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 چکیده

 آثار ی جلوه ترین عالی عنوان به معماری است، داشته را جهان عظیم امپراطوری و تمدن اولین که ایران ما کشور

است.  بوده خود زمان علوم و هویت و فرهنگ با ایرانی معماران ذوق و استعداد و هنر تلفیق از سمبلی و الگو بشری،

 توجه جامعه، هویت بررسی ی ها ه شیو از یکی که آنجا از. است پیچیده بسیار مفهومی با اما ساده بسیار واژهای هویت،

 مسکونی معماری در همواره جامعه یک هویت و فرهنگ ی مسئله است، جامعه فرهنگ با آن ارتباط و فضایی عناصر به

 قرار آن با متقابل ارتباط در روزمره طور به انسان که است فضایی اولین خانه که آنجایی از و است گذار تاثیر کشور یک

 در را فضایی تعلق احساس آدمی که است فضایی اولین خانه و همچنین گذارد می تاثیر آن بر و گرفته تاثیر آن از دارد،

 تاثیر تحت شدت به آن فضایی سازمان و شکل و شده محسوب فرهنگی پدیده ای    خانه یک احداث. کند می تجربه آن

 ی گسترده وجود گیری شکل باعث مدرن، معماری و اندیشه در سکونت عام مفهوم .دارد تعلق آن به که است فرهنگی

 تواند می جامعه یک افراد بر غالب زندگی سبک و است شده آن با متناسب محیطی ساختن و انسان گزینی سکنی کیفی

 هویت چون حساسی و کلیدی مسائل با و باشد جامعه آن افراد زندگی اساسی های مؤلفه نیز و غالب فرهنگ مبین

 فکری و مذهبی عقاید و اقلیم رفتاری، فرهنگی، ازالگوهای زندگی روش و سبک. است خورده پیوند اجتماعی و فردی

 کمک با مقاله این در. برند می کار به خود اجتماعی و فردی زندگی در را آنها روزمره طور به افراد که گیرد می شکل

 و فرهنگ متقابل تاثیر مورد در بررسی و استخراج به میدانی و ای کتابخانه منابع مطالعه و تحلیلی _ توصیفی روش

 .گیرد می قرار بررسی مورد مسکونی های خانه در جامعه افراد زندگی سبک

  معماری، معماری مسکونی محیط، فرهنگ، هویت، :کلیدی های واژه
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 مقدمه .1

فرهنگ با معماری به خصوص در مورد خانه و مسکن آمیخته است. امروزه با توجه به روند تکامل روز  از روزگاران قدیم،

حوالت فرهنگی ناشی از این معماری نیز هم گام با علوم دیگر دست خوش تغییرو ت افزون علوم و شکل گیری علوم جدید،

 ر امان نمانده است. معماری اصیل که در تمام دنیا زبانزد فرهنگ و هویتی پر افتخار بود،ها شده و از تأثیرات آن دپیشرفت

ک جامعه دو مقوله ی به اکنون چه چیزی ازآن باقی مانده است؟به ویژه در معماری مسکن که از آنجا که فرهنگ و هویت ی

 خاستگاه. است اجتماعی موجودی انسانهمچنین  در مباحث معماری امری انکارناپذیر است، اهمیت آن ها اند وهم پیوسته 

 تحت را شخصیت او حتی و زندگی تمامی که دارد او زندگی در کارکردهایی و بازتاب باشد، که چه هر انسان بودن اجتماعی

ای فرهنگی حداث یک خانه پدیده . )ابگریزد آن از تواند نمی انسان که دارد لوازمی و اقتضائات جامعه زیرا، دهد می قرار تأثیر

 در (.Rapoport،1969یر فرهنگی است که به آن تعلق دارد )محسوب شده و شکل و سازمان فضایی آن به شدت تحت تأث

 های خانه در چه را اصول این. است شده می ساخته طرح ویژه الگوهای و اصول پایه بر خانه معماری ایران، کهن معماری

 مستقیم جلوه ایرانی، خانه .(1387 معماریان) کردند می دنبال همواره عادی مردم خانه در چه و اشرافی و اعیانی یا توانگران

 در روزمره زندگی و زندگی سبک اساسی های مؤلفه از یکی مثابه به خانه .بود زندگی شیوه و فرهنگی و معنوی های ارزش

 و ارزشمند کاالی یک مؤلفه این اقتصادی گاهددی از. دارد اهمیتی با بسیار و اساسی نقش انسان زندگی کلیت فهم جهت

 مشکالتی با آن در رفاه و آرامش از برخورداری و آن داشتن برای جامعه در افراد امروز جامعه در که ،باشد می          کمیاب

 نمادین مولفه یک پدیده این هنری منظر از.کنند می تالش آن به دستیابی برای ساعته 24 است افراد گیر گریبان امروزه که

 و اجتماعی مطالعات زاویه از .گذاشت نمایش به را ای خالقانه هنرهای ها، نشانه نمادها، آن در توان می که شود می محسوب

 در که گیرد می شکل ازدواج و خانواده اجتماعی نهاد گیری شکل با همراه زندگی سبک پدیده این( شناسانه جامعه)  فرهنگی

 تلقی اساسی مؤلفه بشری هرجامعه در اولیه و اجتماعی نیاز یک عنوان به این بر عالوه است، زیادی بسیار کارکردهای دارای

 ثانویه نیازهای از بخشی حتی و احترام و آرامش امنیت، چون اولیه نیازهای از دیگری بخش اولیه نیاز این رفع با که است شده

 اجتماعی افراد، بین اجتماعی تعامالت بروز در تواند می مولفه این اجتماعی مطالعات در دیگر زاویه از. رساند می سرانجام به را

 و اجتماعی های شبکه و پیوندها تحکیم و صمیمیت اشاعه ،اجتماعی های سرمایه تقویت و ایجاد افراد، پذیری فرهنگ و شدن

 است، فرهنگ تولید برای ای پدیده یا مؤلفه خانه( شناسانه انسان) نگاه از ،باشد موثر بسیار... و خانواری و خانوادگی تعامالت

 و اشاعه و گردد می آموخته و شود می خلق آن در انسان توسط جوانب این که است مادی غیر و مادی های جنبه دارای که

 عاطفه، آرامش، تقویت و گسترش و افراد تربیت رشد برای مناسبی فضای پدیده این روانشناختی زاویه از. یابد می انتقال

 از که گیرد می شکل بنا یک قالب در فضاء این معماری و مهندسی دیدگاه از باشد، تواند می ها انگیزه و عالیق و محبت

 دارای که است فضایی خانه شهرسازی نگاه از است، برخوردار آن گیری شکل در ویژه های خالقیت و خاص ساختار و ساخت

 به توجه با. گیرد می شکل کنند می زندگی آن در که افراد بین فضاء این در بسیاری مسائل و است متنوع بسیار کارکردهای

 ای ارزنده بسیار نقش( گرا کل)Holism  مولفه یا پدیده یک عنوان به خانه. شد اشاره آن به مختصر طور به که ها دیدگاه این

 نهادینه - نمادین وجوه توان می جامعه بر حاکم اجتماعی نظام وجود براساس. دارد هنری و فنی انسانی، علوم مطالعات در

       اصلی توجه امروزه که حالی در .داد قرار بررسی و تأمل مورد را پدیده این معنوی و شناختی زیبا مادی، جوانب شده،

 توجه مباحث ترین اصلی از یکی است، متمرکز اقتصادی عوامل بر بویژه و کمی عوامل بر" غالبا مسکن تهیه اندرکاران دست

 های طرح و ها برنامه غالب تهیه در که است، فرهنگی های ارزش و معنوی های بارزه "مخصوصا کیفی، های ویژگی به
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 تجربه اولین که است مکانی تنها خانه که چرا .است شده واقع غفلت مورد مسکن جمله از معماری

 و همه دیگران و دوست با فرزندان، و همسر با خود، با خلوت. گیرد می صورت آن در جمع و انزوا در فضا، با واسطه بی های

 .(1387 حائری) گردد می ممکن آن در غیر، تعرض بی همه

 

 بیان مساله .2

 از پدیده این. دارد اهمیتی با بسیار نقش انسان اجتماعی و فرهنگی زندگی کلیت فهم جهت در اساسی های مؤلفه از خانه

 مورد مختلف های جنبه قالب در گرایی کل دیدگاه از مؤلفه یا این گیرد قرار پژوهش و مطالعه مورد تواند می مختلف ابعاد

 هر در انسانی فرهنگ بر حاکم اجتماعی نظام کلیت با منطبق خانه و هویت فرهنگ ابعاد مطالعه. گیرد می قرار بررسی و تأمل

 ملت یا قبیله قوم، یک و هویت فرهنگ ساختار بر که رسومی و آداب و سنت به توجه با همچنین ،گیرد می شکل ملتی یا قوم

 خانه فرهنگی و اجتماعی مطالعه در. کرد اشاره هم خانه فضای در افراد تعامل نحوه گیری شکل به توان می باشد می حاکم

 چگونه منطقه عرفی و اجتماعی نظام بر حاکم و هویت فرهنگ به توجه با پدیده این که دارد اهمیت مسئله این محقق برای

 به اجتماعی مطالعات دیگر سوی از. است رفته کار به آن ساخت در هایی نشانه و نمادها، ابزار، مواد، چه از شود، می ساخته

 همچنین. کرد خواهد بررسی را شود می برگزار خانه در که هایی آیین و ها ریشه. دهد می اهمیت خانه در افراد تعامل نحوه

. شود می بررسی مدرنیته و سنت تحوالت قالب در اند یافته دست امروزی و گذشته ساختار در خانه که الگوهایی و کارکردها

   است؟ اصولی و الگوها چه دارای که کنیم بررسی را خانه فرهنگ کارکرد -1 داشت خواهیم این بر سعی مقاله این در حال

 پارامترهای چه از خانه و هویت فرهنگ است کرده پیدا جامعه که ای مدرنیته تحوالت و جامعه شدن امروزی به توجه با -2

 بیان که مواردی این به توجه با است؟ داشته هایی کاربری چه پارامترها این گذشته در و است؟ شده برخوردار ای مدرنیته

 به ای مقایسه و تطبیقی و اسنادی های روش از ایم کرده دنبال مقاله این در که شناختی روش مالحظات براساس کردیم

 خانه تطبیقی مقایسه دیگر سوی از و ایم پرداخته حال و گذشته در آن الگوهای و اصول و خانه و هویت فرهنگ بررسی

 .داد خواهیم قرار بررسی و تأمل موردو هویت  فرهنگ بعد در را امروز خانه با گذشته

 

 رابطه فرهنگ و هویت  .3

عظمت و جالل و بخشندگی و هنگ از  شکوه، فر به معنی نیروی معنوی،است که « هنگ« + »فر»کلمه فرهنگ مرکب از 

سرادوارد برنت »نخستین کسی که فرهنگ را تعریف کرد  می باشد. اوستایی به معنای کشیدن و تعلیم و تربیت« ثنگ»ریشه 

، اخالق و قانون کسب سال قبل فرهنگ را مجموعه پیچیده ای از دین، دانش 12٠مردم شناس انگلیسی بود. وی حدود « تایلر

، خصوصیات قومی فرهنگ-شده معرفی کرد. از میان تعاریف گرد آمده، آن مفاهیمی که به فرهنگ نزدیکترند عبارتند از: 

           ، تمام خصوصیات رفتاری و گفتاری نسلهای پیشین است. فرهنگ-. را از گروه دیگر جدا می کند ، که آنگروهی است

فرهنگ، فرایند -که افراد از جامعه فرار می گیرند. فرهنگ عبارت است از الگوهای مشترک زندگی و رفتارهای متقابلی  -

فرهنگ، آن بخش از آداب زندگی است که همه اعضای -پویای راه و رسم، عرف و عادات است مشترک گروهی انسان است. 
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ش مادی و معنوی است که بخش مادی آن فرهنگ دارای دو بخ. یک گروه در آن مشترکند و ...

عبارتست از اشیای قابل درک مثل وسایل منزل و البسه و غیره و بخش معنوی آن عبارتست از ابزار معنوی انسان مانند علوم، 

 -3 خانواده عنصر -2 فرد عنصر -1» :است شده تشکیل عنصر چهار از فرهنگقوانین و ادیان و افکار و آرای مربوط به مادیات 

 قالب -4 کرداری قالب -3 گفتاری قالب -2 رفتاری قاب -1»: دارد متفاوتی قالبهای فرهنگ « جامعه عنصر -4 اجتماع عنصر

 .«صنعتی قالب -7 اجتماعی قالب -6 اقتصادی قالب -5 هنری

                        

 

 : خانه های قدیمی ایرانی2شکل                                     : خانه های قدیمی ایرانی1شکل              

 

 معماری و فرهنگ رابطه .4

 و عمل آزادی از که دانست آفرینش و خلق راه در انسان متفاوت های تالش محصول توان می کلی تعریفی در را فرهنگ

 نیز امر بدو در و شده منبعث دورن از عمدتاً که جامعه یک سنن و باورها عقاید، آداب، مجموعه. گیرد می سرچشمه او اراده

 فرهنگ شالوده ریز پایه طلبی کمال اساسی گرایش. آورند می وجود به را فرهنگ دهند، می قرار تاثیر تحت را درون

 مذاهب، هنر، ادبیات،. کند می تنظیم را آن نظری و فکری مبانی و ساخته را فرهنگی بینی جهان بنای زیر طلبی کمال.هاست

 میان در و هنر ما صحبت روی میان این از و باشد می جامعه یک فرهنگ روح یافتن تبلور مجاری جمله از غیره و سنت عرف،

 محیط و پناه سر به انسان نیاز آوردن بر درعین که محورهایی ترین عمده از یکی عنوان به برمعماری تکیه آن هفتگانه ارکان

 گرفته نشأت فرهنگ از اجتماعی پدیده یک عنوان به معماری .باشد می سازد، می برقرار فرهنگ با تنگاتنگ ای رابطه مصنوع،

 باعث فرهنگ تغییرات که است طبیعی معماری، در فرهنگ مستقیم تاثیر به توجه با بنابراین .گذارد می تاثیر آن بر و

 آید می وجود به معماری متفاوت های اندیشه آن، نتیجه در و شود می معماری پیدایش در موثر مفاهیم و مبانی در دگرگونی

 خاص طور به معماری فضای و نظری مفاهیم و عام طور به فرهنگی و نظری مفاهیم بین تعامل های شیوه کننده تعیین که
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 معماری وقتی زیرا شناخت، آن معماری در توان می را عصری هر فرهنگی خصوصیات .شود می

 می آمدن وجود به محض به...  و فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، مثل آید بوجود دوره یک متفاوت شرایط تاثیر تحت

 بروند بین از معماری اثر یک آورنده بوجود اثرات وقتی. بگیرد خود به را مخصوص صفاتی و شود شناخته زنده و مستقل تواند

 های جلوه برخی بین در تغییراتی و دگرگونی موجب حاضر قرن تحوالت و.دهد ادامه خود حیات به است ممکن معماری آن

 با تطابق فرصت تحوالت وقوع سرعت علت به طرفی از و ایستاد باز سنتی معماری روند و حرکت. شد جامعه فرهنگ و زندگی

 به را تغییرات زیادی حد تا آنها و بود گرفته صورت گام به گام اروپایی کشورهای در تحوالت که حالی در نکرد پیدا را فرهنگ

 جان و شوند شناخته آن اساسی عوامل کشورمان معماری و فرهنگ گرفتن جان دوباره برای اگر حال کردند جایگزین راحتی

 و اجتماعی شرایط با کامال حتی و نیست فرمها و سبکها از مجموعهای فقط معماری .داد خواهند ادامه خود حیات به بگیرند،

 .(1389مکملی،) اینهاست از ای مجموعه بلکه کند، نمی مشخص را خود اقتصادی

 

  هویت .5

 شخصیت، معنی به هویت لغات فرهنگ در باشد او جوهری صفات بر مشتمل که است شخصی یا شی حقیقت هویت،

 این معادل. اند کرده معنی نیز« همانی این» یا« همانی» گاهاً فارسی زبان در را هویت واژه. است آمده نیز وجود و هستی ذات،

 چه گوییم می ما که وقتی یعنی است کیستی به پاسخ در هویت لغوی بعد از و است Identity واژه انگلیسی زبان در کلمه

 .است هویت تعیین بر ناظر نوعی به واقع در هستیم کسی

 

 مسکن تعریف .6

 در و آید می آرامش معنی به سَکَن ماده از که سکونت و آرامش محل معنای به مَفعَل وزن بر است مکان اسم مسکن

 آن در که جائی-3 دار سرای، -2 بیت اتاق، -1:معین نامه واژه .کند می زندگی آن در انسان که گویند مکانی می به اصطالح

(. 192، 1334، دهخدا)مستقر منزل، سرا،. کند می سکنی آدمی آن در که آنجائی: دهخدا لغت نامه. مأوی منزل، کنند، زیست

 این در و است استراحت و پناهندگی خلوت، سکونت، محل خانه، ی معنا به و گرفته شده HOME واژه از التین زبان در خانه

 بین را صحیحی رابطه شرایط برخی با تطابق در که است خانه پوششی: است کرده تعریف چنین را خانه لوکوربوزیه راستا

 جدید علم پردازان نظریه از یکی که بشالرد گاستون های نوشته در .کند می برقرار انسان زیستی های پدیده و خارج محیط

 مراتب سلسله که است زادگاهی خانه: است شده چنین بیان خانه مفهوم (کاربردی گرای عقل و علمی جدید روح) اروپاست

 جائی در یا و کند می حک ما وجود در لوح همیشه برای را خانه یک در کردن زندگی یا کردن سکونت مختلف کارکردهای

 دهنده پناه تنها خانه. می کند خود آن از را خانه مفهوم گزید مسکن واقع به بتوان آن در بتوان که فضائی هر: گوید می دیگر

بسته می کنیم  و باز بارها خاطرمان خیال از نیز را خود گذشته صندوقچه آن حفاظ در نیست ما حاضر های شب        و روزها

 ایجاد پیچیده بسیار مقاصد برای نهاد این و سازه، نه است نهاد نوعی اول وحله در خانه: راپاپورت(. 14-11، 1375 )هاشمی،

 فرهنگ تأثیر تحت شدت به هم آن فضائی سازمان و شکل است فرهنگی ای خانه پدیده احداث اینکه به توجه با. است شده

 و نکنند ناراحتی احساس آن ساکنان که است جائی خانه: نیا کریم پیر محمد (. استاد1385، )صالحی گیرد می   قرار آنان
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 صفتی اسالمی تمدن در .نشود احساس خستگی تا باشد داشته زیادی تنوع بایست می خانه اندرون

 نحل ) سکَنا منٍ بیوِتکم لکم جعلَ اللَّه و: است آرامش و سکون اند، گرفته شکل آن به توجه با ها خانه عمل در که خانه از

 برهمین که مسکن یعنی ،(سکون) صفت این از مکان اسم. داد قرار شما برای آرامش مایه را هایتان خانه خداوند( 8٠آیه

 آرامش مایه و مظهر واقع به ها خانه اینکه برای و آمده قرآن در مرتبه چندین دارد، داللت خانواده زندگی محل از خصوصیت

 .اند داشته کار در را تدابیرگوناگونی گذشته معماران ،شوند

 مفهوم فرهنگ و هویت در معماری . 7

زمانی که به عنوان  1871در سال  واژه ای متأخر است که برای اولین بار در حس انسان شناسانه ی معاصر ،.فرهنگ1

 رسوم و هر گونه قابلیت و عادات دیگری است که آداب و اخالقیات، هنر، باورها، فرهنگ، مجموعه ای کلی که شامل دانش،"

             از این واژه در مطالعات مسکن استفاده تعریف شده بود. (1871)تایلر، "انسان به عنوان عضوی از جامعه بدست آورد

بنابراین تمام گونه های انسانی دارای فرهنگ هستند. انواع خاص فرهنگ به عنوان مجموعه ایی از راهبردهای  می کنیم،

منجر به شکل گیری روش های  به نوبه ی خود، آرمان های یک جامعه، می گیرد.تطبیقی در محیط زیست خاص خود شکل 

خاصی از زندگی و رفتار شده و نیز شامل محیط های طراحی شده برای گروهی از مردم می شود که به عنوان هنجار سبک 

فرهنگ، یک امر مقطعی و  (.,1998Rapoportایشان تشکیل داده و این گروه از دیگران متمایز می کند) خاصی از زندگی را بر

پایدارترین وجه جامعه  بسیار بارز و قوی است. فرهنگ، ضمن اینکه تغییر پذیر است ولی جنبه میراثی آن، خلق الساعه نیست.

و ابتذال با انحطاط  و ارتقاء و بنابراین تغییرات آن در طول زمان اتفاق می افتد. فرهنگ یک امر سیال است. قابلیت رشد است،

ناظر به کیفیت موجود در آن جامعه و واقعیتی است که اکنون در آن جامعه وجود دارد. فرهنگ یک  دارد. فرهنگ یک جامعه،

(. آموس 1393)شکاری وشهبازی، بلکه همواره قابلیت تکامل دارد مطلق و مطلوب نیست، جامعه هیچ گاه کمال یافته،

معتقد است که فضا به وسیله ی فرآیندهای  مینه ی فرهنگ و معماری،راپاپورت بر مبنای رویکرد انسان شناسی خود در ز

)شریفیان و  در رابط های متقابل بر کالبد انسان نیز تأثیر می گذارد سرچشمه گرفته از کالبد انسان ساخته می شود و

 (. 1392جهانیان، 

خ آن ملت بوده و نیز تمام اجزای آن ،علتی وجودی که برای ملتی تعریف می شود و بر خاسته از فرهنگ و تاریهویت. 2

هویت فردی که اغلب در مباحث روانشناختی و هویت جمعی که در مباخث  را در بر گیرد. هویت از دو جنبه بروز می کند:

و فرهنگ شکل می گیرد و هویت از جمله نیازهای طبیعی انسان تماع ججامعه شناختی مطرح می شود. هویت افراد در متن ا

(. معماری 83، ص1388)پرویزی، اجتماع افراد استاسی و شناساندن خویش است. بنبراین هویت محصول تعامل برای خودشن

مبین ارزش هایی است که جامعه به آنها تمایل دارد.  : بیانگر ارزش های حاکم بر جامعه است، دوماًدارای هویتی است که اوالً

تعلق  این که آنچه اثری را در نگاه عموم بی هویت جلوه می دهد، است وبیانگر عوامل هویت فرهنگی پدیدآورنده ی آن  سوماً

 (.   1389یا عدم تعلق آن به هویت جمعی و پایدار است )یمانیان و دیگران، 

 منزل مسکن، ، خانه مفهوم. 8

 پرداخته خانه نمادین مفهوم بررسی به مختلف های نمونه و ها تجربه بیان با (1995) مارکوس خانه،کوپر مفهوم زمینه در

 & 1986Marcus) دارد وجود بشر ذهن در خانه و خود میان نمادین ارتباطی از ای گونه که دارد می بیان و است
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Sarkissia, ) است مسکن از بیش چیزی خانه رو این از (1993Hollander , .)جهان مرکز خانه 

 1974Moore) کند می عمل مکان مفهوم تحکیم جهت در ساختار ترین شاخص عنوان به محله، برای و ساکنانش برای است

et al , ). سازیم می نیز را خود آن، ساختن با که است جهان از کوچک ای نمونه خانه واقع در (198٠Norberg-Schulz , ). 

 نیز ها انسان میان ارتباط بر هستند، انسان کلی حالت دهنده نشان که میزان همان به فضا دهنده سازمان اصول بنابراین،

 وابسته خود برای شخصی فضای یک داشتن و بندی عرصه به زندگی های شیوه رو این از .(,Tuan 1977) دکنن می داللت

 نیز مهمان ویژه فضای استقرار مکان و کیفیت بندی، عرصه .(, 2٠٠5:144Hnsson , 2008Rossler & Glasgow) هستند

 سکونت محل معنی به فارسی لغت در مسکن .است دیگران به خانواده جمعی هویت انعکاس بر ناآگانه و آگاهانه تالشی بیانگر

 مردم که است محلی دارد، قرار صدا و سر پر و متنوع فضاهای مقابل در که است جائی. (1362 ،4114 معین،) است آرامش و

 نیز منزل معنی. آورند می پناه آنجا به سالم زیست و استراحت برای فعالیت و کار از ناشی هیاهوی از دور روزانه تالش از پس

 زندگی و استراحت خواب، برای کار، از فراغت برای مردم که محلی یعنی منزل. (439٠،1362معین،) نزول و فرود محل یعنی

 به و انسانها نیاز مهمترین زایدۀ ها سکونتگاه عنصر کوچکترین عنوانه ب مسکن واقع در. آیند می فرود برآن خانواده کنار در

 نژادی، عوامل کنار در مسکن انواع گیری شکل در. رود می شمار به منطقه هر جغرافیای های پدیده از یکی آورنده وجود

 (.1374،56 ترلون،) دارد ای عمده نقش است، متفاوت دیگر منطقه به ای منطقه از که نیز جغرافیای عوامل روانی، تاریخی،

 مسکونی محیط و ساکنان هویت تعامل. 9

 مسکونی محیط و ساکنان هویت تعامل مورد در را ادعا این توان می است اجتماعی فضای مسکونی محیط که آنجایی از

 از نمادین متقابل کنش یک در تا دهد، می شکل معنایی عناصر با را مسکونی محیط متصورخود هویت طبق انسان که داشت

 خود هویت او، مسکونی محیط از دیگران ارزیابی به توجه با و دهد قرار تعامل در دیگران با را خود شده، ساخته محیط طریق

 (.1392 ودیگران، پوردیهیمی) دهد ارتقاء و تثبیت ارزیابی، را

 

 امروزی مسکن به سنتی خانه تاثیر. 10

 توان می که ای گونه به. دارد رابطه قبیل این از و خاطر تعلق الفت، و انس محصوریت، امنیت، چون مفاهیمی با که خانه

 ها ارسی ها، سردابه دهلیزها، به توان می. خواند و دید را رسوم و آداب و فرهنگ ها، آئین اجتماعی، روابط انسان، حضور آن در

 های خانه.شناخت باز و برگرفت را هایش نکته و نشست تحلیل به را آن شد آن حیران آنکه بی و اندیشید آن های هشتی و

اول  پهلوی سوی به هرچه. اند بیرونی و اندرونی دارای کنند، می پیروی ایرانی های خانه کهن الگوی از که قاجار دوره آغازین

 -برون ای جلوه ها خانه و رود می بین از کامأل اول پهلوی دورۀ در که آنجا تا شود می تر رنگ کم الگو این شویم می نزدیک

 شیوه شدن عوض با (.1384،33 ،شیرازی) دارد ادامه همچنان ای زده شتاب سرعت با روند این و گیرند می خود به گرا

 شیوه تغیر. است داده اسکان و مسکونی واحد به را خود جای سکونت و خانه مصداق و مفهوم گذشته، قرن نیم در زندگی

 به مداخله. بود ترمیم جای به تعویض افتاد، اتفاق ما های شهر مورد در آنچه. است گرفته بر در را ها جنبه همه "تقریبا زندگی

 قدیم های خانه نتیجه در و نگرفت صورت جدید صنعتی های پدیده با آنها کردن هماهنگ برای تاریخی های بافت در موقع

 که مسکنی شکل(. 2٠، 1375 ،حائری) شدند برق، چراغ آسفالت، خیابان، مثل شهری جدید های جلوه قربانی قدیم بافت در
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 غالب، طور به شکل این نوزدهم قرن در. است خانواری تک خانه اند، داده ترجیح مردم باز دیر از

 خانه جمله از غربی مسکن انواع ورود و جمعیت افزایش اثر در شهری فضای بر فشار تداوم با. بود دار حیاط طبقه یک مسکن

 واحدهای. است شده منجر مسکن از جدیدی شناسی ریخت پیدایش به طبقه، چند های آپارتمان و دار تراس طبقه دو های

 اساسی تفاوتهای به منجر تغیرات این مجموع در. است یافته گسترش نشینی آپارتمان فرهنگ و کوچکترند عمومأ مسکونی

 :کنیم می اشاره آن بارز تفاوتهای به اختصار به اینجا در. است گشته امروز مسکونی واحد و سنتی خانه میان

 بجای امروزه که کرد، اشاره کشور کویری مناطق به توان می مثال بعنوان :آن معماری با محل اقلیمی سازگاری نا .1

 هیچ دیگر سوی از و شده انرژی اتالف به منجر سویی از که شود می برده بکار مصالحی محل، با سازگار - ازمصالح استفاده

 .است نداشته محیط با سنخیتی گونه

 خانواده سکونت محل اینکه به توجه با داشتند گانه چند نقشی ها خانه اغلب درگذشته :عملکردها و درفرم تفاوت .2

 .دارد سکونتی نقشی صرفأ امروزه اما بوده غیره و دام داری نگه آمد، در کسب محل حال عین در گردید می محسوب

 سیمای برونگرائی، به درونگرائی الگوی تغییر اثر در :(گرا برون معماری به درونگرا معماری) باز به بسته فضاهای تبدیل .3

 شد منسوخ تدریج به داشت رواج سنتی معماری در که حیاط به رو های پنجره از استفاده گرفت خود به جدید شکلی شهرها

                .دادند ارائه شهر در را معماری از باز شکلی خیابان به رو های پنجره با و کوتاه بادیوار ها خانه و

 که گازی های چراغ جای به برق های چراغ شدن جایگزین از توان می ارتباط این در :بنا در مدرن عناصر جایگزینی .4

 رواج و کوبه جای به تصویری آیفن یا کرد می تأمین ها خانه به برق ورود از پیش را مصنوعی روشنائی از ای پیشرفته نوع

 .اند جمله آن از آن قدیمی الگوی جای به اپن های آشپزخانه

 به منجر ای هسته به گسترده خانوارهای تبدیل :امروزی رایج گرائی فرد مقابل در گذشته جمعی زندگی باختن رنگ .5

 با و بود یافته بیشتری رواج جمعی زندگی خانوار بعد گستردگی دلیل به گذشته در طوریکه به شد گرائی فرد فرهنگ رواج

 گرائی فرد الگوی پیدایش و دگرگونی به منجر نهایتأ یافته تغیر معیشت و زیست الگوی این ای هسته خانوارهای به آن تبدیل

 .شد گذشته گرائی جمع بجای

 شدن رنگ کم و رفتن میان از به منجر مطروحه موارد مجموع در : بنا به نسبت خاطر تعلق حس رفتن بین از .6

 .زند می رقم را آن هویتی وبی شده بنا به نسبت دلبستگی و صمیمیت

 

  حال و گذشته در مسکن مفهوم. 11

 به خانه مفهوم لذا. است ایجادشده سکونت، و خانه مفهوم در تغییراتی زندگی، ی شیوه شدن عوض با معاصر، دوران در

 نوعی عنوان به مسکونی واحد به را خود جای انسان، معنوی و مادی نیازهای به پاسخگو و طبیعی شبه محصولی معنای

 مستقر معنای به اسکان رابه خود جای یافتن، آرامش معنای به سکونت طوریکه به. است داده مکانیکی و غیرطبیعی محصول
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 جایگاه ترین کم انسان، وجودی معنوی بعد تنها نه معاصر، دوران در متأسفانه. است داده شدن

 است شده ماشین به تبدیل و شده دور طبیعت از نیز مادی نیازهای تأمین بعد از مسکن بلکه دارد، مسکن طراحی در را توجه

 (.2٠13 دیگران، و نیری)

 

 

 

 معماری فضاهای گیری شکل بر گنفره متقابل تأثیرچگونگی .12

هر جامعه ای دارای فرهنگ خاص خود است که شالوده ی معماری آن جامعه را پایه گذاری می کند و معماری آن جامعه 

فرهنگ هر  .فرهنگ می باشد. در حقیقت معماری وسیله ای واقعی سنجش فرهنگ یک ملت بوده و هست تصویر عینی آن

جامعه پاسخگوی چگونگی شکل گیری فضاهاست. حضور فرهنگ در فضاهای معماری و شهری از راه های گونا گون صورت 

ترکیب های حجمعی یا ترکیب های خاص  ،تز ئینات نقش ها، آن به شکل عناصر، می توان به حضورکه برای نمونه  می گیرد

 -نا و محتوایی خاص است. این نشانهنشانه هایی دارای مع تجلی فرهنگ در فضا، .(5 ص ،1392 )ایران پور، در پالن اشاره کرد

آشکار باشد یا تلویحی و نیمه آشکار البته نشانه های آشکار قابل  ها گاه تک معنایی است و همچنین می تواند صریح و

مجموعه ای از  (.5 ص ،1392 پور، ایران) منار و ایوان و... مشاهده و درک برای افراد غیر حرفه ای و عمومی باشد مانند گنبد،

. نشانه ها نمایانگر هویت یک فضاست که وجه مشخصه ی یک فضا از لحاظ زمینه های فرهنگی و کار کردی و سرزمین است

یژگی های هویتی مشخص و معین. نتیجه برداشت های آدمی از فضا از تجربه های فضا به معنای عام،واقعیتی است دارای و

اجتماعی او تأثیر پذیر است. لذا یک فضای معماری در مفهوم کلی نشان دهندهی خصوصیات اصلی  فرهنگی و شخصی، ذهنی،

 .(5 ص ،1392 پور، ایران)فرهنگی و سرزمین آن است 

 

  تاکنون دیرباز ایرانی فرهنگ. 13

 ایرانیان فردی و اجتماعی حیات مشی بر که است ارزشهایی و اصول و باورها ها، دانش از عبارت ایرانی فرهنگ از مراد

 مبانی به بخشیدن تکامل پی در همواره (تمدنها بسیاری همانند) ایرانیان که آن اول: هستند ذکر قابل نکته دو .دارد تسلط

 عده توسط و داشته وجود ایرانی فرهنگ در بیگانه نظرات و آراء نفوذ موارد بسیاری در که آن دوم و اند بوده خویش فرهنگی

 یا و آنها استحاله و تصفیه تا ناخالصیها این جامع مقاومت یا و استقبال میزان به که بسته است شده می تشویق و ترویج ای

 معماری، با فرهنگی ارزشهای بگوئیم بهتر یا و فرهنگ(. زاده نقی)نموده اند می جلوه ای عده بین در مدتی برای حذفشان،

 بسیار گذارند می فرهنگ بر معماری که تأثیری ویژه به تأثیرات این ای، عدیده دالیل به. دارند یکدیگر بر متقابلی تاثیر

 بر نتیجه در و انسان فعالیتهای و زیست شیوه بر جامعه فرهنگ .1 :که گفت توان می اجمال به. باشد می توجه قابل و پیچیده

 شهرسازی و معماری استحاله و دگرگونی در سعی که حتی کسانی و محققین غالب که جایی تا دارد، مستقیمی فضا خلق روند
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 .2ورزند می تأکید جامعه فرهنگی دگرگونی به اول وهله در دارند، ملتها زندگی فضای و محیط و

 که آنجایی از. دارند جامعه فرهنگ بر بالنتیجه و یکدیگر با انسانها ارتباط و زیست شیوه و زندگی بر وسیعی تاثیرات معماری

 مجازها بسا چه که فکری یا تاریخی اخالقی، سیستم هیچ به توجه بدون باید معمار پس سازند، می را فضا ماده و فرم

 ساختمانهای از تقلید. باشد انقالبی نوعی به باید معمار هر. دهد گسترش فرم از را خود احساس کند تحمیل را وغیرمجازها

 خالف بر شنا جرأت باید: سازد می نشان خاطر جانسون فیلیپ که طور همان اما. ندارد بر در خطری و مبارزه هیچ قدیمی

 از که باشد می ارزشهایی و ها دانش قبول قابل و مشترک مجموعه از فرهنگ درکل( همکاران و جودت) داشت را جریان

 توانند می ساز هویت ها این که است گردیده ارائه جامعه در منش و اصول سری یک صورت به و کرده پیروی خاص بینشی

 .باشند

 

  ایرانی معماری در قلمروها و الگوها. 14

 محدوده از گاه ما که اید شده متوجه نیز روزمره زندگی در. باشد گروهها یا افراد آن از تواند می که است این قلمرو ویژگی

 از بسیاری در که های نکته، خانواده فالن خانه مثالً گروه، یک محدوده از گاه و کنیم می صحبت خواب، اتاق مثالً فرد، یک

 آن صاحب گذارند، می قلمرو مرز درون به را پا دیگران وقتی. است قلمرو از دفاع و تجاوز مسئله شده اشاره آن به تعاریف

 دیگر. نیافتد اتفاق زیاد انسان زندگی در پرخاشگرانه دفاع است ممکن چه گر کند، می حمله یا دهد می اخطار آنها به قلمرو

 رفتار به توان می زمینه این در. نگرانی عصبانیت، ناراحتی،: از است عبارت شود داده نشان تجاوز به است ممکن که واکنشهایی

 آمیز، تهدید حرکت کالمی، تهدید) دارد گوناگون اشکال که دفاعی رفتار و رود، می کار به قلمرو ایجاد برای که بازدارنده،

 و نظارت میزان عامل دو که شمرد بر را مروقل نوع سه توان می کلی طور به. نمود اشاره (عیار تمام و آشکار حمله و پرخاش

 استفاده کامل نسبتاً نظارت تحت معموالً اولیه قلمرو. است یکدیگر از ها آن تمایز باعث استفاده نسبی زمان و استفاده،

 فرد مالکیت تحت طوالنی مدتی برای نیز ثانویه قلمرو. دارد حیاتی نقش آنها زندگی در و است طوالنی مدتی برای کنندگان

 تا و موقتی نسبتاً عمومی قلمرو سوم قلمرو. نیست انحصاری فرد مالکیت بنابراین دارند، دسترسی آن به نیز دیگران اما است،

 مسکن درونی اجزاء رابطه(. 1382آلتمن،) است همگان دسترس در کنند، رعایت را اجتماعی هنجارهای و اصول افراد که وقتی

 که این هم و باشد ای شده تعریف و مشخص قلمروهای واجد هم باید، الزاماً خود از خارج فضاهای با آن ارتباط طور همین و

 .باشند معلوم باید قلمروها این دهنده ارتباط فضاهای و حریم

 

 معاصر های خانه تاریخی های خانه

 برای تاریخی خانه و شهر معماری 

 فضایی مصادیق خانه، تا ازشهر گوناگون قلمروهای

 .دارد

 خط یک بیرون و خانه درون قلمرو مرز 

 متوالی فضاهای مجموعه. نیست کننده جدا

 قلمرو دو این تمایز (داالن هشتی، درگاه)بینابینی

 در خانه، تا شهر از و شهر در گوناگون قلمروهای 

 و بینابینی فضاهای تداخل، این در اند، کرده تداخل یکدیگر

 خانه یک به بزرگراه یک اتصال امکان .اند رفته بین از مقیاسی

 بینابینی فضاهای شدن گرفته نادیده موازات به. است تصور قابل

 ایجاد خانه و شهر فضایی سازمان در قلمرو مصداق ها، حریم و

 .شود نمی



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 

 .کنند می بیان را یکدیگر از

 بینابینی فضاهای وجود خانه درون در 

 تا خصوصی قلمرو متنوع طیف فضاها، جزء میان

 .کند می فراهم را عمومی

 تزیینات،) فضا جزء هر نمایش چگونگی 

 که است قلمرویی بیانگر و نشانه (...و سقف ارتفاع

 .دارد تعلق آن به فضا جزء

 ها صورت به قلمرو مفهوم فضایی نمایش 

 تعلق احساس افزایش باعث گوناگون های جلوه و

 می شهر و خانه گوناگون در قلمروهای این به

 .شوند

 و کالن فضایی ادارک از مستخرج فضایی شبکه فقدان 

 شیوه و مکان بنا، و خانه فضایی سازمان هادی فضایی شبکه

 قوطی صورت به قلمروها، رعایت بدون را فضاها جزء استقرار

 .است شده سبب همجوار های

 به درون از بیرون قلمرو کننده جدا بینابینی فضاهای 

 .است یافته تقلیل "در" کننده جدا سطح یک حد

 حد برای فضایی جلوه نبود بیرون، از خانه تمایز عدم 

 شده خانه به و خاص فضاهای کمبود و درون و بیرون فاضل

 درون در "تعلق حس" ایجاد و "تملک حس" تقلیل باعث ،است

 .است شده تعریف خانه

 

 

 محیط و فرهنگ با هویت. 15

 اعالم تصور توان می اش زندگی محیط ایجاد در او فرهنگ و بینی جهان برای و انسان، برای که هایی نقش به عنایت با

 و فرد هویت القای" که بود خواهد استنتاج قابل اصل این یکدیگر، بر انسان و محیط متقابل تأثیر به توجه با همچنین و کرد،

 می را فرهنگ(. 1969 راپاپورت،) گذارد می انسانی آثار گیری شکل بر فرهنگ که است تاثیراتی مهمترین از یکی "جامعه

 که (4٠1 ص 1378 کورز، از بنقل تایلور،) دانست جامعه یک رسوم و آداب و هنر باورها، ها، دانش از پیچیده ای مجموعه توان

 ص ،1379 گیدنز،) کنند می پیروی آن از اجتماعی ساختار در و دارند پایبندی آن بر گروهی که است هایی ارزش بر مبتنی

 تا است گردیده استوار پیشین های نسل توسط که است اجتماع یک شناختی های گنجینه از نمادینی های نظام فرهنگ،( 55

 که است بفردی منحصر رفتاری الگوهای نیز هویت( 63 ص ، 138٠ نوالن، ) دهد قرار اجتماع آن از فردی دسترس در را امروز

 هستند، دیگری فرهنگی زمینه از که مردمی برای لذا و (22 ص ،138٠ کاستلز،) است مردم برای تجربه و معنا سرچشمه

 غیریت، مقابل در و است ثابت امر آن ذات، از مراد و است احدیت ذات خاص هویت، .(56 ص ،137٠ گیدنز،) نماید می بیگانه

 هویت راستای در اساسی گامی توان می را شناسی خویشتن اساس این بر (.19 ،ص 1375 اردکانی، داوری)شود می مطرح

 الویت معنایی منابع دیگر بر که است فرهنگی ویژگی یک براساس معناسازی فرآیند که هویتی آورد، بحساب فرهنگی سازی

 یک اجتماعی ساخت و فرهنگ نمایانگر که (61 ص ،1372 حجت،) دانست گذشته و تاریخ از مدلی باید نیز را معماری. دارد

 این به توان می فرهنگ و هویت تعامل در .نمایاند می را خود فضایی و کالبدی بستری در که است خاص نژاد یا فرهنگ قوم

 :که رسید نتیجه

 های حلقه زنجیر یک مانند که شود می پیوسته بهم و مستمر تغییراتی دچار زمان گذر در که است پویا مفهومی هویت. 1

 در واقع در. کند متصل آیندگان به را ایشان و حال باشندگان به را سرزمین یک گذشتگان تا دهد می شکل را ای پیوسته بهم

  .است مستمر و پویا مفهومی هویت که شود می پذیرفته اصل یک عنوان به مطروحه پرسش طرح به پاسخ
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 در قوم یک هنر و عادات رسوم، و آداب فرهنگی، هایی مولفه بواسطه سرزمین یک هویت .2

 عنوان به که است فرهنگ از جزیی سرزمین یک معماری و هنر گفت باید رابطه این در. گیرد می شکل خاص جغرافیایی مکان

 آن پی در و جامعه در هویت اهمیت به توان می باال تعاریف به توجه با .رود می بشمار هم ملت آن سازی هویت از ای شاکله

 تقسیم جمعی و فردی سطح دو در را هویت توان می کلی بندی دسته دریک شد، بیان که همانطور. برد پی معماری در هویت

 هویت. است ملی هویت است، تأثیرگذار هویت های گونه تمام بر که جمعی هویت نوع بخشترین وحدت و مهمترین اما. نمود

 ترین ابتدای و مهمترین جمله از. نیست مستثنا قاعده این از ما اسالمی - ایرانی هویت که است ابعادی و ها مؤلفه دارای ملی

 های ویژگی فرهنگی، میراث ملی، نمادهای و ها اسطوره ملی، هنجارهای و ارزشها به توان می ملی هویت های مؤلفه

 جامعه هویت کننده تعریف نوعی، به جامعه، هر فرهنگ که آنجایی از. کرد اشاره مذهبی باورهای و دینی بعد و جغرافیایی

 سنتی معماری که فرض این شمردن صحیح با و است ماده عرصه در جامعه هویت از ای تجلی جامعه، هر معماری و است

 توانسته چگونه ایرانی خانه سنتی معماری که پرسش این به تا شد سعی نوشتار این در است، بوده هویت با ای معماری ایرانی

 هویت عناصر نمایش های شیوه راستا این در. دهد پاسخ نماید، برقرار ارتباط زمان آن جامعه ساز هویت ی ها مؤلفه با است

 مردم) ایرانی معماری اصل پنج و تزیینات بومی، معماری نمادها، از استفاده گذشته، الگوهای تکرار: صورت به معماری در ساز

 از یک هر ارتباط شیوه بین این در مهم نکته. شد بندی دسته (خودبسندگی و نگرایی درو نیارش، بیهودگی، از پرهیز واری،

 نمادها، از استفاده تزیینات، وسیله به معماری در ملی هنجارهای و ها ارزش بعد .است سازی هویت های شاخص با عناصر این

 می نمود گذشته الگوهای تکرار تزیینات، توسط معماری در فرهنگی میراث بعد خودبسندگی و بیهودگی از پرهیز واری، مردم

 ویژگی بعد و گذشته الگوهای تکرار نمادها، از استفاده تزیینات، با معماری در ملی نمادهای و ها اسطوره ابعاد همچنین. یابد

 .بود خواهد ظهور قابل درونگرایی نیارش، بومی، معماری خودبسندگی، بیهودگی، از پرهیز توسط معماری در جغرافیایی های

 

 در هویت نمود

 معماری

 ملی هویت های مولفه
هنجار  و ها ارزش

 ملی های

 

 میراث

 فرهنگی

 ها اسطوره

 و

 نمادهای

 ملی

 ویژگیهای

 جغرافیایی

 باورهای

 مذهبی

 - -     - گذشته الگوهای تکرار

    -   -  نمادها از استفاده

 -   - - - بومی معماری

        -  تزیینات

 

 

 اصول

 ایرانی معماری

 

 مردم

 واری
  -   -   

 از پرهیز

بیهودگ

 ی

  - -     

 -   - - - نیارش

 درون

 گرایی

- - -     

    - -   خودبس
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 گیرینتیجه . 16

 ازمهمترین. است بوده فرهنگ متمرکز هویت و با مطابق مسکن همجواری مفهوم بر کلی طور به مطالعه این

 می قومیت هر مذهبی باورهای و دینی بعد و فرهنگی، میراث ی ملی، هنجارها و ارزشها ملی هویت های -مؤلفه

 .است هویت تجلیگاه جامعه، معماری هر و است جامعه هویت کننده تعریف نوعی به جامعه هر فرهنگ. برشمرد توان

 از پرهیز واری، مردم) ایرانی اصول برمبنای سنتی های خانه و نبوده مستثنی قاعده این از نیز ایرانی معماری

 ایجاد در گام اولین عبارتی به یا ترین اصلی از یکی .گردیده بودند بنا (خودبسندگی و نگرایی درو نیارش، بیهودگی،

 ارزشهای مستقیم جلوه ایرانی، خانه. شد اشاره آنها از برخی به که است کیفی مختصات و ها ویژگی به آگاهی مطلوب، مسکن

 علوم های رشته که است مهمی مسائل از امروزی بستر در مسکن فهم معنای و درک .بود زندگی شیوه و فرهنگی و معنوی

 مورد تواند می "...و اجتماعی رفاه ریز برنامه - فرهنگی مطالعات - شناسی انسان - شناسی جامعه" گرایشات با اجتماعی

 در. شود می تلقی روزمره زندگی و زندگی سبک اساسی های مؤلفه از یکی گذشته همچون امروزه مسکن. گیرد قرار بررسی

 گذشته ساختار در مسکن زندگی سبک کلیت فهم به مدرنیته و سنت تلفیق یک با که ایم کرده این بر سعی مقاله این در واقع

 توصیف واقع در. کنیم تشریح متن در بودیم کرده بیان مساله طرح در که را تقابل این پارامترهای از برخی و بپردازیم امروز و

 مسکن فرهنگ که است این بیانگر اهمیت همین است برخوردار فراوانی اهمیت از ایران در مسکن گذشته و مدرن زندگی فهم

 ارزش و مقدس جهات کیهانی، های ارزش که بود مقدسی مکان مسکن .است برخوردار ای ویژه اهتمام یک از ای جامعه هر در

 وگذشته فرهنگ با بیگانه های مسکن احداث به سنتی های ارزش در اغتشاش امروزه. شد می شامل را الطبیعه ماوراء های

 جزء مقیاس تا شهر کالن مقیاس از فضایی سازمان ادراک یکپارچگی معاصر های مسکن فضایی سازمان .است شده منجر

 و منفک را مسکن توان نمی اسالمی تعالیم از منبعث گرای وحدت تفکر بنابه لذا. است داده دست از را اجزا و عناصر و فضاها

 دارند اهمیت جهت آن از نظریات و اصول این به توجه. کرد بررسی انسان زندگی با مرتبط موضوعات و ها پدیده بقیه از جدای

 به مربوط ملاعو و مسکن. نمایند می آگاه دهد می انجام ها روش از یک هر از الهام با که عملی و برنامه نتیجه به را انسان که

 از دسته آن به توجه بلکه گیرد، قرار نظر مد انسان مادی نیازهای پاسخگوی فقط پناه سر عنوان به صرفاً نباید نیز آن

 کیفی های ویژگی اینکه و دارد ضرورت نیز هستند انسان معنوی و روانی نیازهای کننده تامین که مسکن کیفی ویژگیهای

 به آن اهم که داد، قرار توجه مورد آن از انتظارات و مسکن امکانات و صفات چون موضوعاتی در توان می را مسکن با مرتبط

 بینی جهان همان نیز آن از بعد مکاتب پایه بینی جهان که داشت توجه باید .گردید عنوان مسکن کیفی های ویژگی عنوان

 آن از ناشی فرهنگ و توحیدی بینی جهان با تقابلشان لذا و هستند مطرح یکدیگر طول در همه اینها ترتیب این به و بوده

 .است دائمی امری

 

 : منابع
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