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1ييپديدار شناسي مسكن روستا

 

 

 *  محسن سرتيپي پور           

  17/08/1389                                                                                                                                                  :تاريخ دريافت مقاله
  04/12/1389                                                                                                                                                 :تاريخ پذيرش مقاله

  چكيده
به دليل بي توجهي نسبت به مفهوم مسكن  ،ممكن هايارزشبرخي برخورداري از رغم بهشود هاي مسكن كه امروزه تهيه ميطرح

و خطـا برطـرف    ص و كاستي هاي خود را  از طريق آزمـون ينقا ،در تقابل با زندگي و محيط اطراف قرار گرفته و در حالت مطلوب
به خوبي به اصالت زندگي و پتانسيل هاي محيطي  مسكن بومي ،دارددر چنين مسيري گام بر مي مسكن معاصركه در حالي. نمايدمي

هاي مصداق. در هماهنگي با آن شكل گرفته است ،جاي بي توجهي به نيازهاي زندگي و مبارزه با متغيرهاي جغرافياييهب آگاه بوده و
 اين معماري كه داراي اصول نسـبتاً ثابـت و پايـداري اسـت     . هاي روستايي مشاهده نمودوع معماري را مي توان در خانهخوب اين ن

 طـوالني   و در طـول دوره هـاي زمـاني نسـبتاً     ، درونـي بطئـي  اغلـب و تغييـرات آن   گيـرد تي دستخوش دگرگوني قـرار نمـي  راحهب
معماري روستايي توجه به طراحـي منطبـق بـا نيازهـاي فطـري مـردم و محـيط و        هاي ترين ويژگييكي از مهم. گرفته استصورت 

همنشيني فضاهاي زيستي و معيشتي در اين  از هاي معماريمصداق. فعاليت هاي روزمره آنان مانند نوع فضاهاي معيشت مردم است
ستان زندگي مردم هماهنگ و آن را ايجاد هاست كه فضاي كالبدي را با دانوع مسكن عمق توجه نسبت به زندگي مردم و نيازهاي آن

چنين نگاهي به زندگي و  توجه به نيازها و هماهنگي با محيط طبيعي منجر به شكل گيري اشكال مختلـف مسـكن بـه    . نموده است
معماري روستايي اعم از مسكن، يا معماري فضاهاي عمـومي ماننـد آب   . دائم  شده است يامسكن موسمي  و صورت چادر، آالچيق

مصـاديق بـارزي از كتـاب    ... ، بنـدها و  )براي حاصلخيزي و رشد گياهـان (ها انبارها، يخچال ها، آسياب هاي آبي و بادي، كفتر خان
توجه به روسـتا و  . زندگي مردم است كه همچون دايره المعارفي بزرگ نشان دهنده جهان بيني و چگونگي دانش سازندگان آن است

امروزه نيـز مـي توانـد     ،و فضاي طبيعي و بستري كه در آن شكل گرفتهآن رفته از فطرت انساني مسكن روستايي و معماري نشات گ
اما آغاز چنين رهيافتي مستلزم پديدارشناسي مسكن روسـتايي و رجـوع   . راهگشا و راهنماي معماران در طرح مسكن روستايي باشد

 شـود كـه   موضـوع محسـوب مـي   به درك و احاطه  ،ر شناختي گام مهمي در مسيفرايندچنين . دوباره به چيستي و چرايي آن است
  .اثرات مثبتي داشته باشد  تبيين اصول و معيارهاي مسكن مطلوب روستايي درتواند مي

  .، فضاي معماريييسرپناه، مسكن، سكونت، خانه روستاپديدار شناسي، : واژگان كليدي

 
  .دانشگاه شهيد بهشتي معماري روستايي يشهرسازي و عضو هسته پژوهشدانشكده معماري و ري دانشيار گروه معما *
 اين مقاله برگرفته از طرح گونه شناسي مسكن روستايي استان مركزي است كه با پشتيباني معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي   -

  طرح  رهايي از مقاله با تكيه بهمچنين قسمت .ه شده استدر هسته پژوهشي معماري روستايي دانشكده معماري و شهرسازي تهي
 توسط نگارنده در بنياد مسكن انقالب اسالمي انجام شده و نتايج آن 84-87مسكن در روستاهاي ايران است كه طي سالهاي  يپژوهش

  .ه استبه چاپ رسيد 1389هاي روستايي ايران در سال در كتاب خانه 
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  مقدمه
  معماري پيش بيني و اطـالع از نحـوة     وظيفه  دشوارترين

 آن  از سـاخت   پـيش   ،از فضـا  انكـاربر استفاده و   استنباط
تواند بـه صـورت   ميدر ظاهر هر چند چنين آگاهي . است
و   درسـت   بينـي  و پـيش شـناخت    تلقي شود اما  ساده  امري

در مـورد    ويـژه هموضوع ب  اين. است  كاري مشكل ،سازگار
مختلف قومي يا گروه هـايي كـه بـا تفكـرات و       هاي گروه

ــ  ــاوت ب ــاي متف ــليقه ه ــزونهس ــال   صــورت روزاف   در ح
كننـد  تهيه مي  ها طرحآن  براي  معماران  امروزه  اند وافزايش
  كـه   مردمـي   بـراي   حتـي   انسـاختم   طراحـي . است  صادق
  حد كـافي   معمار دارند، به  با نيازها و عاليق  مشابه  اي زمينه
  هاي با زمينه  هايي گروه  رايو چنانچه اين امر ب  است  سخت

معمـار   باشـد و    و فرهنگـي متفـاوت    اجتماعي، اقتصـادي 
ــا را از طــرحآن  بخواهــد رضــايت ــراهم  ه   آورد بســيار   ف

هـا را  اگـر معمـار بكوشـد فكـر آن    . هد شـد تر خوامشكل
ها ارتباط برقرار كند، احتمـاالً  با آناز طريق القاء بخواند يا 

  ، نيازهــا و هنجارهــاي قيــشــايد او عال. رود خطــا مــي  بــه
در   دهـد كـه    گروهها نسـبت   آن  را به  ييو معيارها  محيطي
  راحيرا ط  دارد فضاهايي  احتمال. نباشند  آن  داراي  واقعيت

اســتفاده   بــاطني  بــا تمــايالت  حالــت  در بهتــرين  كنــد كــه
  غير قابـل   آنان  ، براي حالت  سازگار و در بدترين ،كنندگان
هـاي شـهري و   سكونتگاه طرح هاي جابجايي. باشد  تحمل

روستايي سانحه ديده كه بسـياري از واحـدهاي مسـكوني    
 و بـاقي مانـده  ها مورد استقبال قرار نگرفته يا بالاستفاده آن

همچنين برخي طرح هاي انبوه سـازي كـه مـورد اسـتقبال     
ا چنانچه از آن ها استفاده شده از سر اجبار ي و قرار نگرفته

و همراه با انجـام تغييراتـي بـوده از مصـاديق بـارز چنـين       
  بنـابراين بايـد اذعـان نمـود محيطهـاي     . هايي استطراحي
توانـد مـورد    نمـي ،  معنـا و منظـور آن    درك  ، بدون معماري
  .  قرار گيرد  استفاده

معمـار    يـك . مسكن از اين قاعده مستثني نيستطرح 
روســتايي يــا   كــاربران  و اســتفادة  ، درك طــرز برداشــت
  كند؟ مي  بيني پيش  شهري را چگونه

  

هاي اجرا شده مسكن چه در شهرها و چه اكثر پروژه 
  عـدم يـا    درونـي   احسـاس    از سقوطحاكي در روستاها 

بايد توجه . با نياز سكونتي مردم است  معماران  همفكري
و راه حل آن بـا انبـوه سـازي       اهميت اين مسئله داشت
، بـا احتسـاب    رفتـه  هـم  روي. يابـد  و خاتمه نمي  شروع

و   از زمان  عظيمي  حجم ،ناموفق  ها و تجاربتعدد پروژه
نيـز    ميـزان   همـين   از دست خواهـد رفـت و بـه     انرژي

زندگي از بـين    به  افراد نسبت  شخصي  رضايت  احساس
 آسـايش ايجـاد   نـاامني و عـدم   رفته و به جاي آن حس  

  بـين تغيير رفتارها و از   موارد باعث  شود و در بعضيمي
  . گردد مي  ساختار زندگي  رفتن

  اين  به  بسياريموارد در   كافي است بدانيم اين مشكل
معنـا و    فاده كننـده همـان  اسـت   آيـد كـه   مـي   پـيش   سبب

  ، بـدان  داشـته   معماري  معمار از فضاي  را كه  برداشتي
  پـس .  كند نمي  را درك  دهد و منظور از آن نمي  نسبت
  معناي زندگي را وارد معماري  توان مي  راههايي  از چه

  را جهـت   زمينـه   اينكـه   بـراي   معمـار   طراح  كرد؟ يك
  بينـي آن تنظـيم    پيشدرك درست زندگي روستايي و 

بايـد    روستايي معماري  از معناي  نظري  درك  كند، چه
تواند از منظر علوم و مي االت مذكورؤباشد؟ س  داشته

دانش مختلف مورد بررسي و به پاسـخ هـاي زيـادي    
برسد اما بي شـك يكـي از ايـن پاسـخ هـا از طريـق       

ــه و   ــتا، خان ــاي روس ــاهيم و معن مســكن بررســي مف
با ايـن فـرض پديدارشناسـي مسـكن     . روستايي است

ـ  ـهه عنوان يكي از راهـروستايي ب راي ـاي پـيش رو ب
هاي مسكن مطلوب است كـه  ويژگي يافتن معيارها و

  .هدف اين مقاله قرار گرفته است
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  شناسي تحقيقروش
با توجه به افزايش جمعيت كشور طي سـال هـاي اخيـر و    

روستايي  تنفر جمعي ميليون 23مين مسكن براي أضرورت ت
مين مسـكن مناسـب و متناسـب بـا نيازهـاي      أ، تساكن در آن
ي مسئله مهمي است كه بايد مورد توجـه قـرار   يجامعه روستا

اما در كنار اقدامات عملي و طرح هاي پژوهشي انجـام  . گيرد
ـ ي وجود و داليچيستي و چرا ،شده گيـري مسـكن   شـكل  لي

  . است روستايي كمتر مورد توجه قرار گرفته
گونـه شناسـي   "مقاله كه برگرفته از طرح پژوهشـي  اين 

اســت مســئله مســكن  "مســكن روســتايي اســتان مركــزي
روستايي را از نگاه پديدارشناسـانه در واژه هـاي سـرپناه،    
خانه، مسكن روسـتايي، روسـتا و فضـاي معمـاري مـورد      

  .توجه قرار مي دهد
تحليلـي و مبتنـي بـر مطالعـات      -روش تحقيق توصيفي

ــوب و كتاب ــهمكت ــوگرافيخان ــع آوري مون ــاياي و جم  ه
موجود در مركـز اسـناد دانشـكده معمـاري و شهرسـازي      
دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهش هاي روستايي؛ و مشاهدات 

از روســتاهاي اســتان  و گــروه پــژوهش ميــداني نگارنــده
مركزي و ساير روستاهاي كشور است كه از طريق  قيـاس  

  .له ارائه شده استو استقرا جمع بندي و در قالب اين مقا
  

  پديدار شناسي  
اي يوناني به معناي نمايش دادن از ريشه 2پديدار شناسي

در فرهنــگ  3واژه پديــده. و نشــان دادن اخــذ شــده اســت
يك شيء يا جنبه و نمود شـناخته شـده    "بستر به معناي و

پديـده   .آمـده اسـت   "از طريق حواس، نه از طريـق تفكـر  
آنچـه بـه وسـيله     "به معنـاي  معموالً با اصطالح معقوالت 

پديده چيزي اسـت  . در تقابل است "شودتفكر دريافت مي
دهـد، امـا   شود يا خـود را نشـان مـي   كه بر كسي ظاهر مي

پديده شناسي ، چيزي بيش از توصيف آن چيزي است كه 
  ) 1387پرتوي . (شودظاهر مي يبر كس

براي تعريف ماهيت يك چيز، بايد در پي يافتن نوعي 
ط يا ساختار باشيم كه در ميان تعدادي از موقعيتهاي ارتبا

هدف اصـلي  . ماندمرتبط به طور ثابت و اليتغير باقي مي
پديدار شناسي، بررسي، تحقيق و شناخت مستقيم و بـي  
. واسطه پديده ها و بازگشت به سوي خود اشـياء اسـت  

  )1387پرتوي (
كند به دنيايي كـه  روش پديدار شناسي به ما كمك مي

دسـت   ،هاي ما وجود داشته اسـت ش از مفهوم سازييپ
بـه  پديدارشناسي . را دوباره كشف كنيميابيم  و واقعيت 
 ،هاي اصلي را آن گونه كه هستندتجربهدنبال آن است تا 

منعكس نمايد و به همين دليل به آنچه در وراي ظـواهر  
  .كندنظر مي، زندگي روزمره قرار دارد

قابل انفكاك بودن انسـان  پديدارشناسي با پذيرش غير 
و جهان توجـه اصـلي و مركـزي خـود را معطـوف بـه       

ها در ارتباط و تعامل نمايد كه انسانمي يشناسايي روش
  .نمايندزندگي خود دنبال ميخاص با دنياي 

  
  سرپناه و پيشينه تاريخي آن

هـاي  ن سـكونتگاه يبررسي سوابق تاريخي، آثار و قـرا 
هـا از دوره مـا قبـل    ه كـوه ها و دامنباقي مانده در دشت

دهـد كـه اولـين سـاكنان نجـد ايـران در       تاريخ نشان مي
وجـود  هببراي انسان طبيعت آن ها را  غارهايي كه عمدتاً
فضـاي اسـكان در ايـن نـوع     . گرفتنـد آورده بود پناه مي

بـه ايـن اعتبـار     .را داشـت  "سـرپناه "ها حكم سكونتگاه
كـه انسـان در    توان به معني فضايي دانستسرپناه را مي

آن پناه مي گيرد تا حداقل ايمني در برابر عوامل محيطي 
ـ بـراي انسـان   و جوي را  در ايـن دوران  . وجـود آورد هب

انسان گاه در پاسخگويي به نيازهاي فطري و برآمـده از  
 پيـدايش اولـين  . پرداختدرون به تزئين ديوار غارها مي

ارن بـا  هاي انسان ساخت در ايران را مي توان مقـ سرپناه
 6000هـاي يكجانشـيني در حـدود    پيدايش اولين نشانه
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هـاي سـاكن   در اين زمان انسان. سال پيش از ميالد دانست
هـاي حاصـلخيز   ها و غارها كم كم به سمت دشـت كوه در

و بـر پـا نمـودن اولـين     ) 1388پور، سرتيپي(نزديك شدند 
  . سرپناه ها  را تجربه نمودند

م با تحولي كـه در شـيوه    انقالب كشاورزي و پرورش دا
زنــدگي پديــد آورد؛ تغييــرات بنيــاديني در فعاليــت هــا و 

زنـدگي كشـاورزي نيازمنـد    . دنبال آوردهرفتارهاي انسان ب
حضور دائـم در محـل و زنـدگي مبتنـي بـر پـرورش دام       

مراتع به منظور تعليف دام ها بود و ايـن   ينيازمند جستجو
اما هنوز فاصله . مستلزم شكل گيري اجتماعات انساني بود

خانـه و  "زيادي ميان اين فضاها تـا شـكل گيـري فضـاي     
  .وجود داشت "مسكن

چنين فضاهايي را به صرف اينكه بستر زندگي مردم آن  
امـا  . انگاشت» مسكن«توان آمدند؛ نميروزگار به شمار مي

شيوه زندگي يكجانشيني مفهوم خانواده  را كامل و باعـث  
خـانوادگي و فـردي بـراي     شكل گيري هويت طايفـه اي، 

بـا شـكل گيـري چنـين     ) 1378آرام و ديگران، .(انسان شد
ديگـر جسـتجوگري صـرف در     ،تحوالتي در زندگي آدمي

قابليتهــاي محــيط بــراي تــامين ســرپناه و فضــاي اقامــت، 
پاســخگوي نيازهــاي او نبــود و دخالــت در محــيط بــراي 

 .هاي جديد ابعـاد ديگـري پيـدا كـرد    انطباق آن با خواسته
 BC، و آهن  BC 3000، برنز BC  5000پيدايش مس در 

و امكانات اين مواد براي تهيه ) 1388سرتيپي پور، ( 1800
بـه   آن ابزار، تسلط بشر بر محيط را افزايش داد و به دنبـال 

خدمت گرفتن فنون جديد شيوه هاي معيشـت نيـز بهبـود    
يافت و انديشه فراهم آوردن مكاني ثابت شكل گرفت كـه  

نيـاز بـه   . سعه كيفيت سكونت و معيشـت منجـر شـد   به تو
داشتن حريمـي بـراي حفـظ حيـات و هويـت اجتمـاعي،       
خانوادگي و فردي و مقتضيات معيشت عواملي بودنـد كـه   
عرصه عملكرد و معنا را  به محل اقامت انسان وارد نمـود  

» اقامتگـاه «و » سـرپناه «نقشي فراتـر از   ،و باعث شد تا فضا

انسان، نه تنها به منظور مصونيت از  از اين پس. پيدا كند
نيازمنـد فضـا و    واسـتقرار،  خطرات محيط و يـا اقامـت  

مكان بود بلكه نيازمند جايي براي اسكان و سـكونت در  
  . آن شد

  
  مسكن كردن و سكونت 
  

. به مفهوم آرام و قرار است َ َُسكْْْن  سكونت از ريشه 
ــواژه هــاي هــم خــانواده ســكونت شــامل مم آرا(ن كّس

ســاكن  ،)كــردن مدلــداري دادن و آرا(تســكين  ،)بخــش
سـكونت   ،)كسي كه در جايي قرار و آرام گرفته اسـت (
استقرار در مكاني كه فراتر از مسـكن اسـت و در حـد    (

مسـتقر  (اسـكان   ،)مفهوم فضايي محلـه، روسـتا و شـهر   
 ،)ساكن شده، مستقر شده(مسكون  ،)كردن، مستقر شدن

كن انواده يـا افـرادي سـ   خـا آن مكاني كـه در  (مسكوني 
 ،)نث، كسي كه آرام و قرار داردؤاسم م(سكينه  ،)هستند

اسم مكاني كه در آن گروه و خانواري سـاكن  (ن سكَمو 
هاي مترادف مسـكن در  واژهترين مهم. باشندمي) هستند

ادبيات ايران شامل سـرپناه، خانـه، سـرا،  منـزل، بيـت،      
ه، باب، بنا، خانه اطاق، چادر، خيمه، آالچيق، كلبه، سراچ

  . و خان  است) دهكده(سرا، دار، كده
از بررسي مفهوم دو واژه سـرپناه و خانـه كـه معـادل     

مسـكن  مسكن در نظر گرفته شده مي توان نتيجه گرفت 
ي فراتر از سرپناه و يمحيطي است كه معنا داراي مفهومي

خانه دارد و در اين مرتبه نيازمند ابـزاري اسـت كـه بـه     
 . ندگي، خانواده و محيط منجر شودپيوند بين ز

اي اسـت كـه توسـط فعاليــت    سـكونت كـردن رابطـه   
خودآگاه و هدفمند انسان، ميان كاركردهاي حيـاتي وي  
مانند اقتضائات معيشتي، رفتارهـاي اجتمـاعي و حيـات    

اين رابطه ظهور . گرددشخصي او و يك مكان برقرار مي
بل دفاع مفاهيم بنياديني چون قلمرو، فضاي شخصي و قا
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كـه نيازمنـد دخالـت در    ) 1381لنـگ، (دنبال مـي آورد هرا ب
  ) 1تصوير شماره . (محيط و ايجاد فضا است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توان مقارن را مي» مسكن«گيري بدين ترتيب، آغاز شكل
با زماني دانست كه انسان، ديگر به دنبال سرپناه نبود بلكـه  

  .  بايد آن را برپا مي نمود
در اســتانبول در ) 1996(جــالس اســكان بشــر دومــين ا

 :مسكن مناسب را چنين تعريف نموده اسـت  ،كمي نگاهي
مسكن مناسب تنها به معناي وجود يك سقف باالي سر  "

هر شخص نيست بلكه به معنـي  آسـايش، فضـاي كـافي،     
اي، دسترسي فيزيكي و امنيت، مالكيت، پايداري دوام سازه

رمايش مناسـب، وجـود   روشنايي، تهويه و گرمـايش و سـ  
سيسات زير بنايي و خدماتي آب، برق، تلفن، بهداشـت،  أت

دفع فاضـالب و زبالـه مناسـب، كيفيـت مناسـب زيسـت       
محيطــي، و موقعيــت مناســب بــراي دسترســي بــه كــار و 

تسهيالت اوليه مي باشد كه بايد با توجـه بـه اسـتطاعت    
  ."مالي مردم تأمين شود

    خانه روستايي 
نشيني و شكل گيري تمدن و هويـت  با گسترش يكجا
رفته رفته مفهوم فضايي خانه شـكل   ،خانوادگي و فردي

گرفت و مفاهيمي چون قلمرو شخصـي، و فضـاي امـن    
چنـين نيـازي مقـارن بـا     . وارد عرصه زندگي انسان شد

ـ   مين فضـا بـه صـورت    أزماني بود كه انسان از مرحلـه ت
ضايي سرپناه براي حفاظت به مرحله اي واالتر رسيد و ف

گيري  محور اصلي زندگي يعني خانواده الزم براي شكل
ترين فضـاي  چنين فضايي خانه بود كه بالفصل . داشت

مرتبط با انسان محسوب مي شود كه به صـورت مـداوم    
سـت كـه   گـذارد و اولـين جـايي ا   ثير ميأبر رفتار وي ت

.  كنـد انسان احساس تعلق به فضـا را در آن تجربـه مـي   
هاي بـي واسـطه بـا فضـا در     اولين تجربه تنها مكاني كه

انزوا و جمع، خلوت با خود، همسر و فرزندان، دوستان 
  . خانه است ،گيردو ديگران در آن صورت مي

در حاليكه خانه مفهومي اسـت كـه بـه فضـاي درون     
واژه مسـكن بـر ارتبـاط بـا      ،كيد بيشتري داردأتوجه و ت

بـل از هـر   خانه ق. فضاهاي بيرون بيشتر توجه مي نمايد
درونـي بـودن آن در   . چيز فضا و مكـاني درونـي اسـت   

رابطه با بيرون آن، كوچه و خيابان، رودخانـه و مزرعـه،   
هاي بيروني شهر و روستا، دريا و زمين و آسمان، گستره

طبيعت و جهان، و سرانجام همـه هسـتي معنـا و ارزش    
ترين حسـن خانـه ايـن    شولتز معتقد است مهم. مي يابد

يا را در خود مي پروراند و به ما اين امكـان  است كه رو
. دهد كه در آرامش در تخيالت خود غـرق شـويم  را مي

 )1381گاستون بشالر به نقل از نوبرري شولتز، (
هـاي زنـدگي بـه    ها، تصورات، ادراكات و شيوهارزش

بـه همـين    .صورت مستقيم در خانه انعكاس مـي يابنـد  
شـه در تمـايزات   هـا هـم ري  در اشكال خانه تفاوت دليل

، و )باال( روستاي وفس از توابع شهرستان كميجان. 1ت 
.مركزياستان)پائين(چلسبان از توابع شهرستان زرنديه  
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شيوه زندگي و مقوالتي از قبيل تصور از زندگي مطلـوب،  
سازمان اجتمـاعي، مفهـوم قلمـرو، شـيوه بـرآورده كـردن       
نيازهاي اساسي و ارتباط بـين سـكونت و الگـوي اسـكان     

  )2تصوير شماره ( .دارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بهاربند. 7                     ورودي  .1
 آغل. 8                        حياط .2
 انبار. 9                         ايوان .3
 طويله. 10                 مهمانخانه .4
 مرغداني. 11                      نشيمن .5
                         مطبخ .6
  
  
  
  
  
  
  

اي فرهنگـي اسـت كـه    از منظر اجتماعي خانه پديـده 
ن شكل و سازمان آن متعلق بـه فرهنگـي اسـت كـه بـدا     

حتي آن زمان كه خانه بـراي بشـر اوليـه بـه     . تعلق دارد
عنوان سرپناه مطرح بود، مفهوم عملكـرد تنهـا در فايـده    

شـد و وجـه   صرف يا عملكردي محـض خالصـه نمـي   
ضـروري و   ،عنـوان وظيفـه ضـمني    سرپناهي خانـه بـه  

انفعالي مطرح بـود و جنبـه مثبـت مفهـوم خانـه ايجـاد       
عنوان واحـد اجتمـاعي   محيطي براي زندگي خانواده به 

  )1376راپاپورت، آموس، . (بود
. نمايـد انسان هويت فردي خود را در خانه بازيابي مي

در » خـود «يونگ در اين باره، معتقد به حضور و تجلـي  
من از آغـاز، خانـه را بـه مثابـه مكـان      : كالبد خانه است

توانم به سـوي آنچـه   بلوغ، زهداني مادرانه كه در آن مي
تحـول يـابم،    ؛هسـتم و آنچـه خـواهم بـود    بودم، آنچه 
مـن  ... اي از جامعيـت روانـي   نشانه... كردم احساس مي

مـن  . ام قـرار دارم در بولينگن، در كانون زندگي حقيقـي 
  )1380روبرت، . موگروئر.( عميقاً خودم هستم

  
هر مكاني كه انسان در آن زندگي مي كنـد بايـد بـا     "
ري خوبي داشـته  اگر بخواهيم معما. اي شروع شودقصه

ي و كلـي توجـه   يباشيم بايد به فطرت، نياز و مسائل جز
  استفاده  براي طراحي بنا امروزه ديگر از فكر و مغز. كنيم

كه در روسـتاها و بناهـاي روسـتايي    نمي شود، در حالي
راسـم بـدران، كارگـاه فهـم معمـاري      ( ".اينگونه نيست

 ) 8/89-5ايران، پنجره اي به گرگان 
روسـتايي تصـويري از بسـتر و زنـدگي     مسكن بومي 
ي است كه در خدمت شيوه اي خاص از يروزمره روستا

قرار ) معيشت كشاورزي و دامداري(هاي انساني فعاليت
ارتباط عميقي با محيط داشته، به آن  خانه روستايي. دارد

  محـل سـكونت افـرادي اسـت كـه بـه        وابسته اسـت و 
  )3ر شماره تصوي(. هاي توليدي اشتغال دارندفعاليت

روستاي  ،خانه با معيشت  دامي و فروش لبنيات. 2ت 
.از توابع شهرستان آشتيان موسي آباد  
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بنابراين تأمل پيرامون مسكن و خانـه متنـاظر بـا مفهـوم     
همانگونه . است) آبادي(در مكاني خاص » سكونت كردن«

  كــه مســكن مفهــومي فراتــر از چــارچوب خانــه را دربــر 
رفـع  مسكن و معنايي فراتر از هم سكونت كردن گيرد، مي

يط نياز، و بيانگر برقراري پيوندي پرمعنا ميان انسـان و محـ  
تمدن انساني زماني شكل گرفتـه كـه    :توان گفتمي. است

در را انسان مسكن گزيـده و از ايـن طريـق هسـتي خـود      
جهان تثبيت كـرد و ايـن خواسـته مسـتلزم  ارتبـاط ميـان       

  .عناصر مكان و فضا است
  
  
  
  
  
  
  
  
 تنورخانه. 7ورودي                        .1
 توالت. 8حياط                          .2
 انبار. 9يوان                          ا .3
 آغل. 10 مهمانخانه                  .4
 چاله سيب زميني. 11نشيمن                        .5
  حياط دامي. 12آشپزخانه                     .6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روستا
آثار و بقاياي بجاي مانده از تمدن كهـن ايـران ماننـد     

سيلك نشـان دهنـده زنـدگي     و رشهر سوخته، تپه حصا
 از اين مكانها.مبتني بر كشاورزي، دامداري و شكار است

. عنوان محل اولين روستاهاي ايـران يـاد كـرد   به توانمي
سـال پـيش از    2000ها به ايران در حـدود  ورود آريايي

ميالد و فراگيـري كشـاورزي از بوميـان، مراحـل شـكل      
وهـي بـه   گر. گيري و گسترش تمدن را سرعت بخشـيد 

دليل زندگي چادرنشيني در طي مهـاجرت و مقتضـيات   
جغرافيايي فالت ايران شيوه زيست مبتني بر كوچ نشيني 

در مناطقي كه شـرايط بـراي كشـاورزي    . را دنبال كردند
ــين    ــت و اول ــكل گرف ــم ش ــكان دائ ــود، اس ــاعد ب    مس

 .وجود آمدههاي روستايي بسكونتگاه
بخشي از فضاي  ،ناستقرار در مكان برپا مي شود و مكا

جغرافيايي است كه سطح و بعد دارد و توسط افراد، اشياء 
از منظـر  . اسـت و ديگر  موجـودات زنـده  اشـغال شـده     

اي از فضا است كه به صـورت  مكان بخش ويژه ،سكونت
 . ها تبلور يافته استشهر، روستا، آبادي و مانند آن

نـواع  د مشتمل بر اشوعنوان آبادي از آن ياد ميهآنچه ب
سكونتگاههاي انساني است و بـر خانـه، مزرعـه، قلعـه،     
. كالته، قريه، روستا، قصبه، شهرك و شـهر شـمول دارد  

 اي آغـاز لحظـه   آبادي با آب و آباداني همراه است و از
بخشـي از  ( گردد كه فرد يـا گروهـي از افـراد، مكـاني    مي

عنوان بسـتر سـكونت انتخـاب    هرا ب) محيط پيرامون خود
براين اساس، كليت يـك آبـادي متـأثر از سـاختار     . نمايند

مكــان طبيعــي و روابــط ميــان ســاكنان آن اســت كــه در  
برگيرنده سـاختارها و عوامـل مختلفـي از جملـه سـنت،      

   .مذهب، معيشت و اعتقادات اهالي است
هاي فارسي به ده و قريه اطـالق  فرهنگ رواژه روستا د

بـه معنـي    اي پارسي است كه از دهيـو ده واژه. شده است
در دايـره المعـارف   . سرزمين و كشور گرفته شـده اسـت  

وسـتاي آجـان از توابـع    ر ،خانه با معيشت كشاورزي. 3ت 
 .شهرستان زرنديه
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در . دهخدا روستا از ريشه رستن و روئيدن معنا شـده اسـت  
زبان پهلوي به روستا، روسـتاك، رسـداق، رزداق و رسـتاق    

در برخي از . تري از ده داشته استمي گفتند كه معني وسيع
 تعاريف در مـورد روسـتا آن را محلـي كـه فعاليـت اغلـب      

ذكـر   ،ساكنان آن وابسته به زمين ماننـد كشـت و زرع باشـد   
اند و اين نشانه قائم به ذات بودن آن است، چون بدون كرده

ده و قريـه ممكـن    .اسـت  يافتهنمي كشاورزي اين صفت را
ساكنان آن زارع، برزگـر،  است برمبناي كشاورزي نباشد و 
بـر   معيشت آنان مبتني و كشاورز و دامدار روستايي نباشند

راج هايي ديگر مانند خدمات، صنايع دسـتي، اسـتخ  فعاليت
و صـيادي اسـتوار باشـد      معدن، بهره وري از آب معـدني  

ولي اگر اين واحـد معيشـت بـا بهـره وري از فضـاها يـا       
هاي كشاورزي و مرتبط با آن نظير باغداري، مزرعه فعاليت

داري، نخيالت، دامداري، پرورش طيـور، پـرورش زنبـور    
رورش ماهي، صيد مـاهي، شـكار حيوانـات و نيـز     عسل، پ

 اهلـي صنايع دستي كه مواد اوليه آن از گياهان و حيوانات 
  .ودشروستا ناميده مي شكل گرفته باشد، ،است
كلمــه قريــه و مشــتقات آن شــامل قريتــك،   در قــرآن  

. بـار تكـرار شـده اسـت     57قريتكم، و قريتنا در مجمـوع  
براي ايـن واژه بـه كـار     معنايي كه در ترجمه هاي مختلف

داللت به جايگاه و مكان زيست مردمان  گرفته شده عموماً
مفسـرين و  . بدون در نظر گرفتن ميـزان جمعيـت آن دارد  

ن كريم قريه را شهر، آبـادي، ديـه، ده و ديـار    آمترجمين قر
ترجمه نموده اند كه در تمام آن ها  منظور محـل و مكـان   

اي آن را ديار؛  محمـد  الهي قمشه. اجتماعات انساني است
خواجوي، سيد رضا سراج، محمد كاظم معزي، فوالدونـد،  

ــدين   و خرمشــاهي فــيض االســالم آن را شــهر؛ جــالل ال
مكارم شـيرازي آن را آبـادي و شـهر؛ محمـود      و مجتبوي

ترجمـه   هـا ديـه ياسري و صاحب محـدث دهلـوي آن را   
در  هاي انسـاني هايي كه براي سكونتگاهديگر واژه. اندكرده
بـار؛    17ن كريم بكار گرفته شـده  المدينـه و المـدائن،    آقر

بـار؛ دار، داركـم،    19 بلد، بلده، بلدا، و الـبالد مجموعـاً  
بار؛ الديار، ديـاركم، ديارنـا، ديـارهم     32 دارهم مجموعاً

مدينه بر وزن قبيله و بلد بـه  . بار بوده است 16مجموعا 
امتگـاه معنـي   معني شهر و دار به معني سرا، جايگاه و اق

براي كامل شدن معنا و مفهوم قريه و روسـتا  . شده است
در . الزم است بـه تعريـف واژه شـهر نيـز توجـه شـود      

بر آستانه  تعريف شهر صرف نظر از تعاريف رايج مبتني
ناقص محسوب مـي شـوند، يكـي از     جمعيتي كه اساساً

مفهوم شهر توسط احمد اشـرف  تعاريف كامل در مورد 
. انـد گران نيز همين مضمون را تكرار كردهبيان شده و دي

از نظر احمد اشرف شهر چه در دوران باستان و چـه در  
ــام اداري     ــاه نظ ــدرت و جايگ ــاه ق ــالمي پايگ   دوره اس

  . بوده است (patrimonial) "پدريشه"
اند كـه بـه معنـاي    شهر را در زبان فارسي خشت گفته

بـه  ) 1353اشـرف،  . (بوده است) قلمرو پادشاه(پادشاهي
تـوان در  اين ترتيب تفاوت قريه يا روستا و شهر را مـي 

استقرار دستگاه اداري و حكومتي در شهر اعـالم كـرد و   
هـا مشـاهده   اي بـين آن در بقيه موارد وجه افتراق عمـده 

همچنين يكي ديگـر از وجـوه تفـاوت عمـده     . شودنمي
هـاي كشـاورزي و   روستا بـا شـهر را در غلبـه فعاليـت    

  . هاي ديگر استبت به سكونتگاهباغداري آن نس
هاي شهري و روستايي ايـن  سكونتگاه از ويژگييكي 

و  هسـتند هـا  است كه مركز عمل آگاهانه و ارادي انسان
به علت متفاوت بـودن ديـدگاهها و عمـل مـردم داراي     

 مانند تفاوت. (شوندمي ها و هويت هاي متفاوتيويژگي
ر اقوام مختلف ها و قلمروهايي كه در اختيامكان ويژگي

هـا  مكـان  .)مشاهده مي شـود ... كرد، آذري، بلوچ، لر و 
ها، ها و خصايصي هستند كه بازتاب ارزشداراي ويژگي

اهداف، فعاليت ها و روابط انساني است كه در ارتباط با 
بـه همـين دليـل فضـا،     . شـود مـي  عناصر طبيعي برقـرار 

 اجتمـاعي از   -اقتصـادي  هـاي فعاليـت  طبيعت، انسان و
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بـا توجـه بـه تغييـر     . باشـد مي عناصر تشكيل دهنده مكان
هـاي  ويژگـي  ديدگاهها و ارزش ها و رفتار اجتماعي افراد،

هاي مكـان  از ويژگي .يابدمكان نيز در طول زمان تغيير مي
ايجاد تعلق خاطر به واسـطه نقـش عملكـردي و هويـت     

هـا وجـود دارد و بـه    خاص و مشخصي است كـه در آن 
كه تمامي افراد نسبت به مكـان تولـد و    همين دليل است

 ،مكـان . كننـد مـي  زندگي خود احساس تعلق و وابستگي
محـل زنـدگي    بسـتر شـكل گيـري فرهنـگ و معمـاري و     

هايي است كه در طـي زمـان كالبـد آن را بـه وجـود      انسان
  )4تصوير شماره (. اندآورده
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

 كاهدان. 5                ورودي .1

 آشپزخانه. 6             حياط      . 2

 آغل. 7ايوان                   .3

  فضاي تقسيم آغل. 8اتاق                    .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فضا  
اي بسيار عام است كه تمام جهان هسـتي را  فضا مقوله

و به محيط حـس راحتـي و    كرده زندگي را احاطه و پر
دهـد  مـي فعاليت هايي كه انسان انجـام  . بخشدمي امنيت

بنابراين كارهاي  او داراي جنبة فضايي  ،نياز به فضا دارد
براي اين كه بشر بتواند بـه تصـورات و ذهنيـات    . است

خود عينيت بخشد، بايد روابـط بـين اشـياء و آنچـه در     
ها را در قالب مفهومي محيط قرار گرفته درك كرده و آن

بنابراين فضا  صـورتي جـامع و   . فضايي هماهنگ نمايد
يط ـا يكديگر و محـها بان انسانـرندة ارتباط، ميـبرگيدر

  . است
ــا ــدد و   واژه ،فض ــاي متع ــه ه ــه در زمين ــت ك   اي اس
هاي گونـاگون از جملـه فلسـفه، جامعـه شناسـي،      رشته

معماري و شهرسازي به طور وسيع استفاده مـي شـود و   
. مفهوم آن از ديرباز مورد توجه انديشمندان بـوده اسـت  

ة فضا به معني برداشـت يكسـان از ايـن    تكثر كاربرد واژ
مفهوم در تمام زمينه هاي فوق نيست، و توافـق مطلقـي   
ــه چشــم     در مــورد تعريــف فضــا در مباحــث علمــي ب

خــورد و ايــن واژه از تعــدد معنــايي نســبتاً بــااليي نمــي
  .  برخوردار است

  افالطــون هندســه را بــه عنــوان علــم الفضــا مطــرح 
دن ايـن تعريـف فضـا را    و ارسطو با كامل كر نمايدمي

اي از مكان ها دانسته كـه ظـرف تمـام اشـياء     مجموعه
كند و آن را جـايي  وي فضا را با ظرف قياس مي. است

خالي مي داند كه بايسـتي پيرامـون آن بسـته باشـد تـا      
بتواند وجود داشته باشد و در نتيجـه بـراي آن نهـايتي    

در حقيقت براي ارسطو فضا محتواي يـك  . وجود دارد
  . ف بودظر

بعدها تئوري هاي مربوط بـه فضـا براسـاس هندسـه     
اقليدسي بيان شد، به طوري كه مشخصه تفكـر يونانيـان   
در مورد فضا در تفكرات اقليدس يـا هندسـه اقليدسـي    

از  خانه با معيشت كشاورزي دامي، روسـتاي چلسـبان  . 4ت 
 .ابع شهرستان زرنديهتو
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فضاي اقليدسي فضاي يكسان، همگن . قابل مشاهده است 
و پيوسته اي بود كـه در آن برآمـدگي يـا انحنـايي وجـود      

  . دازه گيري بود نداشت و قابل ان
با ظهور دوره رنسانس، فضاي سه بعدي به عنوان تابعي 
از پرسپكتيو خطي معرفي گرديد كه باعث تقويت برخي از 

در . مفاهيم فضايي قرون وسطي و حذف برخي ديگر شـد 
قرون هفدهم و هجدهم، تجربه گرايي باروك و رنسـانس،  

تر پيچيدهمفهوم پوياتري از فضا را به وجود آورد كه بسيار 
  . و سازماندهي آن مشكل تر بود

نقـش   دكارت از تأثيرگذارترين انديشمندان قرن هفدهم،
در   .داشـت ه فضـا و مكـان   ـدادن بعد كمي باي در عمده

همـه سـطوح ارزش    ،سيستم مختصـات راسـت گوشـه او   
هـايي از فضـاي   قسـمت  عنـوان يكساني دارند و اشكال به
از دكـارت، فضـا تنهـا     تا پـيش . نامتناهي مطرح مي شوند

اهميت و بعد كيفي داشت و مكان اجسام به كمـك اعـداد   
  . شدنمي انـبي

  عنــوان ســال بعــد از ارســطو، كانــت فضــا را بــه  1800
اي از درك انساني و متمايز و مسـتقل از مـاده، مـورد    جنبه

او جنبه هاي مطلق فضا و زمان را در نظرية . توجه قرار داد
خارجي تا ذهن انسان گسـترش داد   نيوتن از مرحلة دنياي

. ها پايه گذاري كـرد و نظريات فلسفي خود را براساس آن
به عقيده كانت، فضا و زمـان مسـايل مفهـومي و شـهودي     
هستند كه دقيقاً در ذهن انسان و در ساختار فكري او جاي 

  .  شوندهاي ادراك محسوب ميدارند و از ارگان
تبيـين واژة فضـا  بـر     هايدگر از فيلسوفان معاصر نيز در

  اين عقيده است كه فضا به معنـي جـايي اسـت كـه بـراي      
فضا به چيزي كـه يـك محـدوده و    . گيري آماده باشدجاي

تـا   توانـد مـي اين تعريف از فضا . دهدافق رهاست، جا مي
حدودي با مفهوم مادي فضا و جايي كه هنوز توسط اشياء 

. بق باشـد منط ،افته استـفضايي و مكاني صورت تحقق ني
با اين كه تعريـف دقيـق و مشـخص فضـا دشـوار و گـاه       

ثر از موقعيـت مكـاني   أناممكن است، اما تعريف فضا مت
هاي فضا به صورت ،شخص است و بنا به نقطه ديد وي

تـرين  اجتمـاعي  ،معمـاري . باشدمختلف قابل ادراك مي
از  هنر انساني است و حضـور فضـا در زنـدگي آدميـان    

ــامي ــان  هنگ ــه  انس ــه  ك ــرفا ب ــوراك ص ــردآوري خ    گ
تا حـال حاضـر   كرد  مي پرداخت يا در غارها زندگيمي

ازمند فضايي است كه يبشر ن. اي غايب نبوده استلحظه
ايـن نيـاز   . نمايد تاو را در مقابل تأثيرات محيط محافظ

كه برگرفته از فطرت انساني است از ابتداي زندگي تا به 
ماري بـر گرفتـه از   مع. امروز تغيير چنداني نداشته است

امي ـچنين نيازي است و تجربـه فضـايي اسـت كـه تمـ     
  . شوندمي دهـافته و سنجيـر مبناي آن شكل يـارتباطات ب

ــدي     ــيف كالب ــر توص ــاني ديگ ــه بي ــاري ب   فضــاي معم
هنر به نظم در  ،معماري. هاي زندگي انسان استفعاليت

تواند قبـل از آن كـه افعـال    آوردن فضاست و انسان نمي
را منظم كرده و به زندگي خود سازمان دهد،  فضا خود 

   رابطــة انســان بــا فضــاي معمــاري. را بــه نظــم در آورد
در اي مداوم است كه بخش مهمي از زنـدگي او را  رابطه

رابطة انسان بـا فضـاي    زتر ااين رابطه پيچيده .گيردميبر
هنرهايي مانند نقاشي و مجسمه سازي است، زيرا انسان 

مسـكن را هـم از درون و هـم از بيـرون     فضاي خانه و 
لة أاز اين رو بعد از قـرن هـا، هنـوز مسـ    . تجربه مي كند

اصلي معماري، فضا و زندگي و چگـونگي ارتبـاط بـين    
اما ايـن ارتبـاط از فرمـول خاصـي نتيجـه      . اين دو است

شود و به صورت الگويي از پيش تعيين شده وجود نمي
   .ندارد، بلكه بايد آن را ايجاد نمود

  

  نتيجه  
  فضا جوهره اصلي خانه روستايي  

ترين خصوصيت فضاي معماري كه آن را از ساير مهم
حوزه هاي هنر متمايز مـي نمايـد جـاي دادن انسـان در     
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نقاشي دو بعدي است، مجسمه نيز بـا ايـن   . آن است درون
كه داراي سه بعد است، اما انسان سه بعـد آن را از بيـرون   

ليكن معماري با اينكه بايـد شـبيه   . مشاهده و درك مي كند
اي بزرگ باشد اما درون آن خالي شده تا انسان در مجسمه

از اين رو معمـاري فقـط   . نمايد و آن را تجربه  آن زندگي
هنر يا تصويري از زندگي تاريخي يا در حال گذار نيست، 

فضـاي  . بلكه جايي است كـه زنـدگي در آن جريـان دارد   
ي روزمره انسان اسـت و رابطـة   بستر فعاليت ها ،مسكوني

انسان با اين فضا مدام و مستمر است و بايد بـراي كسـاني   
بر اسـاس آنچـه   . كه در آن زندگي مي كنند قابل فهم باشد

جـوهره معمـاري  اسـت و      ،فضـا  :تا كنون شرح داده شـد 
 عموم معماران آن را اصلي ترين جنبه و سرمنزلي تعريـف 

ــاري م مـــي ــايي معمـ ــه هـــدف نهـ ــد كـ ــوبكننـ    حسـ
تعاريف مختلفي كـه از معمـاري    ) 1350گيدئون،.(شودمي

ارايه شده بر اهميت فضا در معماري تأكيد مـي كننـد، بـه    
  وجــه مشــترك اكثــر  ،طــوري كــه هنــر ســازماندهي فضــا

به عبارت ديگر موضوع اصلي مسكن روسـتايي  . هاستآن
بايد اين باشد كه چگونه فضا با استفاده از انواع مصـالح و  

  . 4اي مختلف، به صورت خالقانه سازماندهي شودروش ه
از ديدگاه تاريخي بخش مهمي از تحـول معمـاري و بـه    
تبع آن معماري روسـتايي در دوره هـاي مختلـف، نشـأت     
. گرفته از دگرگوني مباني تنظيم و تدوين فضا بـوده اسـت  

توان در روش هاي متفاوت سـازماندهي  اين ويژگي را مي
ري روسـتايي منـاطق مختلـف    فضاهاي مسكوني در معمـا 

نگـاهي بـه تـاريخ معمـاري ملـل در      . كشور مشاهده نمود
قرون گذشته نيز بيانگر اين واقعيت است كه عامـل ايجـاد   
ــاي     ــوني روش ه ــاري، دگرگ ــي در معم ــوالت اساس تح

فضايي و نه تغيير در سليقه و زيبـايي شناسـي    سازماندهي
مـان،  معماري در همة اعصـار بـا روشـنايي، ز   . 5بوده است

تنوع، خلوص، سبكي و سـنگيني، چنـد ارزشـي بـودن، و     
غناي فضا و اين قبيل مفاهيم همـراه بـوده اسـت و بـراي     

تحقق اين مفـاهيم از مـواد، روش هـا و فنـون اجرايـي      
مختلف استفاده كرده و هيچگونه سـختگيري در كـاربرد   

از اين رو مقولـة  . روش ها و مصالح اعمال ننموده است
  . ترين ويژگي معماري بوده استمهم فضا همواره

لفـه هـاي مختلـف اجتمـاعي، اقتصـادي،      ؤهر چنـد م 
ساختماني از ديگر عوامل مهـم و   و فرهنگي، عملكردي

الزم بــراي  شــكل گيــري معمــاري هســتند، امــا بــراي 
تشخيص ارزش هاي معماري كافي نبوده و خمير مايه و 

 بودهو ايجاد تجربه فضايي جوهرة معماري همواره فضا 
ـ . است عنـوان مثـال هـر قـدر نمـاي مسـكن و خانـه        هب

پوسـته اي اسـت كـه در     همانندروستايي زيبا باشد، اما 
ــي فضــا را   درون خــود گــوهر گرانبهــاي معمــاري يعن

  . محصور نموده است
ممكن است روي اين پوسـته بـا ظرافـت و  مهـارت     

اي خاص تزئين منقوش يا كنده كاري شده و يا با سليقه
اي از پوسته هايي اما در هر حال مجموعه گرديده باشد،

ـ   وجـود آورده و آنگـاه   هاست كه فضايي سه بعـدي را ب
محتـواي آن يعنـي فضـاي     بايسـت مي معماري است كه

بنابراين كليد فهـم  . خوبي شكل داده باشدهب درون بنا را
خانه روستايي وابسـته بـه شـناخت فضاسـت و از ايـن      

لنشـين بـراي   طريق است كـه بايـد فضـاي مطلـوب و د    
هـاي بـومي   گرچـه خانـه  . زندگي روستايي بوجود آورد

روستايي طبق فرهنگ و رسوم محلي شـكل گرفتـه امـا    
هـا اتفـاقي و بـر حسـب     شكل و سازماندهي اين خانـه 

تصادف نبـوده بلكـه در كنـار پاسـخگويي بـه نيازهـا و       
احتياجات انساني تصور فضايي روستائيان نقـش بسـيار   

  . ها داشته استكل گيري آناي در شكننده تعيين
  

  هايادداشت
آستانه جمعيتـي خاصـي بـراي تمـايز      هاي مختلفكشور .1

در ايران سه آستانه جمعيتي بر اسـاس   مثالً. دنروستا دار وشهر 
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تراكم جمعيت در مناطق مختلف كشور براي تمايزشـهر از روسـتا   
، نفـر  2000اين آستانه در مناطق با تراكم جمعيتي كم .  وجود دارد

منـاطق بـا تـراكم جمعيتـي      رنفر و د 5000مناطق با تراكم متوسط 
 .نفر است 10000زياد 
2. Phenomenology 
3. phenomenon 
معمـاري هنـر سـاختن     (Bruno Zivi)قيدة برونو زويبه ع. 4
معمـاري   (Auguste Perret)از ديدگاه اگوست پـره  . استفضا 

 . شودمي يانهنر سازماندهي فضاست كه اين هنر از راه ساختمان  ب
به همين دليل است كه نيكـوالس پـوزنر تـاريخ معمـاري را      .5

 .تاريخ شكل گيري فضا به دست انسان مي داند
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14 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

