مي
هاي غيرمشـبك  زبان فارسي رايج بوده واحتماالً به دريچه

هـا  صي از پنجرههاي بعد انواع خاشده و در دوره گفته مي
سوراخ، سوراخ كوچك،  روزنه، 55.اندرا به اين نام خوانده

جاي روزن هكوچك براي ديدن نور آفتاب، گاهي ب پنجرة
روزن ميـاني   هورنو 56.شود و به معناي پنجره استعمال مي
هاي تيـزه  در نزديكي. شودگنبد است كه به آسمان باز مي

ــد امكــان اجــرا ــه ق ي آنگنب ــه صــورت بقي ــاســمتب  ه
در پوشش بازارهـا   .كنندلذا سوراخ را پر نمي ميسرنيست،

اكثراً سوراخ هورنو باز است تا عمـل روشـنايي و تهويـه    
 )   5تصوير(  57.صورت پذيرد

 اسـت  پنجرة ثابت نيم دايرة باالي درپنجره ؛خورشيدي
  . شود با گره چيني ساخته مي الًكه معمو
آلـت روشـنايي    و اسـم  58به معناي روزن اسـت  روشندان

در بناهايي مثل بازارها و ساير بناهاي عمـومي كـه   . است
معماران در قسمت  نيست،پنجره در ديوارها ممكن تعبيه 

انـد كـه عبـور    هايي ايجاد كردهخورشيدي كاربندي روزن

سـاخته  ميسـر مـي   شكلمناسب و تهويه را به بهترين نور 
 .شـود مـي  ناميدهروشندان ها در اصطالح ، اين روزناست

ها معموالً به شكل يك كاله فرنگي بوده و عمود روشندان
شود و برخي از مي بر قسمت خورشيدي كاربندي ساخته

هـا داراي پـالن   برخي از روشـندان . اندها داراي شيشهآن
  )6تصوير( .باشندمي مدور و برخي چند ضلعي

  
  

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ت كـه ريشـه در واژه   يكي از انـواع روزن اسـ   جامخانه
هــا، در در كاللــه گنبــدها و كلمبــه". شيشــه جــامي دارد

  هـا در بازارهـا،   هـا و رسـته  هـا و غالمخانـة ربـاط   گرمابه
هايي هست كه با چند حلقه سفالين به گونه قبـه يـا   روزن

هـا در كنـار هـم چيـده     اين حلقه. اندكپه برجسته در آمده

. نمونه هورنو در خانه طباطبايي، كاشان "5ت"
  آرشيو نگارنده : مأخذ تصوير

  .مونه روشندان در عمارت هشت بهشت اصفهانن "6ت"
 دانشنامه رشد:مأخذ تصوير
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مانند ته غرابه در  ايهاي گرد شيشهدر زمستان جام  شده،
ها كار گذارده شده و در تابستان يـك يـا همـه    ميان حلقه

هـاي  گذاشتن و برداشتن ايـن تكـه  . داشتندها را بر ميآن
ــه در . اي بســيار ارزان و آســان اســتشيشــه ــا قپ ــه ي كپ

ــا و كوشــكآتشــكده ــارتي در هــاي ســاختمانه هــاي پ
نيـز  چهارگوشه گنبدها و محل تقاطع رواق ها و راهروها 

صـورت  ها گاهي بهقبه. گرفته استمورد استفاده قرار مي
   60.شدندمي ساخته 59يكپارچه از سنگ مرمر يا شيرسنگ

هـا در  دليل قابليت انعطاف، جامخانه در بنـاي حمـام  به
هـايي  در زمـان . طول زمان شكل خود را حفظ كرده است

شود، با برداشتن يـك  كه گرماي حمام غيرقابل تحمل مي
توان دماي هوا را به شكل ند عدد از اين شيشه ها مييا چ

اي سـفالي يـا   ، شـبكه فخـر و مـدين   .مطلوب حفظ نمود
كاشي كه بر بارو و حصار باغها و بناهاي عمـومي نصـب   

كنند، ديوار باغهاي دو سوي چهارباغ اصفهان و ايـوان  مي
  61 .بازارهاي پيرامون نقش جهان چنين بوده است

معناي گل پخته است، در عربـي نيـز    فخر در فارسي به
مدين نيز به . گل پخته فخوري و سازنده آن فخار نام دارد
فخر و مـدين  .  معناي مادگي و سوراخ و فرورفتگي است

شود كه با گل پخته و سـفال يـا كاشـي    به چيزي گفته مي
 62.آيدهاي كوچكي در ميان آن در ميساخته شده و روزن

  )7تصوير(
معمــوالً داراي  اســت كــهالي پنجــره روزن بــا ،گلجــام

هاي رنگي به رنگهاي زرد ليمويي و آبـي بـوده كـه    شيشه
  از غرابـه هـاي شكسـته بـه دسـت      اغلب ها را اين شيشه

اين لغت از ريشـه شيشـه جـامي مشـتق شـده       .آورندمي
  )8تصوير( 63".گويندآينه جامي نيز ميگلجام را ". است

گفتند كـه   چوبيني ميهاي ها و باجهبه اتاقك ،دارآفرين
هــا و ديــوار مشــبك داشــته و اغلــب در پيشــخان دكــان 

  64.ها جاي داشته استها و خيشخانباالخانه
  65.ي با صفحة مشبك چوبييهاپنجره ،داراَفزين

، نوعي شبكة سفالي يا كاشي كه بـر روزن هـا در   شباك
كنند، زره يـا ضـريح يـا نـردة فـوالدي و يـا        بنا نصب مي

   66.مطهر چوبيِ مرقدهاي
  اي فارســي اســت كــه مشــتقات آن در    واژه شــباك

هاي گوناگون ايران چه فارسي دري و چه پهلـوي  گويش
خورد و بـه  و اوستايي و پارسي كهن فراوان به گوش مي

هـا نيـز رفتـه و    هـاي آن هاي آرامي و تازي و گويشزبان
  . حتي افعالي نيز از آن ساخته شده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  .نمونه فخر و مدين در مسجد حكيم، اصفهان"7ت"
 ماهرالنقش، معماري مسجد حكيم:مأخذ تصوير

نمونه هايي از گلجام و خورشـيدي چـوبي در   "8ت"
  .ها، كاشان خانه عامري
ميراث فرهنگي، لوح فشرده خانـه هـاي   : مأخذ تصوير
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هواي متغير ايران، آفتاب تنـد و روشـن، بـاد و بـاران،     
  توفان و گردباد و عقايـد خـاص ملـي و مـذهبي ايجـاب      

كرد كه ساختمان افزون بر در و پنجره و روزن، شباك مي
در گذشـته  . اي براي حفاظت درون بنا داشته باشديا پرده

و  هاي چوبي يا گچـي ها و پنجرهدرون ساختمان با روزن
هـاي سـفالي يـا    شد و بيرون آن با شبكهپرده محفوظ مي

   67.شد كاشي به نام شباك پوشانده مي

ايـن  . شباك در بناهـاي عمـومي كـاربرد بيشـتري دارد    
الي البـه  تري ازها شدت نور را گرفته و نور ضعيفشبكه

انحراف پرتوهاي نور در اثر برخـورد بـا   . كند آن عبور مي
ش نـور شـده و بـه يكنـواختي     كنارهاي شبكه سبب پخـ 

در مسجد شيخ لطف اهللا و مسجد . كندروشنايي كمك مي
هاي زيبايي از سـفال لعابـدار بـا    حكيم در اصفهان، شباك

يـن  طرح اسليمي وجود دارد كه همانند سـاير جزئيـات ا  
  )9تصوير. (آثار معماري، زيباست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  معناي واژة پنجره و روزن در ادبيات ايران
بل از اين اشاره شد كه واژة پنجره و روزن به واسـطة  ق

ارتباط با نور و چشم، در فرهنگ و ادبيات فارسـي داراي  
هـا در زبـان   تـرينِ واژه اهميت ويژه است و شايد از مهـم 

فارسي باشـد و ايـن اهميـت از آنجـا حاصـل آمـده كـه        

موضوع نور و باغ بهشت در فرهنگ و انديشـه و عرفـان   
خاص دارد و همچنـين، هرچـه كـاربرد     ايراني جايگاهي

يك واژه در فرهنگ و ادبيات  ملتي بيشـتر باشـد، نشـانه    
  .اهميت آن واژه است

منظور رديابي معاني عرفاني و تشبيهي كه براي روزن به
و پنجره در زبان فارسي وجود داشته اسـت، ايـن واژه را   

شـعر و ادبيـات      در اشعار چند تن از نام آوران در عرصه
ممكن . اند، جستجو كرديمرسي كه در اين معني سرودهفا

است ذكر تمام ابيات در حوصلة خوانندة اين مقاله نباشد 
ها كه مطلـب مـورد نظـر را    با اين مالحظه، تعدادي از آن

  .برساند در متن آورده شد
مطالعـه، بيشـترين اشـعار را در ارتبـاط بـا        در محدوده

ساير . ي هم حافظروزن، مولوي سروده است و تعداد كم
شعرا در اين مورد شعري ندارند و يا اگـر دارنـد از ديـد    

ولـي تعـداد شـعرايي كـه در     . نگارنده پنهان مانده اسـت 
از . اشعار خود به پنجره اشاره دارند بسيار چشمگير است

جملــه مولــوي، نظــامي، ســنايي، ناصرخســرو، وحشــي،  
 خاقاني، شيخ بهايي، انـوري، فخرالـدين اسـعد گرگـاني،    

مـورد   35در اين محدوده نزديك به  . ...قاآني، كسايي و 
مـورد واژه پنجـره در ابيـات     25واژه روزن و نزديك بـه  

ظاهراً حافظ در ارتباط با پنجره شعري . استفاده شده است
هاي شعر نو هم در ارتباط با پنجره سراينده. نسروده است

از جملـه سـهراب سـپهري و فـروغ     . هـايي دارنـد  سروده
  . فرخزاد
راه ورود : در اين ابيات به شرح زير اسـت  روزن معاني

، دريچة نـور، دريچـه بخشـودن    )خداوند(نور، نور مطلق 
گناه، دريچة دل، دريچـة اسـرار، دريچـة جـان و دريچـة      

  .ضمير يا باطن، دريچة چشم و يك مورد هم راه هوا
 
    بگذرد به گلشن چشم روي تو چون خيال

   چشم روزندل از پي نظر آيد به سوي           
  )حافظ(

 .دار، مسجد حكيم، اصفهانعابهاي سفالي لنمونه شباك "9ت"
  ماهرالنقش، معماري مسجد حكيم  : مأخذ تصوير
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       زمين چو نور بگيرد ز ماه تو روي
  گويي هزار زهره و خورشيد بر سماست           

          دلم نظري كن چو آفتاب روزندر 
   وفاست تا آسمان نگويد كان ماه بي             

  )مولوي(
دريچـه  : دراين ابيات به اين شـرح اسـت    پنجره معاني

زندگاني، دريچة حيات، دريچه بـه بـاغ، دريچـه بـه بـاغ      
هـاي خلقـت،   شـگفتي  اي بـه بهشت، دريچه اميد، دريچه

دريچه آسمان، دريچـه خيـر، دريچـه يـا راه ورود الهـام،      
هاي پنجره به باغ، دريچه به باغ دريچه تماشا، تشبيه نگاره
  . سه مورد به  معني قفس و شبكه حقايق، راه ورود نور، و

 

توان گفت در ايـن اشـعار روزن   در يك نگاه كلي مي
بيشتر در ارتباط با نور است و پنجره بيشـتر در ارتبـاط   

رغم آنكه مفهوم نور و روشـنايي  يعني به. با ديدن است
ولــي تفــاوت نيــز  وجــود دارددر معنــاي هــر دو واژه 

  .آشكار است
 

ترين غزليـات در هـر دو   در غزليات مولـوي كـه بيشـ   
در تمام موارد به دريافـت   مورد است، واژه روزن تقريباً

نور معرفت و اسرار الهي اشاره دارد و در انـدك ابيـات   
حافظ، روزن به معاني راه ورود به جان، دريچه چشم و 

در حـالي كـه مولـوي و سـايرين     . كند راه هوا اشاره مي
ها ن حقايق و پديدهواژه پنجره را بيشتر در ارتباط با ديد

خصوص باغ حقايق هستي به كـار  ههاي باغ و بو زيبايي
اند و البته در دو مورد هم در ارتباط با دريافت نـور  برده

  .و الهام بوده است
 

به اين ترتيب شايد بتـوان ايـن معـاني را در دو مرتبـه     
همان طوري كه مالحظه مي شود هرجا . متفاوت قرار داد
فته، بيشتر بـه معـاني مـاوراء الطبيعـه و     كه روزن به كار ر

كه فقط با جان و دل قابل درك اند اشـاره دارد، بـا    غيب
خيال سر و كار دارد و به چشم نيازي نـدارد، بـه مراتـب    
عالم ربوبي مربوط مي شود،  نظر به باال دارد و آن چيزي 

در حـالي  . كه از مراتب باال توسط قلب دريافت مي شود
كار رفته به حقـايق هسـتي توجـه دارد    كه هرجا پنجره به

يعني آنچه كه نازل شده اسـت و دعـوت بـه ديـدن ايـن      
حقايق با چشم و بازكردن دريچه دل براي پذيرفتن خيـر  

  . به اين ترتيب گويي نظر به هستي دارد. و الهامات
طور خالصه اين بررسي در مورد واژة پنجره و روزن به

دهد كه واژة پنجـره بـه    در اشعار شاعران ايراني نشان مي
معناي ديـدن و تماشـا كـردن و زنـدگاني و حيـات و در      
ارتباط بـا طبيعـت و هسـتي اسـت و بـا چشـم و خيـال        

و واژة روزن بيشتر به معناي راه ورود نـور  . سروكار دارد
و راه دريافت الهامات و حقايق و اسرار است و بـا دل و  

  . جان سروكار دارد
 

  نقش و كاركردهاي پنجره 
به صورت امـروزي در زبـان    پنجرهمصطلح شدن واژة 

فارسي ، عمر كوتاهي دارد و شايد از يكصدو پنجاه سـال  
تجاوز نكند و ديديم كه ريشة اين واژه نيـز از پنجـارا در   

بنـابر ايـن   . سانسكريت به معناي قفس گرفته شده اسـت 
جاي تعجب ندارد كه چرا در زبان فارسـي ارتبـاطي بـين    

مين نور و هوا ، تـأمين ديـد و   أآن يعني ت كاركرد امروزي
هــاي اَرســي، چــون واژه. و نــام پنجــره وجــود نــدارد.... 

واژه . رفته است كار ميدريچه، پاچنگ و در براي پنجره به
و . اَرسي از زبان پهلوي به معنـاي روشـنايي آمـده اسـت    

و . بوده اسـت  روزنرفته،  كار ميآنچه براي نور گرفتن به
در زبان پهلوي به معناي نـور روز گرفتـه    روزن از روچن

در گذشـتة  . شده كه معنا و كاركرد آن باهم مرتبط هستند
دورتركه هنـوز اسـتفاده از شيشـه و يـا كاغـذ در پنجـره       
معمول نبوده، واژة پنجره، بيشتر بـه سـاختاري مشـبك و    

عنوان حفاظ، بـر  شده كه در صورت نياز بهثابت گفته مي
كردنـد؛ كـه هـم     ا در بنا نصـب مـي  هها و روزن گشودگي

حفاظ بوده و حجاب و هم نـور و هـوا را از ميـان خـود     
نموده  داده و هم امكان ديد به بيرون را فراهم مي عبور مي
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شده و معموالً نيـازي بـه    وساختار آن مانعِ ديده شدن مي
  .باز شدن نداشته است

 اي كامالًدر بعضي مناطق براي كنترل هوا، در يا دريچه 
بـه  . (گذاشـتند  تخته پوش در پسِ پنجرة مشبك كـار مـي  

اين نوع همنشـينيِ  در و  ). معني واژة غلبكن، توجه شود
پنجرة مشبك در بازشـوهاي رو بـه معبـر و در اشـكوب     
خانه در بسـياري از بافـت هـاي مسـكوني بـرون گـرا و       
روستاها مانند ماسوله و ابيانـه مرسـوم بـوده اسـت و در     

جنـوب ايـران يـك پنجـره مشـبك      بعضي مناطق ساحلي 
شـود كـه    از اين لحاظ روشـن مـي  . كرده است كفايت مي

كاركردهاي آن با معنـي ريشـة آن در زبـان سانسـكريت،     
  .پنجارا به معني قفس هماهنگي داشته است

 

هـا را متناسـبِ    هـا يـا مشـبك    بعضي از اين نوع پنجره 
الح كارگيري و در هماهنگي با ساختارِ بنا، بـا مصـ  محلِ به

مختلفي چون چوب، سفال، سفال ِلعاب دار، سنگ، آجر، 
چينـي   هـاي هندسـي بسـيار زيبـاي گـره     ، و بـا طـرح   گچ
ساختند كه متناسب با محـل كـاربرد، نامهـاي خاصـي      مي

هاي سفالي و يـا سـفال ِلعـاب دار كـه در     شبكه .اندداشته
 فخـرِ مـدين  رفته،  كار ميهاي عمومي به ديوار باغ و يا بنا

شده كه در ديوار باغهاي مجاور چهاربـاغ اصـفهان    يده نام
هـاي آجـري و سـفال ِلعـاب دار يـا      شـبكه  .شود ديده مي

شـده   ناميده مي شباكرفته،  كار ميها بهچوبي كه در روزن
اي فارسي است و شايد بتوان گفت كـه  شباك واژه. است

معادل پنجارا در زبـان سانسـكريت اسـت كـه بـه قفـس       
هاي بناهاي عمومي و معموالً در روزن .ترجمه شده است

هاي آجريِ گـل نـو و يـا سـفال     مهم چون مسجد، شبكه
هـاي زيبـاي   مانند شـباك . رفته است ِلعاب دار  به كار مي

كار رفته در ايوان غربي مسجد حكيم و در سـاقة گنبـد   به
. مسجد شيخ لطف اهللا در اصفهان كه طرحِ اسليمي دارنـد 

هاي چوبي و گـاهي آجـري   ا شبكهههاي خانهو در روزن
هاي و باالخره شبكه گچي كه با شيشه رفته است كار ميبه

هاي باالي پنجـره هـا در   شده و در روزن ين مييرنگي تز
در حـال  . شده اسـت  رفته، گلجام ناميده مي كار ميخانه به

ــاظ  ــر، حفـ ــايگزين   حاضـ ــي جـ ــبك آهنـ ــاي مشـ   هـ
جديـد و تـا   در دوران . انـد هاي زيباي سنتي شـده مشبك

ها بـا مصـالح بـتن و يـا سـفال       همين اواخر، انوع مشبك
هـاي فلـزي در بناهـا     لعابدار و يا چوب، عالوه بر حفـاظ 

اند؛ اما استفادة واژة پنجره به تنهايي در ايـن  كاربرد داشته
هـا پنجـرة مشـبك گفتـه     و بـه آن . موارد معمـول نيسـت  

  . شود مي
ـ  اطق مختلـف  رويكرد به پنجره در خانه سنتي در من

  ايران 
تـوان دريافـت    با مروري بر معماري مناطق مختلف مي

كه در ايران بنابر شرايط آب و هوايي، در نقـاط مختلـف،   
هـاي گـالي   در شمال ايران، خانه. هاي متفاوتي داريمخانه

هـاي  پوش كه در اشكوب قرار دارند، كه با داشتن پنجـره 
  ن كــه بــا هــاي گرداگــرد آ قــديِ دو لتــه از طريــق ايــوان

در غـرب    .شـوند  انـد، خنـك مـي   ها محصور شدهطارمي
هاي قديِ هاي ايوان دار رو به آفتاب كه پنجرهايران، خانه

گيرنـد و   دو لتة آن از حياط جنوبي گرماي خورشيد را مي
در منـاطق   .كننـد  با حياط پشتي كوران هوا را بر قرار مـي 

ي يگراگرم و مرطوب جنوب ايران، به روش تركيبيِ درون
گيري از ها، با داشتنِ حياط مياني و بهرهيِ خانهيو برونگرا

امكان گشودگيِ اتاقهـا هـم بـه كوچـه و هـم بـه حيـاط،        
كه امكان داشـتن   68وتوسعه در ارتفاع واستفاده از شناشيل

هاي قديِ دو لتة متعدد را رو به گذر عمومي فراهم پنجره
گيرنـد و   مي نك شدن، بهرهخكند، از كورانِ هوا براي  مي

باالخره در مناطق گرمسير مركزي ايران، گونة خانة صـفّه  
دار و يا ايوان دار ، درپناه صفّة ميـاني و يـا در پنـاه  بـاغِ     
كوچك حياط مياني پر سايه و گودال باغچه و سرداب، از 

مانند و در پيرامون حياط آرام  گزند تابش و باد مصون مي
  ة كـويري و يـا عـابران،    ياهوي بـاد تفتـه شـد   هو دور از 
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هاي قـديِ دو لتـه را   ي پنجرهيي و پنج تايهاي سه تاگروه
نكته جالب ايـن اسـت كـه     .انددر پناه تابش بندها آراسته

هاي اين نوع پنجـره در همـه جـا باانـدك تفـاوت،      اندازه
  . آيد نظر ميتقريباً يكي به

  هاي انواع پنجرهويژگي
با نامهـاي خـاص ناميـده    ها هاي ايراني، پنجرهدر خانه

. پنجره، پاچنـگ، دريچـه، روزن   اُرسي، در يا  در: شوند مي
دري، بـه   دري، هفـت  دري، پـنج  هاي تركيبي مثل سـه واژه
 پنجـره  دري از نـوع  يشوند كه پنجره هـا  ي گفته ميياتاقها
، گاهي هم براي پنجرة اتـاق  در در اين موارد، واژة. دارند

معموالً سـاختار  . وروديِ اتاق رود و هم براي درِكار ميبه
همچنـين واژة تركيبـيِ اتـاقِ    . كليِ هر دو نيز يكي اسـت 

اُرسي هم مصطلح است، كه به اتاقِ داراي پنجـرة اُرسـي   
هـاي  ترين سـاختارِ همتـاي پنجـره   عمولم.  شود گفته مي

را بـاز و بسـته كـرد و از آن     آشناي امروزي، كه بتوان آن
يـا پنجـرة قـدي و پنجـرة      ره،درپنجـ بيرون را ديد به نام 

كار هاي خانه بهاست كه براي اتاق و پنجرة اُرسي پاچنگ
ها هاي طلبهبراي حجره پاچنگو درپنجره روند و نوع  مي

  . روند كار ميي چون مدرسه بهيهم در بناها
 

چـوبي هسـتند كـه بـه جهـت        ها ، دري دولتهدرپنجره
ا تركيب كاركرد شباهت ساختار آن با در وروديِ اتاق، و ي

و . شـود  گفته مي  "درپنجره  "و يا  "در  "آن با در، به آن 
هاي آن باز اسـت و يـا بـا شيشـه     معموالً تعدادي از تنكه

پنجـره را كـامالً پوشـيده     در مـواردي در . شود پوشيده مي
هاي قديمي ترِ اُشكوبِ خانـه  جمله پنجرهسازند، از آن مي

اي  اري از روستاهاي كوهپايهدر ماسوله ويا ابيانه و در بسي
است كه از يك درِ دو لتة چوبيِ قَدي وبدون شفافيت كه 

هـاي چـوبي پوشـيده شـده، و در     هاي آن با تُنُكـه چشمه
در )  شبكة چـوبيِ نـيم قـد   (ماسوله خصوصاً يك غلبكن 

ها رو به معبـر  اين پنجره. بيرون آن كار گذاشته شده است
ودي اتـاق تفـاوت زيـادي    اند و ساختار آن با در ورداشته

شود و از پشت غلبكن مي براي ارتباط با خارج باز. ندارد
و . شود بدون آنكـه از بيـرون ديـده شـود     بيرون ديده مي

ها يـا درهـاي دولتـه، در سـه     همچنين بعضي از درپنجره
هـاي قـديمي يـزد و    در خانـه .... ها و ها و پنج دريدري

امـا در بيشـتر   . انـد هاي باز نداشـته كاشان و تهران چشمه
موارد، چند تا از تُنُكه از هر لتة درهاي رو به بيرون را باز 

تُنُكـه، در اصـطالح   . (گذاشتند تا نور و هوا عبور كنـد  مي
نجاران، تختة پهني است كه ميانِ دو پاسار يا دو آلـت در  

ها يا تنكه هـاي  به چشمه 69).كار برند هدرها و پنجره ها ب
گفتند درواقع ـ دري كـه پنجـره دارد ـ     باز، پنجره هم مي

و در مواقع لزوم محل چشـمه را  . كامالً مفهوم بوده است
همانطور كه شيخ بهائي در شعر بـه  . پوشاندند با كاغذ مي

آن اشاره كرده است و بعدها كـه كـاربرد شيشـه معمـول     
ـ  جـاي تُنُكـه شيشـه نصـب     هگرديده، در همان ساختار، ب

نظراني چون استاد امروزه صاحبنا گفته نماند كه . كردند
ايـن نـوع پنجـره    . انـد هم گفتـه » دروپنجره «پيرنيا به آن 

مشـابه ايـن   . هاي ايراني استترين پنجره در خانه معمول
هاي ديگر شرقي و غربي و نوع پنجره در بسياري فرهنگ

رفته كه به آن پنجره عمودي  كار ميها بهاروپا نيز در خانه
هـا را كـامالً و يـا    پنجـره  بعضـي در . نيز گفته شده اسـت 

  هــاي كوچــك و بــا چشــمه قســمتي از آن را مشــبك بــا
هـاي  اند كـه نمونـه  هاي هندسي و گره چيني ساختهطرح

هاي سنتي روسـتايي مثـل خانـة    زيباي آن در بعضي خانه
مسينايي در اسدية بيرجند و خانـة اَزهـري در محمـدآباد    

هايي از نين نمونهشود و همچ جرقويه در اصفهان ديده مي
هاي سنتيِ شهري بسيار ديده شده خانه اين نوع پنجره در

  . است
اي دو لته و كوتـاه هسـتند،   كه پنجره پاچنگهاي پنجره

رونـد   كار مـي معموالً به صورت تركيبي با يك درپنجره به
نمونـة ايـن نـوع پنجـره در     . سـازند  و تركيبي متقارن مـي 

لـه خانـة جعفـري در    هاي روسـتايي از جم بسياري خانه
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منظرية بيرجند و خانة مهدي خان رفيعي و خانة مسيناني 
در اسدية بيرجند و خانة اَزهري و خانة محمود اَزهـر در  
محمدآباد جرقويه در اصفهان و خانة ساساني در السجرد 

 خانـه هـاي سـنتي شـهر    از نين در بسياري چسمنان و هم
بـه  وزه معمـوالً  امـر  ،پنجرهواژة . شود سمنان نيز ديده مي
ي از چوب يها بندي شود كه داراي قابساختاري گفته مي

يا فلز يا مواد آلي و يـا مصـالحي ديگـر بـوده و در ميـان      
شود  چشمة پنجره نيز گفته مي اًها ـ كه اصطالح  بندي قاب

گيـرد و بيشـتر در    ـ مصالح شفافي چون شيشه قـرار مـي  
  نصــب  ديــوار خــارجي و كمتــر در ديــوار ميــاني در بنــا

شـود و در   آن بـاز مـي  ي از يگردد و تمـام يـا قسـمتها   مي
اگر ساختار مشـابهي در سـقف   . ثابت است مواردي تماماً

  نصب شود به آن نورگير سـقفي يـا پنجـره سـقفي گفتـه      
شود و اگر ساختار مشـابهي تمـام نمـاي سـاختمان را     مي

شود و در ايـن   اي گفته ميتشكيل دهد، به آن نماي شيشه
بينـيم   بـه ايـن ترتيـب مـي    . جره مفهومي نـدارد صورت پن

بـه مـوازات تحـوالت    پنجره مفهومي عام يافتـه اسـت و   
هاي سنتي از مفهوم و كـاركرد  دوران جديد،  انواع پنجره

اند و در بعضي بناها پنجره مفهوم خود را از خود بازمانده
هـا و در نتيجـه   اين به معناي زوال واژه. دست داده است

  .ل فرهنگي استبه معناي زوا
  

  هاي پنجرهساير نقش
ي، بـاد،  يمتنوعي را با نور، روشنا واژة پنجره پيوندهاي 

چشم، دل، گـوش، بينـي و دهـان برقـرار كـرده اسـت و       
گرفتن، هوابند كردن ، به ديـده درآوردن،   افعالي چون نور

يـدن،  يبه نمايش گذاشتن، تماشـا كـردن، گـوش دادن، بو   
ي يپرواز كـردن و تركيـب هـا   سخن گفتن، الهام گرفتن و 

اي سـوراخ شيشـه   و چون، سوراخ باد، چشم باد، بادخور
كه اينها نشانة اهميـت ايـن   . كار رفته استنيز براي آن به

هـا در رابطـه بـا     كند كـه پنجـره   باشد و معلوم مي واژه مي

هاي قابـل تـوجهي   هاي ذهني زندگي انسان نيز نقشجنبه
  .اندداشته

  از پنجــره و واژة آن نيــز نشــان  ســير تــاريخي اســتفاده
منظـور ايجـاد يـك    دهد كه پنجره در مرحلة نخست بهمي
كار گرفته شده است و ايـن  ل براي بستن گشودگي بهيحا

وظيفة بنيادين، در بسياري مناطق با شرايط سـخت آب و  
ي، فارغ از تأثيرات فرهنگي كه بـر شـكل و سـاختار    يهوا

آن بي تأثير نبوده است  فني آن مترتب بوده، بر نام گذاري
كه در بسياري از مناطق سردسـير كـه در عـرض    طوريبه

جغرافيايي باالتر قرار دارند، كـه اشـعة خورشـيد معمـوالً     
تابـد،   تابد و شدت كمتري دارد و يا كمتـر مـي  تر ميمايل

آنچه كه بايد كنترل كنند سوزِ باد سرد است كه ظاهراً اين 
ر مناطق سرد و كم آفتاب مطلب وجه مهم تري بوده كه د

بيننـد، واژة پنجـره    اروپا كه آسمانِ آبي را بسـيار كـم مـي   
ريشه درواژة باد دارد، مثل زبانهاي اسكانديناوي همچـون  

ــي   ــاي انگليس ــين زبانه ــروژي و همچن ــاركي و ن  و دانم
در بيشتر مناطق اروپاي مركزي كه هـوا معتـدل   . اسپانيايي

ــور دارد مثــل رومــاني و  اســت، واژة پنجــره ريشــه در ن
هاي جغرافيـايي  مجارستان و آلباني و استوني و در عرض

شـود   تر و ساحلي كه مناطقي ازايران را هم شامل مي پائين
صـورت تقريبـاً عمـودي دريافـت     كه اشعة خورشيد را به

كنند، اين موضوع گرماي بيشـتري همـراه بـا رطوبـت      مي
 كند، تـا حـدي كـه آن را بـه موضـوعي مـزاحم      توليد مي
كند، در نتيجه كاربرد اصلي كـه در ايـن منطقـه    تبديل مي

براي پنجره بـه دنبـالش هسـتند، تهويـه و دفـع تـابش و       
در اين مناطق غالباً واژة پنجره ريشـه  . گرماي داخل است

هــا ســاختاري در واژة نــور و تــابش دارد و غالبــاً پنجــره
مشبك دارند و واژة روشن در جـده عربسـتان در همـين    

ي و در منـاطق  يو در همـين عـرض جغرافيـا    رابطه است
گرم و خشك، خود تابش مسـتقيم وگرمـاي ناشـي از آن    

طوري كه كـاربرد اصـلي كـه در    موضوع مزاحم است، به
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رود، جلـوگيري از نفـوذ    اين منطقه براي پنجره انتظار مي
گيري از نورِ تابشِ نور به داخل و پناه بردن به سايه و بهره

هاي كوچـك و انـواع   تعبية روزن. تكَم و غيرمستقيم اس
هـا و  كـارگيري انـواع پنجـره   ها در روزن هـا و بـه   مشبك

هـاي تابسـتاني در منـاطق     هاي مشبك براي اتـاق درپنجره
مختلف ايران براي كنتـرل ورود نـور و تـابش بـا معنـاي      

هـاي كـامالً   ريشة واژة پنجره متناسب اسـت؛ و درپنجـره  
هـاي زمسـتاني    اي اتـاق بسته و بدون چشمه كه معموالً بر

  هـا  رفته، لـزوم ايجـاد روزن هـا را در بـاالي آن     كار ميبه
كند كه واژة روزن  منظور نور رساني به خوبي توجيه ميبه

  . ِروز است هم در ارتباط با واژة نور
هـاي   است كـه در بيشـتر تمـدن    نكتة جالب توجه آنجا

 اي و قـدي كارگيري پنجره از نـوع دولتـه  شرق و غرب به
تقريباً مرسوم بوده است كه اين نكتـه از نظـر تحقيـق در    

هـاي متفـاوت، داراي    هـا و فرهنـگ   وجوه مشترك تمـدن 
به اين ترتيب در بعضـي فرهنـگ هـا و در    . اهميت است

بعضي مناطق، معنـاي واژه پنجـره در ارتبـاط بـا كـاركرد      
اصلي آن و در رابطه با شرايط آب و هوايي منطقـه قـرار   

  .گرفته است
هاي مربوط به پنجره معماري ايراني وجود تنوع واژه در

هــاي و وجــود تنــوع طــرح پنجــره در خانــه بــراي اتــاق
دهد كه شكل پـذيري و تنـوع   متفاوت، به خوبي نشان مي

نـوعِ زنـدگي و فضـاي زيسـت     پنجره بيشتر تحت تـأثير  
و در نتيجـه ارتبـاطي عميـق بـا     قرار داشـته اسـت   انسان 

ـ  ورِ علميِ رايج كه فاكتورهـاي  برخالف تص فرهنگ دارد 
دهد و انتطـار دارد بـا يـك     اقليمي را در اولويت قرار مي

ـ  و اهميت  نوع پنجره تمام شرايط محيطي را تنظيم نمايد 
شده  فرهنگيِ پنجره، هنگام طرح در خانه به مراتب بيشتر

البته اين حقيقت كـه وجـود انـواع راه حـل بـراي      . است
باعـث شـده كارهـاي مختلـف      هاي ايرانيپنجره در خانه
هاي متفاوت صورت گيـرد، تـا حـدودي در    توسط پنجره

تعديل و تنظيم شرايط محيطي مؤثر بوده است ولـي قبـل   
هـاي اساسـيِ تعـديل و    از آن شكل پذيري بنـا، راه حـل  

از جملـه  . تنظيم شرايط محيطـي را فـراهم نمـوده اسـت    
عميـق  هاي ميانيِ خانه و ايوانهـاي  توان به نقش حياط مي

در . بنـدها اشـاره كـرد    ي چون تابشيسرپوشيده و اندامها
ي پس از يواقع در مورد پنجره، تأثيرات شرايط آب و هوا

هضم شدن و آميخته شدن با ذائقة فرهنگـي نمـود يافتـه    
هـا در  در عـين حـال مشـاهدات و مقايسـه پنجـره     . است

اي معماري اقوام مختلـف كـه موضـوع تحقيـق جداگانـه     
امـا  . به اين مطلب قطعيت بيشتري ببخشـد  توانداست مي

موضوعِ در دسترس بودن آسمانِ آبـي و  پنـاه   به هر حال 
گيري از نورِ غيرمستقيم، عامل بسـيار  بردن به سايه و بهره

مهمي در شكل پذيري معماري و تنوع و مفهوم پنجره در 
معماري، در بخش وسيعي از سرزمين ايران كه در منطقـة  

بوده است، كه با آميختن با ذوق  ،اردخشك و گرم قرار د
ي از نور و سايه يي، پديده هاي زيبايهنري، عالوه بر كارا

وجود آورده كه هها و ساير بناها، بدر معماري داخلي خانه
الهام بخش عارفان و شاعران ايـن مـرز و بـوم نيـز بـوده      

آسـمان كـه هميشـه در    « : گويـد   پيتـر ابـوري مـي   . است
ت، نبـوغ معنويشــان را تـا آن حــد   دسـترس ايرانيـان اســ  

پرهيزكـار   گسترش داده كه قوم ايراني را طبعـاً دينـدار و  
طوري كه ادبيات و هنر آنان هميشه حـاكي  به. كرده است

   .»از فيض الهي است
 
 

  نتيجه 
اي نسـبتاً جديـد و   واژة پنجره در زبان فارسي واژه - 1

پاچنگ، هاي ديگري از جمله روزن، عام است و قبالً واژه
هر واژه بـه  . كردمعناي آن را القاء مي...درپنجره، اَرسي و 

نوع خاصي پنجره داللت داشته است و هر پنجره متناسب 
رفتـه و هـر    كار مـي با نقش و هويت خاص خود در بنا به
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يك نقش مؤثري در تداوم سنت و هويت معماري ايراني 
ه داشته و در هماهنگي و تداوم هويت فرهنگي نقش داشت

  . است
هـاي  به موازات تحوالت دوران جديد  انواع پنجره - 2

انـد و در بعضـي   سنتي از مفهوم و كاركرد خـود بازمانـده  
ايـن بـه   . بناها پنجره مفهوم خود را از دسـت داده اسـت  

ها و در نتيجه به معنـاي افـول فرهنگـي    معناي افول واژه
  .است
ارتبـاط  هاي ايراني وجود انـواع پنجـره در   در خانه - 3

بـه  تنگاتنگي با شـيوة زنـدگي و فرهنـگ ايرانـي بـوده و      
تحت تأثير نوع فضاهاي خانه قرار داشـته اسـت و    شدت

 پاسـخگويي بـه  هريك از انواع پنجره نقش خاصي را در 
  . اندنيازهاي كمي و كيفي زندگي انسان به عهده داشته

هــاي ديگــر نيــز ارتبــاط بــين در بعضــي فرهنــگ - 4
  كــاربرد  .شــود  نــام پنجــره ديــده مــيفضــاهاي خانــه و 

هـاي شـرق و    هاي دو لته قدي در بسياري فرهنـگ پنجره
غرب مرسوم بوده است كه هر سه كار مهم پنجـره يعنـي   
تأمين نور و تأمين ديد و ارتباط درون و بيـرون را انجـام   

  .دهد مي
هاي متفاوت، در بسياري موارد  در مقايسه سرزمين - 5

بنيادين آن يعني كنترل نـور و كنتـرل    نام پنجره با كاركرد
ريشه در واژة نور و روشـنايي يـا واژة    ،تابش يا كنترل باد
  .باد داشته است

كه بررسي معـاني ريشـه واژه پنجـره در    با وجودي - 6
هـا  دهد كه گاهي انتخاب واژهچند زبان متفاوت نشان مي

در ارتباط با شرايط محيطي و شـرايط اقليمـي نيـز بـوده     
ولي شكل و تنوع پنجـره بـرخالف تصـورِ علمـيِ     . است

دهـد،   رايج كه فاكتورهاي اقليمي را در اولويت قـرار مـي  
بيشتر تحت تأثير فرهنگ معماري و نـوع فضـاهاي خانـه    

  .قرار داشته است

اين حقيقت كه وجود انواع راه حل براي پنجره در  - 7
  هاي ايرانـي باعـث شـده كارهـاي مختلـف توسـط       خانه
متفاوت صورت گيرد، تا حدودي در تعـديل و   هايپنجره

تنظيم شرايط محيطي مـؤثر بـوده ولـي قبـل از آن شـكل      
هاي اساسـيِ تعـديل و تنظـيم شـرايط     پذيري بنا راه حل

در واقـع در مـورد پنجـره،    . محيطي را فراهم نموده است
ي پس از هضم شدن و آميخته يتأثيرات شرايط آب و هوا

  .افته استشدن با ذائقة فرهنگي نمود ي
هـاي منـاطق   هاي قديِ دولته چوبي در خانهپنجره – 8

مختلف سرزمين ايران مرسوم بوده است كه تقريباً همه از 
ابعاد و شكل نسبتاً مشابه برخوردارند و هويـت مشـتركي   

  . دهندرا براي معماري ايران نشان مي
ي، يمتنوعي را با نور، روشـنا  واژة پنجره، پيوندهاي - 9

دل، گـوش، بينـي و دهـان     ان، هوا، چشم، اميـد، باد، آسم
گرفتن، هوابند كردن،  برقرار كرده است و افعالي چون نور

به ديده درآوردن، به نمايش گذاشتن، تماشا كردن، گوش 
دن، سخن گفتن، الهام گرفتن و پـرواز كـردن و   ييدادن، بو

 و ي چـون سـوراخ بـاد، چشـم بـاد، بـادخور      يتركيب ها
كار رفتـه اسـت كـه اينهـا     براي آن به اي نيزسوراخ شيشه

كنـد كـه    باشـد و معلـوم مـي    نشانة اهميت ايـن واژه مـي  
ها در رابطه با جنبه هاي ذهنـي زنـدگي انسـان نيـز      پنجره
  .اندهاي قابل توجهي داشتهنقش
فضاي جلوي پنجره در اتاق، مكاني بالقوه ممتـاز   - 10
درون  م، و آفتابي كـه بـه  يشفافيت پنجره، نور مستق. است
تابد، ما رابه انجـام دادن كارهـاي خاصـي دعـوت      آن مي

 شـد جهـانِ   و نشستن كنـار پنجـره، تعقيـب آمـد    : كند مي
بيرون بدون ديده شدن، نگـاه بـه طبيعـت و وضـع هـوا،      
مطالعه يا كارهايي كه نياز به دقت دارند، پـرورش گـل و   

اي هسـتند كـه در هـر    اينها الگوهـاي زنـده  ........ گياه و 
ره ها معنا جپيوندند و به پن اي به وقوع ميي به گونهفرهنگ
  . بخشند مي
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