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  بومی در هویت بخشی معماری وابسته به آن تزئینات و نقش پنجره

 مطالعۀ موردی؛ محله آب انبار ساری

 
 .*2، علیرضا نوروزی1زهرا اسداله پور

 
دانشگاه مازندران، کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشجو کارشناسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، .1

(z_assadolahpour@yahoo.com) 

 (alirezano24@yahoo.com)ناسی ارشد معماری، دانشکده معماری دانشگاه علوم تحقیقات تهران. .کارش2
 

 

  چكیده
معماری از بارزترین جلوه های فرهنگ هر تمدن و هر دوره تاریخی و نمایشگر گویای ارزش های وجودی آن است که در 

این عناصر کالبدی پنجره است که تاثیر بسزایی در نما و کالبد و شکل عناصر و تزئینات، خود را نمایان می سازد. یکی از 

ایجاد هویت معماری بنا دارد. پنجره در ساده ترین شکل ممکن است روزنی در دیوار باشد تا نور را به درون هدایت کند و 

کند. و دید پیدا میدید را فراهم سازد. اما در ارتباط با کالبد معماری، هویتی جدید می یابد و تاثیری فراتر از نوردهی 

توانند نماینده هویت مکانی باشند که به آن تعلق امروزه با وجود استفاده از تکنولوژی ساختمان،  پنجره ها دیگر نمی

دارند. این مساله این ضرورت را قوت بخشیده که در  تبیین نقش پنجره در هویت بخشی به معماری بازنگری صورت 

وزه به عنوان معماری بومی در محیط شهری مازندران قابل مشاهده است نه کالبد آجری پذیرد. چرا که آن چیزی که امر

و سیمانی آن، بلکه زیبایی تزیئنات پنجره و سقف چوبی بناست.  سوالی که دراین مقاله  پاسخ داده می شود این است که 

کند؟ در این تحقیق در راستای ا میچگونه پنجره و تزئینات وابسته به آن در معماری بومی، کارکردی هویت بخش پید

کالبدی استفاده می شود. با توجه به  –تحلیلی و در روش تحقیق تحلیل محتوایی  -بررسی و ارزیابی از رویکرد توصیفی

در  ،ایجاد محرمیت فضاو پاسخ به نیاز های اقلیمی و تامین نور  عالوه برتحلیل نمونه ها ، نقش تزینات چوبی پنجره، 

  درخور توجه است.به این منطقه  هویت بخشی

 

 ، محله آب انبار نو ساری.معماری بومی، هویت در معماری،  تزئینات پنجره كلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
 مختصری پیرامون هویت و هویت بومی -1-1

شهناخته  هویت پرسشی است از کیستی و در واقع به معنی چه کسی بودن است. انسان نیازمند هویت است تا بهه چیهزی   

شهود و از آن  شود، هم برای خودش و هم برای دیگری. این نیاز به هویت امری ذاتی است که خودآگهاهی انسهان را سهبی مهی    

ای و نهژادی خهودش را نشهان دههد. هویهت      های بومی، ملّی و منطقهه تواند در قالیمهمتر تعلق وی به یک گروه انسانی که می

گهردد امها   ها موجی تمایز فرد از دیگران بارومی مهی شود که این ویژگیهای فردی میای از ویژگیفردی بیشتر شامل مجموعه

هها و در  ی ارزشهی، نمادهها، خهاترات، اسهطوره    ی و غیره مشتمل است بر نوعی الگهو های جمعی، مانند هویت بومی، محلّهویّت

ای فراتر از این معیارهای فردی ذیل چترواژه ها رانهایت هنجارهای مشترک که تمایزهای فردی و تعارضات را کاهش داده و آن

توان بر اساس نوعی تبقه بندی حایز به مراتی هویت از لحاظ میزان همگرایهی بهود.   سازد. از این رو میبه نام هویت  همگرا می

 گیرد.بدین معنا هویت بومی، فراتر از هویت فردی و ذیل هویت ملّی قرار می
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 داند؛می بخش دو به قائل را هویت مورد توجه قرار گرفته است. اریکسون، مفهوم نظرانصاحب برخی منظر از هویت مفهوم

 دانهد مهی  کنترل سیستم ایک ر هویت فرآیند او ذاتی.  اجزای از بعضی در دیگران با مشارکت دیگری، و خود با شدن اول یکی

 داندمی شدن حال در روند یک را هویت نیز  هال ارتآورد. استومی وجود به فرد در را ناهنجارها و هنجارها از ای مجموعه که

 دسهت  دم خهود  خهودی  به هویت جنکز نظر، چارلز به ( همچنین1832) هال،  .است شدن شناخته عامل و شناسنامه که یک

 یهک مهثال    دیگر کسی ی یا چیز با خود ساختن مرتبط و افراد و اشیاء بندی تبقه هویت شود. تثبیت باید همواره بلکه نیست

 معنهای  بهه  را هویهت  اسالمی صاحبنظران جمله از اشرف احمد (1831حزب و غیره است. ) جنکز،  ، یک قهرمان دوست، یک

 روی از که رفتاری خصوصیات و فردی هایویژگی مجموعه یعنی باشد، فرد شناسایی وسیله که چیزی داند،می وجود و هستی

 شهیرازی  صدرالمتألهین دیگر اسالمی صاحبنظر و شود متمایز دیگران از و شود شناخته اجتماعی گروه یک ن عنوا به فرد آن

 .شهود می مختلف شئون به متشأ که است واحده هویت انسان در گویدمی و داندمی او وجود خاص نحوه را موجودی هر هویت

 است باقی نها آ در شخصیت توحد عمر آخر تا و متمایزند دیگری از هر یک آن واسطه به که است مشخصاتی را انسانی افراد

 (1831است. )تاجیک،  هویتی دارای اثری هر فردی، هر پس .گویند هویت آن به و

با  است تمایزاتی و خود به فرد احساس به مربوط فردی، هویت شود.می تقسیم جمعی و فردی دو دسته به هویت 

 هویت و کندمی دیگری متمایز از را او جهانبینی، یا یارزش فکری، شخصی، تمایالت یا و قومیت ملیت، اسم، مثل هاییمؤلفه

 .گرددمی باز و غیره  اجتماعی بزرگ و ی کوچک هاه گرو دینی، و قومی ی هااقلیت مثل جمع مشترک یک احساس به جمعی،

 هویت از ی ا ههویت  بومی گون اما (13) همان، ص  کندمی وصل هم به مشترک را هویت دارای افراد همه مشترک، منابع وجود

 شده تبدیل اجتماعی علوم مباحث در بخش وحدت هایچارچوب از به یکی سوم میالدی، هزاره آغاز در امروزه که است جمعی

 را هویت  بومی شناسان جامعه .دارد قرار بومی هویت نفوذ و تأثیر تحت کامال  که است پدیده ای فردی، مثال هویت است برای

 را فاصله و جدایی حتی آمیختگی، پیوند یا عین در و داشتن تفاوت دیگران با دانسته اند؛ یعنی معیج بودن خود احساس نوعی

 که است جامعه بومی یا لوکال مشترکات از ی به مجموعه ا نسبت تعلق و تعهد احساس نوعی دیگر بیان به است.  داشتن نگه

 شود.انسجام می و وحدت موجی

 تاریخی به مثابه عنصری هویت ساز در بناپنجره در فرهنگ و پیشینۀ  -1-2

 الغات درغیاث نگرند. بیرون به که دیوار در ای  بود دریچه ، پنجره نخجوانی، نسخة اسدی درلغتنامة» نویسد: دهخدا می

 خانة سوراخ، پر آهنی تنکة باشد، مشبک هرچه .سازند مشبک عمارات بعضی در آنچه :است شده آورده معانی این پنجره برای

دریچه  بر هاسرای در که باشد مشبکی مشبک، بود دریچه ای پنجره، صحاح الفرس، در سازند. تیور و درندگان برای که چوبین

لغتنامهة  « )  درون. یها  بیهرون  فضای شدن دیده و دو هر یا هوا روشنایی، شدن وارد برای بنا در است ساختاری نهند. پنجره، ها

الفهرس کهارکردی   کند حتا در منابع قدیمی همچون صهحاح همانگونه که دهخدا اشاره می، مدخل پنجره( پس 22دهخدا، جلد 

توان گفت به تور کلی پنجره سه کارکرد می شود.شود همان است که امروزه برای آن برشمرده میکه برای پنجره برشمرده می

 دارد، نخست، نوررسانی، دوم، تأمین دید و سوم، پیوند درون و بیرون. 

 بهه  شهدن  دیهده  بهدون  دهد می امکان آدمی به که ساختمان چشم رهگذران، به چشمکی انسان، زندگی نشان ره،پنج» 

 محل گاهی و تازه هوای سرچشمة کنند،می روشن را اشیا و سطوح که خورشید پرتوهای و روز نور پذیرای بنگرد، خارج جهان

 دارد، بنها  ظهاهر  در کننهدهای  تعیین نقش تنها نه و بناست گوش و بینی، دهان، چشم، حکم در کالم، بو و غیره. پنجره تبادل

 از پنجره کنند. حس و بشنوند ببینند، هستند آن از جزئی که را مکانی تا دهدمی امکان بنا ساکنان به که است ایواسطه بلکه

 (1831)مایس، « است معماری های بنیان

زیینات پنجره در هویت بخشی به معماری بومی، دو نظرگاه پهیش  با توجه به مسألة مطرح شده در این مقاله یعنی نقش ت

شود. نخست نگریستن به این مسأله در چهارچوب هویت بخشی شهری است به مثابه یک کلیّت پدیدارشناختی و رو گشوده می

و منظرشههری  ه در واقع نظرگاه اول معطوف اسهت به  دیگری هویت بخشی به خانه به عنوان جزیی انضمامی از این کلیّت است. 

بخش قابل  و تماس انسان با پدیده شهر است چراکه نخستین الیةسزایی برخوردار است ه از اهمیت ب که آن هویت بخش نقش
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وقتی به یهک شههر فکهر    » به زعم جین جکوب: .دهدتوجهی از دانش و عواتف محیطی شهروندان را تحت تأثیر خود شکل می

آید، در غیر این صهورت  آن زیبا و جالی باشد، به نظرزیبا می منظرآید؛ اگر ر به ذهن میآن شه منظر شهری کنیم بالفاصله می

امری اسهت در جههت    ة هویت شهریبنابراین توجه به مقول (1831 ،جکوب«. ) درسشهری خسته کننده و مالل آور به نظر می

های زندگی و ظهور نیازههای  ه سبی تغییرشیوهدر محیط های شهری امروزه ب .پاسخگویی به نیازهای روحی و روانی شهروندان

در و غیهره  رسد. عناصر متعددی از جمله رنگ، نور، فهرم، مصهال    بیش از گذشته پرداختن به این مسئله الزم به نظر می ،جدید

ته و منظر شهری تأثیرگذار می باشند اما استفاده ی نادرست از این عناصر تأثیری بالعکس در منظر شههری داشه   هویت بخشی

حتی می تواند ایجاد آلودگی بصری نماید. آلودگی بصری در درازمدت انسان را دچار پریشانی ذهنی نمهوده و حتهی در کهاهش    

یکی از عناصر و اجزای مناظر شهری که می توان از آن به عنوان جهز جدانشهدنی   بدیهی است . استتمرکز فکری نیز تأثیرگذار 

هها  ها را بناهای مسکونی یا به عبارتی دیگر خانهه ها یا بناها هستند. که بخش زیادی از آنساختمانکالبد و فیزیک شهر نام برد 

کهه   دهند. پس نظرگاه دوم در مورد مسألة هویت بخشی تزیینات پنجره معطوف به این اجزای انضمامی شهر اسهت. تشکیل می

 کند.  این مقاله خود را معطوف به آن می

 مفهوم خانه پنجره جزیی هویت بخش به -1-3

هویت گمشدۀ انسان شرقی است که در نیمه راه مواجه با دنیای غرب و دنیای مدرن قرار گرفته است. در این میهان هنهوز   

خانه محکم ترین تکیه گاه خاتر مشوش انسان است. اگر انسان ایرانی امروز در جامعه از چالش روبرو شدن با مدرنیته در امهان  

 گاه هویتی او در مواجه عمل کند.تواند به عنوان تکیههای فرهنگی دیرینة اوست میرزشای که مأوای انیست، خانه
 و دیهد  را ههوا  و آب و فصهول  تغییر آهنگ خانه هر پنجرۀ از بتوان است. باید جهان این در زندگی مکان تریناصلی خانه

 بتهوان  بایهد  روح انبسهاط  باعهث  و مطلوب تاس که چیزی دید را دوردست بتوان و کرد درک را روز و شی تغییر سریع آهنگ
 اسهت  آن بهه  متعلهق  پنجهره  کهه  مکهانی  یعنی است خانه از متأثر پنجره سازمان و کرد. شکل درک آنیم از جزئی که را مکانی

 اسهت  آن محصهول  خانه که است فرهنگی از متأثر تبعا  نیز آن سازمان و شکل است، فرهنگی امری خود خانه، ساخت آنجاکه

 گاهی و احساسی و اجتماعی و بصری ارتباط نحوۀ و خانه فضاهای نوع تأثیر تحت شدت به ها پنجره ایران، در سنتی ایهخانه

 بهودن  دارا بها  پنجهره  بنهابراین  .دارند نقش معنوی تا مادی از زندگی شئون تمام در لحاظ این به و دارند قرار بنا، خارج با فنی

 بنیهادی  سهط   یهک  در پنجره چند هر .شود می محسوب معماری مهم عناصر از ییک متنوع کارکردهای و پیچیده خصایصی

محهدود   مصنوعِ فضای یک به عنوان معماری در زندگی، محل خارج و داخل فضای میان ارتباط برقراری جهت است ای وسیله

 در .اسهت  حیهاتی  سانان برای محیطی شرایط برخی کنترل .است شده تعریف است، محیطی شرایط به وابسته اغلی که شده،

 .یابد بسط نیز پنجره به میتواند که میباشد کنترلی های ابزار نیازمند نتیجه

 از این گذرها .دارد وابستگی حرکت به دهد، می را حدود از امکان گذر که ایآستانه .زندگی به رو است ایآستانه پنجره

 به صورت خانه .دارند خارج رو به تزئینات پنجره، دارند. تمام تجه شوند، می دیگر منتهی یی فضا به و شروع فضا یک از آنجاکه

 .شودنمی دیگری مقصود سرمنزل خیابان الزاما  ولی است، آن ترک حال در آدمی که کندمی مقصود جلوه منزل سر فضای

 از نگاه پرواز پنجره نقطة .دهندنشان می را بودن مقصود و سرمنزل اولویت نوع این ایوان، و پنجره یعنی گذر های بدونآستانه

 .پردازد می است، آن به متعلق مکانی که تجربة به و یابد می را بودن درخانه به بیرون احساس نگاه از انسان .است بیرون به درون

 به ا ر ما تابد، می آن درون به که آفتابی و نور مستقیم پنجره، شفافیت .است ممتاز بالقوه مکانی در اتاق، پنجره جلوی فضای

 به تبیعت نگاه شدن، دیده بدون بیرون جهان شد و آمد پنجره، تعقیی کنار نشستن :کند می دعوت خاصی کارهای انجام دادن

 به فرهنگی هر در که ای هستند زنده الگوهای اینها ...و گیاه و گل پرورش دقت دارند، به نیاز که کارهایی یا مطالعه هوا، وضع و

 عمدتا  به معماری، معاصر مکتبهای که است حالی در این .آورند می وجود به را پنجره هویت ند وپیوند می وقوع به گونهای

 تبیین آن مادی به کاربردهای توجه با نیز پنجره مفهوم و نگریسته اند ماشینی کاربردی یا دستگاه عناصر چشم به خانه عناصر

 میزان و جزئی عملکردهای انواع نگاه دربارۀ این با .است یافته خاص اهمیت کرد، انبوه و تولید صنعتی را آن بتوان اینکه و شده
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اساسی  و مهم بسیارسوال   این به پاسخ به نیازی بی آنکه است؛ شده بحث مفصال  دما کنترل و نیاز مورد برای نور بهینه سط 

 (1821 )پارسا، .باشد باید چه یا فرهنگی چیست دیدگاه از پنجره ماهیت اصوال  که شود احساس

 مختلف ایران مناطق در سنتی خانه در پنجره به رویكرد -2
 مختلف، خانه های نقاط در هوایی، و آب شرایط بنابر ایران در دریافت که توان می مختلف مناتق معماری بر مروری با

 ایوا تریق از لته دو های قدیِ پنجره داشتن با که دارند، قرار اشکوب در که گالی پوش خانه های ایران، در شمال  .داریم متفاوتی

 که آفتاب به رو دار ایوان خانه های غرب ایران، در .شوند می خنک شده اند، محصور هابا تارمی که آن گرداگرد ن های

مناتق  در .کنندمی قرار بر را هوا کوران پشتی حیاط و با گیرندمی را خورشید گرمای جنوبی حیاط از آن لتة قدیِ دو هایپنجره

 از امکان گیریبهره و میانی حیاط داشتنِ با ها،خانه برونگراییِ درونگرایی و ترکیبیِ روش به ایران، جنوب مرتوب و گرم

 برای هوا کورانِ از برخوردارند، عمومی گذر به رو را متعدد لتة دو قدیِ هایحیاط، از پنجره به هم و کوچه به هم هااتاق گشودگیِ

 یا و میانی صفّة درپناه ، دار ایوان یا و صفّه دار خانة گونة ایران، مرکزی گرمسیر مناتق در و باالخره گیرند یم بهره شدن، خنک

 آرام و حیاط پیرامون در و مانندمی مصون باد و تابش از گزند سرداب، و باغچه گودال و سایه پر میانی باغِ کوچک حیاط پناه در

 بندها تابش پناه را  در لته دو قدیِ هایپنجره تایی پنج و تایی سه عابران، گروههای یا و یکویر ۀ شد باد تفته هیاهوی از دور

 .آید می به نظر یکی تفاوت، تقریبا  بااندک جا همه در پنجره نوع این هایکه اندازه است این جالی نکته .آراسته اند
 پنجره انواع هایویژگی -2-1

 واژهههای  .روزن دریچهه،  پاچنگ، پنجره، در یا در اُرسی، :شوند می نامیده خاص هاینام با هاهپنجر ایرانی، خانه های در

 ایهن  در .دارنهد  «درپنجهره » نهوع  از یی ها پنجره که شوند می گفته هاییاتاق به دری، هفت دری، دری، پنج سه مثل ترکیبی

 .اسهت  یکهی  نیز دو هر کلیِ ساختار معموال  .اتاق رودیِو درِ برای هم و میرود به کار اتاق پنجرۀ برای هم گاهی در، واژۀ موارد،

 همتهای  سهاختارِ  معمولترین .شودمی گفته اُرسی پنجرۀ دارای به اتاقِ که است، مصطل  هم اُرسی اتاقِ ترکیبیِ واژۀ همچنین

 پاچنگ پنجرۀ و قدی پنجرۀ ای درپنجره، نام به دید را بیرون آن از و کرد بسته و باز را آن بتوان که امروزی، آشنای های پنجره

 بناههایی  در ههم  هها  تلبه هایحجره برای پاچنگ و درپنجره نوع و روندمی به کار خانه هایاتاق برای که است اُرسی پنجرۀ و

 یها  و اتهاق،  ورودیِ در بها  آن سهاختار  شباهت جهت به که هستند چوبی دولته دری ، هادرپنجره .روندمی به کار مدرسه چون

 بها  یها  و اسهت  بهاز  آن تنکه ههای  از تعدادی معموال  و .شود می گفته " درپنجره " یا و " در " آن به در، با آن کارکرد ترکیی

 در خانهه  اُشهکوبِ  تهرِ  قهدیمی  ههای پنجره آنجمله از سازند،می پوشیده کامال  را پنجره در مواردی در .شود می پوشیده شیشه

 ههای چشهمه  که شفافیت وبدون قَدی چوبیِ لتة دو درِ یک از که است ای کوهپایه تاهایروس از بسیاری در و ابیانه ویا ماسوله

 به رو هاپنجره این .است شده گذاشته کار آن بیرون در  1غلبکن یک خصوصا  درماسوله و شده، پوشیده چوبی های تُنُکه با آن

 دیده بیرون غلبکن پشت از و میشود باز خارج با ارتباط ایبر زیادی ندارد. تفاوت اتاق ورودی در با آن ساختار و داشته اند معبر

 در ....و دریهها  پهنج  و دریهها  سه در دولته، درهای یا درپنجره ها از بعضی همچنین و .شود دیده بیرون از آنکه بدون شود می

 بهه  رو درههای  لتة هر از تُنُکه از تا چند موارد، بیشتر در اما .اند نداشته باز چشمه های تهران و کاشان و یزد قدیمی های خانه

 پنجهره  کهه  دری  درواقهع  گفتندمی هم پنجره باز،  های تنکه یا چشمه ها به  .کند عبور هوا و نور تا گذاشتندمی باز را بیرون

   .پوشاندند می کاغذ با را چشمه محل لزوم مواقع در و .است بوده مفهوم کامال   دارد

 پنجره آن به که رفته می به کار خانه ها در نیز و اروپا غربی و شرقی دیگر فرهنگهای بسیاری در پنجره این نوع مشابه

 هندسی با ترحهای و کوچک چشمه های با مشبک را آن از یا قسمتی و کامال  را ها پنجره در بعضی .است شده گفته عمودی نیز

 خانة و بیرجند اسدیة در خانة مسینایی مثل وستاییر سنتی خانه های بعضی در آن های زیبای نمونه که ساخته اند چینی گره و

 بسیار شهری سنتیِ خانه های در پنجره نوع از این نمونه هایی همچنین و شودمی دیده اصفهان در محمدآباد جرقویه در اَزهری

 .شده است دیده

                                                 

 قد نيم چوبيِ شبكة 1 
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سایت گوگل  )منبع:: نقشه مکان مورد بررسی1 تصویر

   ارث(

 تاثیر پنجره در هویت محله -2-2 
ی و فضای فرهنگی زندگی خود کسی می کند، در خانه و اولین و پایدارترین تاثیراتی که انسان از محیط کالبد

مامن او و عهده دار تامین دو دسته نیاز اصلی است: امنیت جسمی و امنیت روحی. خانه   دهد. خانه هر انسانخانواده روی می

ی در این میان هایی که کالبد شهر اسالمی را شکل می دهند، از دو اقتضای اقلیمی و فرهنگی تاثیر می پذیرند. اصل اساس

( خانه شخصی فضای داخلی بسته ای 1833،ض انوشفیاعبارت از تعالی روحی انسان مسلمان و امنیت جسمی و روحی اوست.)

است که ضمن تامین آرامش و امنیت خانواده، اندرونی اعضای آن به شمار می آید. پنجره ها کمتر به خانه های مجاور و کوچه 

توانند فضای اتراف را نظاره کنند. تفکیک حریم های خانوادگی از فضاهای افراد داخل منزل میها اشراف دارند در عین حال 

دیگر به صورت اندرونی و بیرونی در ساخت خانه ها و جداسازی فضاهای اختصاصی از فضاهای عمومی، یعنی گذرگاه ها از 

تصاصی و حیاط ها از اصول کلی تراحی خانه ها در تریق دیوار بلند و نصی در ورودی برای کنترل رفت و آمد به فضاهای اخ

شکل بوده تا از دید  L( واحدهای مسکونی اغلی دارای مدخل ورودی 1831، هنماییمعماری و شهرسازی اسالمی است. )ر

جلوگیری کنند. اسالم بر خصیصه پوشیدگی و حجاب در زندگی خانوادگی تاکید داشته و از این رو شهر شامل مجموعه ای از 

 (1833خانه هاست که فضای داخلی آنها از خارج قابل رویت نیاشد. )فیاض انوش، ابوالحسن و سنایی راد، عباسعلی، 

های قدیمی این شهر محلة آب انبار ساری یکی از محله

است که به چند لحاظ از نظر هویت بومی حایز اهمیت است، 

« بارنوان »انبار نو که به تلفظ محلى آبنخست، قرار گرفتن 

 خورشید را انبارآب این این محلة  است.شود، در مى  گفته

 تمام. است ساخته های دورۀ قاجارکنى خاندان ، از خانم

 با که) آب انبار قسمت و پاشیر پلکان، مدخل، از آن اجزاى

 آن مدخل ولى پابرجاست،( است شده ساخته گنبدى پوشش

وچه قرار آجر و سیمان مسدود شده است. مدخل آن در ک با

کارى هایى از تزئینات کاشىنشانه دارد که باالى سر در آن، 

 شخصى انبار در خانههاى آبشود و سایر قسمتمشاهده مى

  .است شده واقع

و  این محله واقع در مرکز شهر ساری و نزدیک میدان ساعت

ه را دسهتخوش تغییهرات زیهادی کهرده و سهاخت و      حلماین امر  (.1)تصویر می باشد نقاط شهر و از پرتردد ترین این شهر  بازار

در محل انجام شده است. با وجود بناهای تاریخی موجود در محل مانند آب انبار، خانه تاریخی کلبهادی، حمهام   سازهای فراوانی 

و آپارتمهان  بافت آن نهدارد  و ... ساخت و سازهای انجام شده در حریم این مکان ها هیچ گونه سنخیتی با  رمدانیکلبادی، خانه 

محله تنهها وجهود چنهد    با عبور از کوچه های (.2)تصویر هویت تاریخی محل را مخدوش کرده است  و سیاه ها با نماهای سنگی

با وجود نیهاز بهه مرمهت،    آثار میراث فرهنگی ثبت گشته است از این تغییرات مصون مانده اند. این خانه ها فهرست خانه که در 

 یخی را حفظ کرده اند.همچنان هویت این محله تار
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اولین خانه ای که در بدو ورود به محل به 

. می خورد خانه تاریخی کلبادی است چشم

این عمارت از معدود خانه هایی است که مورد 

همانطور که  مرمت و بازسازی قرار گرفته است.

در تصویر مشاهده می شود بخش اعظم نمای 

بیننده را ساختمان را پنجره فرا گرفته و توجه 

پنجره های مشبک و به خود جلی می کند. 

ه بر این که جلوه زیبایی چوبی این عمارت عالو

داده است، کارکردهای نور و دید را به به نما 

  می گوید.خوبی پاسخ 
 

 این عمارت متشکل از دو ساختمان و یک حیاط( . 8یکی دیگر از خانه های تاریخی این محل خانه رمدانی است)تصویر 

ای که در جلو قرار دارد با مرکزی است. بنای دو تبقه

سردری زیبا در واقع نقش ورودی و هشتی بنا را ایفا 

کنندگان و می کند. این فضا جهت استراحت مراجعه

انجام اموری که نیاز به وارد شدن به خانه را نداشته در 

های تبقه فوقانی با تزئینات نظر گرفته شده و اتاق

گچی  های ارسی و نورگیرهایپنجره زیبای چوبی،

 نوعیبر  این خانه .محل اسکان مهمانان بوده است

اشکوبة  8هویت بخشی اسالمی داللت دارد. تصویر 

دهد، که در مرکز یک اتاق باالی خانه را نشان می

توان سه دری هم گفت. یک دار دارد که میارسی

را پنجرۀ سه لته با شبکة تزیینی جلوی آن که هم نور 

کند و هم احتماال  تصویرهایی که بسیار متخلخل می

شود را بعید اما ممکنی که از خانه به بیرون منتقل می

  کند.غیر واض  می

: ساختمان سازی در حریم خانه های تاریخی بدون در 2 تصویر

 نظر گرفتن هویت تاریخی و فرهنگی محله 

 

: خانه رمدانی )منبع: آرشیو نگارنده(8تصویر   

 (www.ax.fagig.com: خانه کلبادی)منبع2ویر صت
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: )منبع : آرشیو نگارنده(1تصویر   

هستند ولی هویت تاریخشان  به مرور زمان در حال ویرانی و تخریی در این محله با وجود اینکه خانه های تاریخی دیگر

هویت بخشی است که می توان تفاوت حضور پنجره در  1نمونه بارز این گفتار تصویر د. همچنان در پنجره ها آن نفس می کش

به مکان را مشاهده نمود. سمت چپ خانه که با پنجره چوبی آراسته شده، حال و هوای تاریخی مکان خود را حفظ کرده است 

ای نمونهجره چوبی این خانه یرانی است. پشبیه خانه ای رو به وبا پنجره آلومینیومی بیشتر در حالی که سمت راست خانه 

ای به شود. در این تصویر پنجره کارکردی در مورد نور رسانی یا دریچهاست از انچه در ادبیات پیشین فارسی پنجره خوانده می

 هرچه .سازند مشبک عمارات بعضی در ای است که صرفا  برای تزیین به دیوار نصی شده است. آنچهبیرون نیست بلکه شبکه

نگاه به  سازند. این نوع  تیور و برای درندگان که چوبین خانة سوراخ، پر آهنی تنکة مشبک باشد،

معماری، در دوران مدرن به کل به خفا رفت و معماری مدرن که خاستگاه 

 شناختی را نادیده گرفت.کارکردگرایانه داشت این انگارۀ زیبایی

 
 

 

 

در  5هم می توان رعایت اصول زیبایی و هماهنگی را مشاهده نمود. در تصویر شهماره  ها تزئینات پنجره این خانه حتی در 

خانهه سهمت راسهت از    الی کهه  ایجاد امنیت استفاده شده است در حبه تور معمول از دزدگیرهای فلزی برای  ،خانه سمت چپ

 به این نیاز پاسخ داده است.فرمی ساده و در عین حال زیبا 

 

  

 

تفاوت تزئینات پنجره)منبع: آرشیو نگارنده(: 5تصویر   
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در پنجره ها و به زیبایی موجود در  کمی مکث نمایدانه های قدیمی بیننده را ترغیی می سازد تا هرازچند گاهی پنجره این خ

که محله آب انبار نو را به نمونه بارزی از هویت معماری بومی منطقه تبدیل کرده  پنجره هاییو تزئینات آن بنگرد. 

 (1است.)تصویر 

 

 گیرینتیجه -3
 جزئیهات آن، ههر بنها بها عناصهر و     معماری بد لکا را می توان در معماری آن یافت.سرزمینی  هر گهنر و فرهنجلوه های 

در این میان پنجره بنا در آن شکل می گیرد و در واقع هویت مکان خود را بیان می کنند. نماینده محیط و فرهنگی هستند که 

 ،هویهت ههر مکهان   تماس انسان بها   نخستین الیةانه است. ناصر هویت بخش به خاین کالبد دارد یکی از عبه علت نقشی که در 

را تحت تهأثیر   بینندهبخش قابل توجهی از دانش و عواتف محیطی  و است ایجاد شده توسط بناها و خانه های آن منطقهمنظر 

هویهت بخشهی   خانه های موجود در محله آب انبار نو ساری به منظور بررسی نقش پنجره در این دیدگاه با . دهدخود شکل می

ناشهی   این محله  بخش اصلی این هویتبه این محله تاریخی ، مورد تحلیل کالبدی و محتوایی قرار گرفتند. با بررسی نمونه ها 

هها کهه از سهاختار    زنهد. ایهن پنجهره   هایی است که بالفاصله در نگاه اول بیننده را با آن هویت گمشهده گهره مهی   از وجود پنجره

ها نمهاد  ها و لتهها و هاللبرند با جنس چوب و داشتن مشبکبهره میو معماری بومی منطقه  ایرانی  های معماری سنتیپنجره

اسهالمی در  -ها با گذشت زمان و مستحیل شهدن دنیهای سهنتی ایرانهی    در این خانه اسالمی اند.-بارزی از هویت معماری ایرانی

 کشد.می نفس میاسال-فرآیند جهانی شدن، هنوز هویت معنوی فضای سنتی ایرانی

 

 منابع

 گفتمان. فرهنگ نشر تهران:  ،ایرانیان میان در هویت و غیریت روایت (1831محمدرضا. ) تاجیک، [1]
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