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 چكيده
ته مقاصد پیچیده به وجود آمده است و صرفا یک ساختار کالبدی نمی باشد. مسکن نهادی است که در راستای یک رش

 این نهاد پیوندی ناگسستنی با فرهنگ دارد.

در مسکن امروزی ما ، عدم توجه به مسئله فرهنگ ساکنین ، به عنوان یک معضل محسوب می شود. عدم توجه به 

تباطی پر معنا بین ساکنین و محیط مسکونی برقرار نشود رفتارهای فرهنگی کاربران در طراحی موجب گشته که دیگر ار

و در نتیجه احساس تعلق مکانی و آسایش روانی الزم فراهم نخواهد شد. در نتیجه فضاهای طراحی شده پاسخ گوی 

رهنگی ساکنین نیستند. این در حالی است که معماری گذشته ایران، به عنوان یک هنر بصری  بیشتر تجلی فرفتارهای 

فرهنگ حاکم بر جامعه بوده است و بناهای  سنتی ما دارای ارزش نمادین هستند؛ زیرا سمبول ها به یک فرهنگ  گاه

 امکان می دهند تا احساس ها و اندیشه های خود را ملموس، روشن و قابل دریافت بنماید.

رهنمود های طراحی برای  برای افزایش قابلیت محیط در راستای مطالبات فوق ضرورت داشت که با هدف دستیابی به

یک مجتمع مسکونی، با توجه به ارزش ها، باور ها، عادت ها و الگوهای ساکنین، که معرف فرهنگ آنان بود، در مرحله 

اول با شناخت خانه و فرهنگ،  دلیل فرهنگی بودن خانه را مورد بررسی قرار دهیم. سپس به دلیل آنکه ارائه پیشنهادات 

ضاهای مورد مطالعه، مستلزم آگاهی از وضعیت امروز و دیروز جامعه می بود، به بررسی مبانی در جهت ارتقا کیفیت ف

( در جز فضاهای مسکونی 1031( و خانه های معاصر )بعد از سال 1011فرهنگی در خانه های سنتی )قبل از سال 

هنگی بودن پدیده مسکن استخراج گردید. پرداختیم . در این راستا با تحلیل و مقایسه بین این دو، پارامترهای موثر در فر

در مرحله بعدی با تحلیل اطالعات بدست آمده از این پارامترها، رهنمودهایی برای طراحی همسو با فرهنگ در یک 

مجتمع مسکونی استخراج گردید. در نهایت با بررسی ریز فضاهای یک نمونه موردی از خانه های سنتی مازندران، به 

 ین تحقیق پرداختیم.بررسی یافته های ا

 

 معاصر، فضا یمعمار ،یسنت یخانه، فرهنگ، ممار کليدي: هايواژه

 

 

 

 

 

 
 

 واحدی در شهر ساری 111مجتمع مسکونی مقاله حاضر برگرفته از رساله کارشناسی ارشد نگارنده با عنوان :  

 می باشد. (ثر بخشی عمده فرهنگ بر معماری)با تکیه بر ا
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  مقدمه -1
ابتدا به تعریف واژگان کلیدی و سودمندی آن ها در روند این پژوهش پرداخته شده است.  سپس به  هشپژودر این 

ای بررسی ساز و کار تعامل فرهنگ و معماری پرداختیم. در این راستا به این نتیجه رسیدیم که بی شک معماری خود مقوله

باشد پس از مفاهیم مرتبط ، فرهنگ و هنر هر سرزمینی  تواند بیگانهفرهنگی است و صورت و محتوای مکان مورد نظر نمی

 آیند. گاه فرهنگ، تمدن و پیشرفت علمی و فرهنگی هر جامعه به شمار میفضاهای معماری تجلی

از طرفی با استناد با گفته راپاپورت : هدف فعال مسکن ایجاد محیطی است که به بهترین شکل با شیوه زندگی یک قوم 

فرهنگی بیشترین نقش را در شکل خانه دارند، به همین دلیل بناهای اولیه و  –و عوامل اجتماعی  باشدهماهنگ و منطبق 

در این راستا در می یابیم که این معماری بخوبی پاسخگوی . [1]بومی را در سرلوحه و اولویت مطالعه شکل خانه قرار می دهیم

باشد. چرا که هنگ و شیوه زندگی مردم بر طراحی معمار سنتی میاین طیف گسترده بوده است. این امر خود بیانگر تسلط فر

ترین اتفاقات روزمره زندگی مردم باخبر بوده و به آن پاسخ درست گفته است.  سپس به مقایسه آن با مسکن معمار از جزئی

نکات کلیدی که در معاصر می پردازیم تا نقاط قوت و ضعف فضاهای مسکونی را بر شماریم. در این رابطه سعی شده است 

 طراحی معماری همسو با فرهنگ باید رعایت شود، استخراج شود. 

 به شاره با آنها کالبدی و مصالح و فنی و فیزیکی جزئیات به ورود ، بدون ارائه شده در این بخش مطالب به توجه با لذا

 مطلوب محیطی ایجاد سبب آنها رعایت و بوده مردم خواست امروزه که مطلوب ایرانی مسکن های ویژگی ترین اصلی از برخی

  .است درآمده نگارش به شد، خواهد اسالمی و فرهنگی شاخصه اساس بر برای زندگی

 ميواژگان و مفاه یبررس  -2

یک طراحی مناسب بدون شناخت کامل مفاهیم مرتبط با پروژه ممکن نمی باشد و به نظر می رسد بسیاری از سردرگمی 

عدم شناخت صحیح و مناسب واژگان و مفاهیم نشات می گیرد. در این پژوهش مفهوم خانه و فرهنگ  های مربوط به طراحی از

دو مقوله به هم پیوسته اند و گزاره هایی را برای طراحی خانه بر اساس فرهنگ حاکم بر جامعه  این نقش را بر عهده دارند ، این

 تشکیل می دهد.

 خانه -2-1

را  یو اتاق خصوص دهیگرد ی، به اتاق اطالق م دهیده است . واژه خانه از گذشته به ارث رساز خانه ارائه ش یمتعدد فیتعار

باشش، سرا، کاشانه،  یجا ت،یخانه داللت دارند، ب یکه بر معنا یی. در لغت نامه دهخدا ، واژه هادندینام یو وثاق م ایوستاخ 

خانه داللت   کی یقیحق یباشند. آنچه که بر معن ی، ... م گاهی، جا یآرام، جا یسکونت، مسکن، منزل، قرارگاه، جا یمامن، جا

شود و در  یگفته م  house یسیخانه در زبان انگل[. 2]دنیقرار و آرام گرفتن و به آرامش رس یدارد، سکونت است، به معنا

باشد  ین سکونت دارد، مخانواده در آ کیسه طبقه که ، فقط  ایدو  ، کی یواحد مسکون کی یمدرن خانه به معنا یزیبرنامه ر

خانوار  کیباشد که هر دو فضا متغلق به  یباز و بسته م یآن کامال مشخص بوده و مشتمل بر دو فضا یکیزیکه محدوده ف[ 0]

زبان،  یسیانگل یکشورها اتیکند.در ادب یم لیرا به سرپناه تبد نهخا ی، معنا یکیزیواحد ف کیخانه به عنوان  ریتعب[. 3]است

 هن،یوطن، م ر؛ینظ یاز معان یعیوس فیط یدارا homeبه واژه  ی، ارجاعات گوناگون و متفاوت houseخانه به عوض واژه  یبرا

 .[2]باشد یم یمانو خود مانهیصم ایامن،  یجا ،یمرز و بوم تا محل تولد، خانه ، اقامتگاه، خلوت، پناه دهندگ

اول یک نهاد است و نه یک سازه و آن نهاد برای مقاصد  در تعاریف تخصصی تر از خانه می توان گفت که خانه در درجه

بسیار پیچیده ای بوجود آمده است و پدیده ای فرهنگی بشمار می آید، شکل و سازمان آن به شدت تحت تاثیر فرهنگی است 

در فایده صرف یا که بدان تعلق دارد، حتی آن زمان که خانه برای بشر اولیه به عنوان سرپناه مطرح بود، مفهوم عملکرد تنها 

عملکردی محض خالصه نمی شد و وجه سرپناهی خانه به عنوان وظیفه ضمنی و ضروری و انفعالی مطرح بود و جنبه مثبت 

اهمیت معنایی خانه در وجه اول در  .[1]مفهوم خانه ایجاد محیطی مطلوب برای زندگی خانواده به عنوان واحد اجتماعی بود

در کره خاکی است. تالش افراد برای صاحب خانه شدن و رهایی از خانه استیجاری بیش از ایجاد حس تثبیت و ثبات بخشی 

هر چیزی ناشی از احساس نیاز معنوی و پیدا کردن نقطه ای برای اتکا در روی خاک و جهان هستی و برای نجات یافتن از 
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ای گریستن، بنابراین کاربردشان مهمتر از خانه ها مکانی برای زیستن است و نه بر .[5]معلق بودن و سرگشتگی پنهان است

گاستون بچالر می گوید: آدمی پیش از  [.6]شکل ظاهری شان می باشد، مگر آنکه هر دو نکته در یک خانه جمع شده باشند

افکنده شدن به جهان در گهواره خانه نهاده شده است. در خانه آشنایی با جهان  بی واسطه صورت می پذیرد. آن نیازی به 

 .[7]ینش مسیر و جستجوی هدف نیست ، جهان خانه و حول آن به سادگی ارزانی گردیده استگز

 فرهنگ -2-2

 نخستین کسی که فرهنگ را از تعریف کالسیک آن خارج کرد و مترادف با تمدن به کار گرفت، ادوارد بانت تایلر

«Edward bunt tylor »انتشار کتاب میالدی با  1771شناس انگلیسی بود که در سال مردمPrimitive Culture 

ای کامل، شامل دانش، باورها، هنر، اخالق، قانون، آداب و رسوم و توانایی هایی که بشر به عنوان فرهنگ را به عنوان مجموعه

در کتاب فرهنگ ابتدایی آمده به عنوان  1771تعریف تایلر که در سال  [.7]کند، معنا کردعضوی از جامعه آنها را اخذ می

ای است که شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، فنون، اخالق، فرهنگ مجموعه پیچیده»عریفی جامع و مانع معروف است: ت

گیرد و در برابر قوانین، سنن، و باالخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی است که فرد به عنوان عضو جامعه، از جامعه خود فرا می

 .[6]عهده دارد آن جامعه وظایف و تعهداتی را بر

 یدسته کل 3آن ها را در  اتیتوان نظر یم یفرهنگ پرداختند. به طور کل فیبه تعر یادیمتخصصان ز لر،یعالوه بر تا

داشتند. گروه دوم بر ارزش  دیفرهنگ تاک فیبر نقش باور ها و اعتقادات در  تعر شتریبودند که ب یکرد: گروه اول کسان میتقس

 یآداب و رسوم و عادت ها و گروه چهارم بر نقش الگوها در فرهنگ کل ریبر تاث مجامعه، گروه سو موجود در یها و هنجار ها

 .دندیورز دیجامعه تاک

 از است نظامی پالگ از زمره کسانی بودند که بر گروه یک و دو تاکید بیشتری داشتند. به عقیده آن ها : فرهنگ و بتیس

 عهده از تا دهند می قرار استفاده را مورد آن جامعه یک اعضای که مشترک عاتمصنو و رفتارها ها، سنت شها، ارز باورها،

 تنها نه تعریف این .گردد می نسل منتقل به نسل یادگیری طریق از که است نظامی و برآیند، یکدیگر عهده از و خود جهان

 طبیعی مختلف، های پدیده به یک جامعه اعضای که مشترک معانی) افکار الگوهای دربرگیرنده بلکه رفتار الگوهای دربرگیرنده

 و مهارتها و ،(هنری کارهای مسکن، ماشین، سفالگری، ابزار،) مصنوعات ،(دهند می نسبت ایدئولوژی و مذهب شامل عقالنی و

 .[11]هست شوند، می منتقل فرهنگ طریق از که مصنوعات ایجاد برای استفاده مورد فنون

 شوند، می نامیده فرهنگ مجموعاً که اعتقادات و ارزشها ها، بودند که : نگرش همچنین هانتینگتون و هریسون معتقد

: فرهنگ راه و روش زندگی یک قوم است، (1437)به گفته هرسکوویتس [.11]دارند انسان پیشرفت و رفتار در انکارناپذیر نقشی

تر، کنند. به عبارت سادهگی پیروی میست که از یک راه و روش معین زندی افرادیحال آنکه جامعه مجموع سازمان یافته

 رفتار های صورت فرهنگ را، (1403  (یانگ. شان استست از مردمان که راه و روش رفتارشان همان فرهنگجامعه ترکیبی

،  شده ساخته غیرمادی و مادی عوامل از و جامعه ، یا (community)یک باهمستان  گروه، یک در مشترک (habitual)عادتی 

 هایی می داند که عادت از تمامی ای تافته هم در کلیت نیز با تاکید بر نظر یانگ فرهنگ را (1424) بندیکت. می کندتغریف 

هرسکوویتس، یانگ و بندیکت در زمره افرادی هستندکه به تاثیر آداب و رسوم  .گیرد می فرا جامعه از هموندی همچون آدمی

که تکیه بر عادت است، آمده است : فرهنگ، یعنی ( 1431)در تعریفی از مورداک و عادت بر فرهنگ تاکید بیشتری ورزیده اند.

ها به هر موقعیت اجتماعی دهد که فرد با آنای را تشکیل میهای جا افتادهای از عادتالگوهای قرادادی کردار که بخش عمده

 می تعریف صورت بدین را آن بینند، می حاضر بشری فعالیتهای تمام در تقریباً را فرهنگ که فراست و هابل [.12]نهدگام می

 وراثت نتیجه نه هستند جامعه یک اعضای مشخصه که شده آموخته رفتاری الگوهای از سیستم یکپارچه یک :کنند

 دارند دلیل دو موضع این اتخاذ برای آنها .نیست غریزی یا شده تعیین پیش از ژنتیکی لحاظ فرهنگ از آنها نظر از .بیولوژیکی

 فرهنگ معتقدند فرهنگ محققین تمام که همانطور اول .کند می کمک ارتباط و فرهنگ بین درک رابطه آنها از کدام هر هک -

 هر معتقدند عقیده این دارای افراد دوم .می شود آموخته فرهنگ یعنی گردد، می حفظ و یادگیری منتقل و ارتباط طریق از

 حالی در گیرد می قرار خاصی پیامهای معرض در نتیجه در و گردد می حدودم خاص محل جغرافیایی یک به تولد بدو در فرد
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 کتاب یا بازی اسباب مسکن، پوشاک، خوراک، مذهب، مورد در اگر حتی پیامها این تمام .کند می رد را ها پیام سایر که

 .[11]دارند فرهنگی اساس و پایه باشند،

 تاثير متقابل فرهنگ و معماري -3

بستر اتفاق زندگی بشر یکی از تاثیر گذارترین هنرها در جهت نمایاندن فرهنگ عامه و الگوهای  معماری به عنوان

ساختاری آن در هر دوره است، و این امر باعث انعکاس کلیتی قابل بررسی و قضاوت از فرهنگ ، تفکر و ناخود آگاه ملی ، در 

 .[10]معماری می شود

گاهی اجمالی به تاریخ معماری ایران و سایر تمدن های جهان نشان می معماری نتیجه و حاصل فرهنگ جامعه است. ن

دهد که هیچ اثر بزرگ معماری ای وجود ندارد که بر اساس اندیشه و جهان بینی پدید نیامده باشد. به این ترتیب می توان 

دهد. فضاهای معماری، بی گفت که هر تمدن یا قومی در دوران مختلف ، معماری خاصی را منطبق با فرهنگ خود ارائه می 

شناخت فرهنگ سازنده آن، فهم نمی شود و هر آنچه از این فرهنگ بر می خیزد، پس از گذر داده شدن تدبیرها و شگردها ، 

فن ها و ابداع ها ، چه در حیطه جوابگویی به کاربردها و چه در تطبیق حجم ها و سطح ها ، مادی می شود.ماده ای که به 

 .[13]لخواه انسان و برای انسان کار شده استدست انسان و به د

به خوبی می دانیم که تعداد قابل مالحظه ای از تولیدات و ارزش های تولید شده به وسیله یک فرهنگ مدت ها بعد از 

اینکه آن فرهنگ از بین رفته، ارزش خود را از دست نمی دهند و نیز می دانیم که اشکال مسکونی و مجتمع های زیستی 

ته به آن فرهنگ، بعد از محو آن هنوز قابل استفاده می باشند حتی اگر معنای وابسته به شکل یعنی معنایی که با شکل وابس

پیوند خورده و به آن تعلق دارد و شکل را با آن معنا می شناسیم زیاد تغییر کرده باشد؛ زیرا در حقیقت از زبان و دیدگاه انسان 

 .[1]ولوژیک این گونه شکل ها می توانند غالباً اشکال برتر باشنددر مقابله با زبان و دیدگاه تکن

فرهنگی مانند شیوه زندگی، ارزش های مشترک گروه و  –شکلی که خانه در نهایت پیدا خواهد کرد به عوامل اجتماعی 

عامه مردم  به همین جهت بررسی خانه های یک قوم ، در شناساندن فرهنگ[. 1]محیط آرمانی مطلوب بستگی خواهد داشت

 نقش به سزایی خواهد داشت.

 بحران هویت فرهنگی -3-1

با ورود عناصر فرهنگی دیگر کشورها ، به خصوص کشورهای غربی ، هویت فرهنگی جامعه ایرانی دستخوش تغییر شد و 

د. زیرا تاریخ ریشه این بحران را می توان به طور جدی از دوره قاجار پیگیری کر .نقطه ای برای شروع بحران فرهنگی گشت

 گرایش به عناصر بیگانه در معماری در این دوره با سفرهای شاهان به دیگر کشورها، بیش از پیش نمود پیدا می کند.

تفکر مدرنیسم  به جهت تاثیر مبانی فکری و فلسفی خویش بر معماری و تجلی اصولش در معماری و شهرسازی دگرگونی 

ها تحمیل نموده و در بسیاری موارد به صورت ناخواسته  آنان را به سمتی سوق داده که بنیادینی را بر انسان ها و فرهنگ آن 

 .[15]سالها پس از وقوع آنها تبعات ناهنجار خویش را نشان داده است

هویت فرهنگی معماری را همان ارزش هایی رقم می زند که تنها در بستر بناهای سنتی ادراک می شود، چراکه معماری 

شکل می گیرد تا ارزش ها را در هوایش بپروراند و کالبدی بر آن ها متصور شود که اگر چنین نبود و معماری به آن دلیل 

سنتی ایرانی فاقد ارزش می نمود، معماری ابنیه کهن بیشتر از مشتی خشت و خاک نمی نمود. این نکته بر آن داللت دارد که 

های کهن فرهنگی را در درون خویش پاس دارد و بر این اساس عنصری معماری و شهرسازی ، واجد رسالتی است که  تا ارزش 

هویت بخش در ساختار فرهنگی شمرده شود، چنانچه همگونی فرهنگ و معماری در آثار معماری جهان مشاهده می شود. 

ت در بر گیرنده دوبرولسکی بین سنت و فرهنگ و میراث های فرهنگی جامعه رابطه ای برقرار کرده و بیان می کند : سن.[16]

 .[17]سل دیگر دست به دست داده می شودتمام میراث های فرهنگی است که از یک نسل به ن

بدین منظور ضرورت دارد که شیوه زندگی و حتی مفهوم جهان بینی، آداب و رسوم، خصوصیت ملی و فرهنگ مردم را در 

های سنتی ، به عنوان فرهنگی ترین پدیده انسان ساخت، زمان گذشته بررسی کرده و به کنکاش بر تاثیر آن در معماری خانه 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 

 

 

5 

از خود شیء با اهمیت تر می  –یعنی روش رسیدن به آن  –بپردازیم.  زیرا اهمیت ساختن و دست یافتن به یک شیء 

 .[1]باشد

 خانه سنتی از نگاه فرهنگ -3-2

ته باشد و ثانیا در طول زمان دست به دست معماری سنتی عبارت است از آن گونه معماری که اوال بار فرهنگی خاصی داش

 .[17]از نسلی به نسل دیگر رسیده باشدشده و 

مراد از مبانی فرهنگی معماری سنتی با عنایت به معنا و مراد این نوشتار ، عبارت از اصول و روش هایی است که اوال ریشه 

ن انقطاع تاریخی در اثر ممارست و حقیقت جویی و نو گرایی در اعتقادات و باورهای آسمانی و معنوی ایرانیان داشته و ثانیا بدو

ایرانی و در بستر فرهنگ و با پویایی و تصفیه و تکامل دائمی  -ایرانیان در تماس با سایر تمدن ها بر پایه جهان بینی اسالمی

ارزش ها و همچنین تمایالت و به گفته راپاپورت بناهای متعلق به سنت مردمی ، ترجمان مستقیم و ناخود آگاه نیازها ، .[14]

به همین علت کاوش در بناهای سنتی هر منطقه یکی از بهترین  .[21]زبان فرهنگ مادی آن ملت می باشدغرایز یک قوم به 

ویژگی های فرایند سنتی ساخت به سازنده اجازه می دهد تا هارمونی زیبا . راهها برای شناخت فرهنگ آن قوم و قبیله می باشد

در ساختمان بیافریند. در این حالت، فرایند آشکار شدن نتایج آنی عملکردی دارد. زیرا که سازنده می تواند به هر  و دلنشینی

مرحله اجازه دهد که از مرحله قبل از خود پیروی کند. کاری که او می کند بسیار ساده است. او مراحل پیشرفت را با هم 

در ادامه با . [21]ن را در جزئیات ساخته شده می بینیم و احساس می کنیمتطبیق می دهد و انها را عمق می بخشد. ما ای

بررسی جز جز فضاهای یک خانه سنتی مشخص می کنیم که  چگونه تفکر غالب بر جامعه )که بر گرفته از اعتقادات،ارزش ها 

توان اذعان داشت روح واقع می ،عادت ها و الگوها  است( می تواند در طی زمان بر نحوه خلق یک اثر تاثیر گذار باشد. در

شود. در این بخش، از نتایج پژوهش هایی که آقای حائری در کتاب خانه ، اجتماع درجزء جزء عناصر معماری دمیده می

 رهنگ، طبیعت استفاده زیادی شده است.ف

اعی بودند. هویت این در دوران گذشته ، زندگی شهری مبتنی بر هویت محله ای بود. محله ها عامل همبستگی اجتممحله: 

محله ها بر پایه مذهب و نوع  اشتغال قرار داشت و همبستگی درونی شدید محله ها ، موانع عمده تشکیل شبکه های اجتماعی 

محله ای و در نتیجه خود مختاری و استقالل شهرها بودند. از ویژگی محله های سنتی می توان به : آرامش، آسایش، حس 

 ، پویایی و سازگاری، تنوع، و ... اشاره کرد. هویت و سرزندگی ، وحدت، خوانایی،مکان

آشناترین نماد رسیدن به خانه سردر خانه بود. اما فضاهای نیمه خصوصی که به حریم خانه و همسایگان مربوط : ورود به خانه

های آشنا سردر، شد. اشکال و تزئینشد. گاه از دور لبه ایوان و یا راس بادگیرها دیده میبود، قبل از رسیدن به سر در آغاز می

شدند. به چراغ بخشی وارد میکرد. به فضای آرامشکردند. به محض ورود، نور و هوا تغییر میرسیدن به خانه را از دور اعالم می

تابید. اگر احتیاجی نبود، خاصه در ایام روز که معموالً یا از سقف با از باالی سردر نور در حد روشن کردن قضا به داخل می

کردند و آنقدر فضا بود تا زمان برای خبر کردن اهل خانه وجود داشته زدند یا با صدای بلند اعالم میهمراهی داشتند، در می

 باشد. 

د. ورودی، فضای شاخص و کرسازمان فضایی خانه، وارد شوندگان را برحسب رابطه آنها با خانواده به فضاهای مختلف هدایت می

شد. حساسیت به کفایت، امکان مکث داشت. تمام فضاهای خانه در بدو امر معلوم نبود و بتدریج آشکار می ومستقل بود 

ساکنان به تاریکی حائز اهمیت بود. البته، بعنوان یک بررسی مستقل، مقوله مواجهه با نور و روشنایی، پژوهش دیگری نیاز دارد. 

اوردند که فعالیتهایی از نوع مذاکره، دیدو باز دید سریع و غیر رسمی، راهم میهای تاریخی این امکان را ففضای ورودی در خانه

سانتیمر یا یک چارک(،  06گذاشتند )دو پای در آستانه می.[21]رد و بدل کردن مایحتاج و از این قبیل، در انها صورت پذیرد

آنها به باالر نخورد و رعایت احترام با خم شدن و این کار دالیل مختلفی داشته است، مثل احتیاط برای وارد شدن به اینکه سر 

ورودی خانه ها دارای شخصیت و  [.20]یزهای دیگری که در آمجا بوده استمانعی برای ورود کفش و خاک داخل راهرو و چ

ر با جلوه فضایی مستقل هستند و به طور مستقیم با فضا ها و حیاط مرتبط نمی باشند بلکه به وسیله یک یا چند فضای دیگ

 [.22]اهده تمامی فضای خانه مقدور نیستحیاط ارتباط برقرار می کنند اینکه پس از ورود به خانه یکباره امکان مش
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تزیین است. هیچ عنصری چشم بیننده عابر را در نمای ساده و بی های سنتیی خانهنمای بیرونی در همه"جداره بيرونی: 

ها در این میان تزیینات هرچند اندک سردر، نگاه. [23]نماید و هیچ نماسازی وجود نداردبه خود جلب نمی ایرانی ی قدیمیخانه

 به اهمیت نوازی این منطقه است. به عالوه عدم وجود تزیینات زیاد، درجهرا به سوی در ورودی فرا خوانده و نمادی از مهمان

 ابعاد بر بیشتر تأکید مسلمان، فرد زندگی در که است این زا و نشان سازدمی آشکار ظاهر به توجه مقابل در را اسالم در باطن

شود که معمار هیچ روزنی در اکثر خانه های سنتی مشاهده می. [25] است. مادی بیرونی و ابعاد با مقایسه در معنوی و درونی

 است. بوده تمحرمی به اعتقاد از دینی، ناشی بعد لحاظ از درون خانه به بیرون نگرفته است که این مسئله  از

ورودی خانه . [23]کند خورد تا ورودی خود را به دیگران معرفی: معموالً تزیینات در سردر ورودی به چشم میسردر ورودي

تنها رابط فضای شهری و داخل خانه است. سردر ورودی با ارتفاع بیشتری که دیوار خارجی بنا دارد همواره بیانگر اهمیت و 

توان نمادهایی از معماری بومی این منطقه، مانند: سقف شیبدار، تزیینات شیرهای شد. به عالوه میباشخصیت صاحبان خانه می

چوبی نر و سفال را در نما مشاهده کرد.عابرین و رهگذران نیز با دیدن نماهای بیرونی، حتی بدون اینکه وارد بنا شوند، دیگر 

هایی به سبک باروک و روکوکو و همچنین قوس که از ده از ستوندر طراحی این سردر، استفا حسی نا آشنا و غریب ندارند.

 شود.دوره قاجار در بناهای مسکونی رواج یافت، مشاهده می

 .[23]داردورودی همیشه دو نوع کوبه )برای مردان و زنان( دارد که جنسیت وارد شونده را بیان می

شد و هرگز از که درون خانه دارای حریم شمرده می هشتی فضای میانجی درون و بیرون یک ساختمان است؛ چرا :هشتی

از لحاظ بعد دینی، نشان از اصل محرمیت در فضا است. زیرا  با باز شدن . [26]شد به درون خانه پا گذاشتبیرون به یکباره نمی

ای ورود به فضای در منزل دید مستقیم به فضای خصوصی وجود ندارد. همچنین این فضا برای ایجاد آمادگی ذهنی آیندگان بر

اصلی است درحقیقت، معمار در این مرحله با کاستن روشنایی فضا نسبت به گذر و افزایش مرحله به مرحله نور در مسیر 

ایجاد مکث، تقسیم فضایی و  .[25]حرکت به سمت حیاط، شخص را برای دیدن فضایی جدید کنجکاو کرده و آماده می نماید

 .[20]باشدجالب این عنصر می فضایی جهت انتظار از عملکردهای

برد. این عدم دید شود و دید مستقیم به حیاط را از بین میداالن باعث چرخش شخص قبل از ورود به بنا می: داالن ورودي

 اساس بر امر این .گذاریمگیرد. پس از گذر از داالن توسط چند پله به حیاط قدم میمستقیم از اعتقاد به محرمیت نشات می

 است.  دریافت قابل دینی بعد و اجتماعی هایارزش و هنجارها بعد از محیط، از دریافت فرد به احترام و دم واریمر اصل

توان آن را یک الگو هم دانست و مهمتر از آن یک کرد. اما می توان یک فرم تلقیحیاط را می ": به گفت میرمیران: حياط

می زنم. در همه ی  های ایرانیاست. یک مثال از مینیاتور ست، خالیبه این معنا که قلب معماری تهی ا .مفهوم است

 این فضا خالی های ایرانیگیرند، در مینیاتوردر مرکز کمپوزسیون قرار می های جهان مهمترین عوامل و عناصر نقاشینقاشی

 .[27] "باشد تواند اتفاقیبودن نمی این خالی است.

ه کوچک چه بزرگ حیاط ،حیاط مرکزی دارند و چیدمان فضا ها پیرامون حیاط ها از نظام تمامی خانه های ساخته شده چ

فضایی مشخصی پیروی می کند. حیاط در همۀ خانه ها مرکزیت دارد و همانند قلب خانه عمل می کند فضا های مختلف خانه 

ف شده در اطراف حیاط مستقر شده اند تمامی ها اعم از اطاق، ایوان و راهرو، مهتابی و شنا شیل، صفه و سکو با آرایش تعری

فضا ها به شیوه ای غیر مستقیم یا تدریجی با حیاط مرتبط هستند در نمونه های بزرگتر از نقطه نظر مساحت، مشاهده شد که 

و رابطه  فضا ها به صورت الیه افقی بر گود حیاط قرار گرفته اند. در حیاط حضور آب، سبزی، آسمان، آفتاب، باد، شب و مهتاب

معمارانه با آن ها کامالً محسوس است حیاط ها از نظر احساس فضایی همانند یک اطاق عمل می کنند چهار جبهه حیاط 

حتی آن قسمت ها که فقط دیوار است مشخص و تعریف شده است دیوار ها مسطح نیستند. از طریق قامت بلند، طاق، طاقچه 

ستگی های سازه ای از حالت سطح خارج شده اند، شخصیت فضایی پیدا کرده اند و برای حیاط نیز تعریف مشخص ها و برج

تر از معابر بودند. ولی هرگز از ورودی بطور مستقیم به حیاط خانه وارد سطح حیاط همواره پائین .[22]تری فراهم کرده اند

حس بتوان در حیاط ایستاد و حیاط آنقدر توسط دیوارها تعریف شده بودند که شدند.. فاصله در ورودی تا بنا، آنقدر بود که نمی

های بلند بوده است که برای حفظ از جهت مختلف خانه های سنتی دیوار از ویژگی. [22]در برگرفتگی و مکث ایجاد کنند
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گیری از چشم کرده و سبب پیشباشد که از مشرف بودن همسایگان جلوگیری همواره با دست اندازهای بلند در پشت بام می

در آن رعایت  ی و مذهبیها و سنن قومخانواده و اصول زندگی در مجموع رعایت موازین اخالقی. شوداز به اندرونی منزل میاند

 .[27]شده است

مد زیاد ارباب گذارد. برخی خانه ها به دلیل رفت و آشغل و جایگاه اجتماعی فرد صاحبخانه تاثیر زیادی بر معماری مسکن می

یک یا چند حیاط مخصوص مراجعین و رجوع، عالوه بر حیاط اصلی که فضاهای سکونتی گرداگرد آن چیده شده اند، وجود 

نامحرمان الزامی بود. در بعضی خانه ها حیاط خدمه نیز به چشم می خورد. در این حیاط، آشپزخانه ، انبار و کلیه فضاهای 

 شوند.خدماتی گرداگرد حیاط چیده می 

: فضای سکونتی دراین بناها در دو محور عمودی و افقی در جریان بوده است. در ماههای گرم در ابتدای فضاهاي سكونتی

ها، زیرزمین دارای دو یا سه رفتند. در برخی از پاسخهای روز به زیرزمین میروز، حیاط مکان زندگی بوده و بعد از نیمه

شده است. بدین  ترتیب در روزهای بسیار گرم، در اوایل روز آن قسمتهایی که از گود می مرحله متوالی اقامت بوده و بتدریج

ترین سطح شده و در گرمترین ساعات روز به عمیق ترین و پائینسرداب نزدیک حیاط بوده برای زندگی و فعالیت انتخاب می

 .اندکردهزیرزمین نقل مکان می

                 

 121، ص1077: دیاگرام ارتفاعی خانه های سنتی ، ماخذ:حائری،  2-1تصویر     1041ارتفاع در فضاهای مختلف، ماخذ: نگارنده ، : اختالف 2-1تصویر

اندرون خانه یا جایی که زن و بچه زندگی  "پیرنیا معتقد است، خانه جائی است که ساکنان آن احساس ناراحتی نکنند و 

از جمله این تنوع ها که در خانه های سنتی . [22] "شته باشد تا خستگی احساس نشودبایسیتی تنوع زیادی داکردند، میمی

 به خوبی قابل مشاهده است و مانع از کسالت و خمودگی ساکنین می شود ، به شرح زیر است:

و انواع تنوع جلوه های معمارانه تامین نور از روزن، در، ارسی چراغگاه و از سقف از طرف دیگر نور مستقیم از حیاط  -

 نور های غیر مستقیم از انواع سر پوشیده ها و بام

تنوع مقیاس فضا ها شامل فضاهای بسیار کوچک فضاهای بسیار بزرگ و فضاهای میانی و متوسط در گروه فضاهای  -

 باز، بسته و پوشیده.

یگر تعریف کننده تنوع بدنه ها به عنوان تعریف کننده فضاهای باز، تعریف کننده فضاهای بسته از فضای بسته د -

فضاهای بسته از فضاهای پوشیده و تعریف کننده فضاهای پوشیده تنوع نور شامل فضاهای کامالً تاریک فضاهایی که 

 به تدریح روشن می شوند فضاهای روشن، فضاهای کامالً نورانی ...

 یی که کوران دارند. تنوع حرارتی شامل اطاق هایی که فی نفسه خنک هستند اطاق هایی که گرم هستند اتاق ها -

گشایش، خلوص، دلبازی، شکوه، خاطره انگیزی، کنجکاوی، بیگانگی، شادی، احترام، خلوت، تجمع، تمرکز، حس  -

 .[22] ت، سادگی و...تعلق، قلمرو، مکث و عبور، هدایت و جهت یابی، سادگی، خوانایی، تعادل، شفافی
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یکی از عالیق ایرانیان در ساخت خانه ها ایجاد ارتباط بصری بین اتاق »ید: پیرنیا در ارتباط با اتاق، خانه، درون و بیرون می گو

« و فضای بیرون است.گشادگی، فراخی و دید آزاد داشتن، جزو طبیعت ایرانی است، حتی در حال حاضر نیز همین طور است

به نام آن عملکرد ویژه نیز خوانده  های خانه به عملکرد خاص اختصاص نداشته، ... عملکردی نبوده وهیچ اتاقی از اتاق. [20]

بدین ترتیب در صورت لزوم اتاق ها می توانستند با عملکرد جدید خود را وقف دهند و همه فعالیت های  .[22]شده استنمی

های سنتی امکان ترکیب شدن دو فضا با هم و تبدیل شدن به یک خانواده در چارچوب خانه قابل انجام بوده است.  در خانه

افتد. این امکان برای فضا، یک توانمندی بزرگتر برای موارد خاص وجود دارد. این اتفاق توسط فضاهای بینابینی اتفاق می فضای

 مند شود.تواند از طریق چشم انداز و نور از گنجایش فضایی بیشتر بهرهشود. بعالوه هر فضا خود به تنهایی میقوی محسوب می

هایی در امتداد رفی خلی نیز بسیار رایج بوده است. در اکثر جرزها از سمت داخل بنا طاقچهاستفاده از تاقچه در فضاهای دا

سازی ها عالوه بر ایجاد فضاهایی مفید جهت تزیین بنا در استحکام و    سبکشود. این طاقچهممتد، در کلیه اتاقها دیده می

های ارسی یا . در اکثر فضاهای داخلی رو به حیاط از پنجرهباشندجرزها ونیز زدودن رطوبت موجود در داخل دیوارها موثر می

هایی با پنجره ی سرتاسری استفاده می شد که ورود نور خورشید به درون فضا را کنترل می کرد. همچنین عدم وجود پنجره

داد اجازه را نیز می های دینی، به معمار اینهای یکسره عالوه بر کنترل دید از بیرون به درون و حفظ محرمیت و ارزششیشه

های های ارسی به تزیین فضا بپردازد. بازی نور و سایه و استفاده از شیشهکه  با هنر خود و بازی با نقوش هندسی در پنجره

رنگی نیز یکی از آشناترین عناصر تزیینی شناخته شده برای ایرانیان است که در اکثر بناها به خوبی از آن استفاده شده است. 

های قضای، مکانی، فضاها عمدتاً برحسب ویژگی کنند.ها در سیرکالسیون هوای داخلی نیز نقش مهمی ایفا میجرهاین پن

 اند. قلمروهای خصوصی، عمومی و آیینی نام گرفته

که در انتهای  ساختمان بزرگ است. در کنار تاالر راهروهای بزرگ به نام تختگاه بود ریشه واژه تاالر ، تربال یا تلوار یعنی :تاالر

تاالربرای استفاده در فصل گرما ساخته می شد و به هوای باز راه  .گرفتزیرزمین و باالخانه قرار میبه  ای منتهیآن راه پله

کاری، نقاشی روی گچ، مقرنس و یا ها با گچبری، آیینهتاالر در واقع نمود وضعیت اقتصادی هر خانواده است. تاالر . [24]داشت

 های دیگر است.تاالر یک فضای مجلل و شاید پر زرق و برق نسبت به اتاق .[23]اندی چوب تزئین شدهرو نقاشی

های خود را ساخته می شد که هر یک ویژگی ...ها به صورت سه دری و پنج دری، تاالر و اتاق های ایرانیدر خانه :اتاق

تباط بصری بین اتاق و فضای بیرون آن است. گشادگی، فراخی و های ایرانیان در خانه سازی، ایجاد اراز گرایش داشت. یکی

ها نشان از آن دارد در پژوهشی که حائری انجام داد پاسخ .[24]است دید آزاد داشتن حتی امروز هم مطلوب طبیعت ایرانی

و پس از آن از طریق  رفتندها وجود نداشت، بایستی از وروی به فضاهای واسط یا حیاط میکه امکان ورود مستقیم به اتاق

اندازها و نورها در شدند. انواع چشمها که در سطح باالتری از حیاط قرار داشتند.، وارد میپله به داالنهای دیگر به اتاق

ها هایی که برحسب اندازه اتاقها قرار داشتند. وسایل موجود در اتاقها اندک بود. قالیحدفاصل مسیرهای منتهی به اتاق

گرفتند و درون آنها رختخواب هایی که همانند پشتی مورد استفاده قرار میاز(( و ))کنار انداز(( داشتند و بقچه))میون اند

های کوچک و ها )طاقچه( قرار داشتند. اتاقها و پیش بخاریپیچیده شده بود.  چند وسیله ضروری مانند چراغها در رف

های دیگری که عموماً به هم مرتبط بودند برای پذیرایی استفاده ئاع اتاقدستی برای زندگی خانواده، خاصه پدر و مادر و ان

 .[22]ها یا از طریق داالنها به هم مرتبط بودندها یا از طریق درگاهشدند. اتاقمی

ای وجود دارد. این نما عالوه بر متقارن بودن در مرکز خود نیز دار یک نمای اصلی های سنتیی خانهدر همه :نماي اصلی

یک وضعیت متفاوت است. این وضیعیت متفاوت که در واقع تاکیدی قوی بر این نقطه نماست. با ارتفاع زیاده تغییر در 

خانه در محور  گذارد. معموال تاالر اصلیزدگی و فرورفتگی خود را به نمایش میحجم، تغییر در شکل، مجوف بودن یا بیرون

، عناصری یکنواخت، ای دیگر خانه اصوالً دارای ارتفاعی کمتر نسبت به نمای اصلیهگیرد. نماقرار می تقارن نمای اصلی
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 از یکی نما. [23]است ترین نما معموال نمای روبروی نمای اصلی، پر اهمیتتر در مقایسه با نمای اصلیتزئینات ساده

  .صورت می گیرد طریق این از بنا از ردف هر اولیه شناخت و باشد می بنا یک بصری کیفیت بر تأثیرگذار عناصر مؤثرترین

اند. در واقع توجهی طراحی شدهها با بیفضاهای خدمات اعم از آشپزخانه، توالت، انبار و ... در تمام خانه :فضاهاي خدماتی

های مذکور از عملکرد به فضایی اضافی برخورد نموده آن را به یکی طراح هر کجا که بعد از طراحی فضاهای اصلی

 .ها دارای دسترسی مستقیم و نورگیری از حیاط نیستندهیچ یک از این عملکرد .ختصاص داده استا

های فضایی میانی، پیرامون حیاط قرار داشتند. ها یا در الیههای زندگی همطراز با زیرزمینها معموالً دور از اتاقآشپزخانه

های وچک انحصاری بودند یا عموماً از طریق سقف و پنجرهها یا بطور مستقل دارای یک حیاط کبرای تهویه، آشپزخانه

بندی ساخته شدند.، پرسش شوندگان در پژوهش حائری به نوعی از قفسهفرعی )تعبیه شده در باالی دیوارها( تهویه می

و محل  ها، فضای انبار کردن سوخت و موادها شامل پیشخوانبندیاند. این قفسهشده با مصالح ساختمانی اشاره کرده

 .[22]نگهداری ظروف بودند

توجهی انجام گرفته های ارتباط به زیرزمین و طبقه باال مانند فضاهای خدماتی کامال بیدر طراحی پله: ارتباطات عمودي

 های سنتیها در خانهتوانست استقرار یابد، طراحی شده است. پلهکه هیچ فضای دیگر در آن نمی هاییو پله ها در مکان

ها بدون نورگیری و تهویه و با پیشانی معموال پله"اند.کنندگان در نظر گرفته شدهبرای استفاده  بدون امنیت و راحتیکامال

 .[23] "اند.ی مرتفع طراحی گردیدهپله

وجود این محور تقارن در پالن، ".توان یک تقارن را احساس نمودحداقل می های سنتیی خانهدر طرح همه :محور تقارن

متفاوت نسبت به  قرار دارد، که در آن اتفاقی شود. مرکز این تقارن در مرکز نمای اصلینما و حجم خانه کامال درک می

محور  گیرد. هماهنگیخانه بر روی محور تقارن حیاط قرار میدهد. در حیاط خانه نیز معموال حوضی نماها روی   میبقیه

 .[23] "مشهود است ی سنتیمان کامال در خانهتقارن بنا، حیاط و نماهای مختلف ساخت

 بناست و فضاهای اصلی محور شمالی جنوبی، محور اصلی های سنتیاکثر خانه ": جهت غالب قرارگيري ساختمان

گیرند و فضاهای با اهمیت کمتر، بخصوص فضاهای خدماتی در دو نیز در سمت شمال و جنوب حیاط قرار می زندگی

 .[23] "رار داده شده اندسمت شرق و غرب ق

 راهبردهاي طراحی-4
معمار بایستی به عنوان نماینده فرهنگی اقوامی که می خواهند در بستر طرح سکنی گزینند وارد عمل شود و روایت تازه 

 تری را از فرهنگ ارائه نماید. هدف از این پژوهش معاصر نمودن معماری گذشته ایران در غالب فرهنگ ایرانی است. برای

رسیدن به این هدف بایستی مفاهیم کلیدی در معماری سنتی، را کشف ، بررسی و ضبط کرد. بدین منظور توجه به نکات زیر 

 در معماری معاصر مهم تلقی می شود: 

 الگو-4-1

در طول چندین نسل و همچنین همکاری موجود میان سازندگان و استفاده  یخود نتیجه همکاری افراد بیشمار الگو

هر الگویی با . [1]استنباط می شود« سنتی»ن از خانه و سایر دست ساخته ها می باشد و این مفهومی است که از واژه کنندگا

آید. الگوهای گذشته مطرود نیستند و الگوهای حال هم اگر توجه به نیاز آن دوره و برای پاسخگویی به آن به وجود می

ا باید دارای ویژگی هایی باشند تا بتوانند مورد پذیرش عامه واقع شوند. از پاسخگوی نیاز حال باشند طرد نخواهند شد. الگوه

 جمله این ویژگی ها عبارتند از:

 (1041( ) الوسون،1042ساده، روشن و قابل فهم باشند ) راپاپورت  -

 (1040حفظ تشخص الگوهای قدیم )پاکزاد، -

 ه حل های مختلف(( )تولید اندیشه های متنوع و را1077انعطاف پذیر باشد )حائری،  -

 (1077( )هال 1042توسط مردم آن منطقه استفاده و شناخته شده باشد و به الگو تبدیل شده است. ) راپاپورت  -
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 (1042نظام مند باشد. )الکساندر، -

 زبان فضا -4-2

یک نوع زبان معماری خود،  .[01]جهان اندوخته گردیدههیچ جهانی بدون زبان ارزانی نشده و به عبارتی، در زبان است که 

است که از طریق سازماندهی فضا بیان می شود. بین معماران و مردم این توافق وجود دارد که شهر و بنا با آدمی گفت و گو 

بدین لحاظ معماری زبانی است که از زبان گفتاری و نوشتاری چیزی بیش تر برای فهمیده شدن و ارتباط  .می کنند

 فهمند.کنند . معماری را نیز به همان زبان میره به زبان خاص آن دوره صحبت میمردم هر دو . [22]برقرارکردن دارد

برای اینکه زبان فضای محیط ساخته شده با قواعد فرهنگی یک جامعه همخوانی داشته باشد بایستی نکات زیر را همواره 

 مد نظر قرار داد :

 ( 1077ساکنان را دعوت به آرامش کند )حائری، -

 (1077به نداشته باشد)حائری،فضا بر انسان غل -

 (1040پذیرنده باشد )پاکزاد، -

 (1040القا حس مکث برای تداوم و برقراری ارتباط اجتماعی )پاکزاد، -

 (1077انطباق پذیری داشته باشد شد)حائری، -

 (1077)حائری، احساس تعلق -

 باشد طراوت و سرزندگیبا  -

 (1040)پاکزاد، باشد دلباز -

 نمادها-4-3

از کهن ترین، پیچیده ترین ، پرنفوذترین و جالب ترین ابزارهایی بوده اند که در جهت ظهور و آشکار نشان ها و نمادها 

سازی مسائل پنهان جهان مادی و معنوی به کار گرفته شده اند. بشر توانسته است به کمک این ابزارها ، اندیشه و حتی خیال 

 خود را به صورت هنر پدیدار سازد. 

فهوم ))نماد(( در شرح و تعریف فرهنگ جایگاهی بنیادین دارد. انسان با )) نماد سازی(( معنای مورد از نظر اندیشمندان م

نظر خود را نشانه گذاری کرده و به آن موجودیت می بخشد و امکان جاری ساختن این معانی و مبادله آن ها را فراهم می 

 .[01]سازد

ه است ، برای استفاده از نماد در این پروژه نکات زیر در نظر گرفته با توجه به آنچه تا به حال در این پژوهش گفته شد

 شده است:

 (1075)ویسی،  (1041)راپاپورت ،  (1077توجه به نمادهای کهن فرهنگی )حائری،  -

 (1040)پاکزاد، منحصر به فرد بودن )قابل تمایز باشد( -

 معانی-4-4

ر ایجاد معنی با استفاده از تشخیص )تمایز(، دسته بندی، شکل اهمیت معنی بر این مبنا است که فکر انسان اساسا سعی د

ها، و انگاره ها می نماید. عناصر کالبدی نه تنها دسته بندی های پایدار و قابل رویت فرهنگی را به وجود می آورند، بلکه واجد 

 تطابق داشته باشد کد گذاری نمود.  معنی نیز می باشند. بدین معنی که می توان آنها را هنگامی که با انگاره های ذهنی مردم

برای داشتن معماری که بتوان معانی فرهنگی یک قوم را تداعی کند  .[02]ی مستلزم قدری آگاهی فرهنگی استخوانش معان

 ( را یافت و احیا کرد.1041بایستی انگاره های ذهنی مشترک )راپاپورت، 

 زمان-4-5

مان نیز زندگی می کنند. محیط نیز زمانی است و لذا سازماندهی زمان مردم همانطور که در فضا زندگی می کنند در ز

تضادهای فرهنگی و مسائل ناشی از آن در رابطه با زمان نسبت به فضا جدی تر است. . منعکس کننده رفتار در زمان است

زمان  –ار می دهند. مردم در فضا بنابراین، وجوه فضایی و زمانی به روشنی بر هم تأثیر متقابل دارند و یکدیگر را تحت تأثیر قر



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 

 

 

11 

برای رسیدن به این معیار و آنطور که از بحث حاصل می آید توجه به زمان حضور انسان در فضا بسیار  .[02]زندگی می کنند

 حائز اهمیت می باشد .

 مذهب -4-6     

اهد بود اگر تالش گردد همه در دیدگاه مذهبی؛ یعنی تأثیر عامل مذهب بر شکل خانه، باید گفت که ساده اندیشانه خو

مسکن سنتی ایران با اما  .[1]کن به تنها عامل مذهب نسبت دهیمچیز را به علتی واحد نسبت دهیم، یعنی همه چیز را در مس

بهره گیری از تعالیم اسالمی ساختاری را ارائه می دهد که موجب تحکیم روابط اجتماعی و آرامش روانی افراد در رابطه با 

 ی گردد. برای حفظ این ساختار توجه به دو نکته مهم تلقی می شود:یکدیگر  م

 به سلسله مراتب فضایی توجه شود. -

 به مرز بین فضاها و استقالل حریم ها اهمیت داده شود. -

 عدم وجود اشرافهای مزاحم -

 برخورداری از محصوریت مناسب -

 (1040غریب گز بودن )پاکزاد، -

 آداب سكونت و رفتارهاي روزمره : -4-7

کیفی کاربران به معنای شناخت ویژگیهای آنها،  انتظارت، توقعات و نیازهای  , در واقع خلق محیط با نیازهای رفتاری

برای بسیاری ازموضوعات، مانند  است. فرهنگ یک ایده، اندیشه، مفهوم و ساختارنظری و همچنین یک ویژگی« فرهنگ» یعنی

 .[00]انجام آن استتفکرات انسان، اعتقادات، اعمال و چگونگی 

 آداب سکونت بر نحوه چیدمان و آرایش فضاها تاثیر بسزایی دارد پس بایستی :

( ) روح 1073( )معینی 1074( )کوش 1074ارزش های مورد نظر ساکنین کشف، ضبط و بررسی شوند)سامووار  -

 (1437( )هرسکوویتس، 1400( )هیلر، 1077االمینی، 

 (1040گیری از کسالت و خستگی فراهم باشد. )پاکزاد،امکان تفرج برای ساکنین برای جلو -

 
 126:107الن ، ماخذ : برومبرژه، : جای اهل منزل و میهمان در فضای روستایی خانه گی 1-2تصویر 
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 گيرينتيجه -5
ست و ها و امیال یک قوم و قبیله اای است که ریشه در فرهنگ هر ملت دارد. خانه تبلور کالبدی ارزشخانه خود کلمه

باشد. خانه صرفاً یک فضای فیزیکی برای خواب نیست بلکه یک پدیده تر از آنچه در ظاهر خود دارد، میدارای مفهومی وسیع

 گردد. فرهنگی محسوب می

 درخانه خانه چه و اشرافی و اعیانی های خانه در چه را ارزش ها معمار سنتی به خوبی به این مسائل واقف بوده و این

کرد و سعی در برقراری ارتباط فرهنگ جامعه با کالبد معماری داشته است. بدین ترتیب ارزش  می دنبال همواره عادی مردم

 های نهفته در بناهای سنتی می تواند ما را در شناساندن فرهنگ عامه و حاکم بر آن زمان یاری رساند. بدین ترتیب خانه

 تهیه اندرکاران دست اصلی توجه که امروزه حالی در .بود زندگی وهشی و فرهنگی و معنوی های ارزش مستقیم جلوه ایرانی،

مباحث، که در مسکن امروز از آن  ترین اصلی یکی از است، متمرکز اقتصادی عوامل بر بویژه و کمی عوامل غالبا بر مسکن،

 معماری های طرح و ها امهبرن غالب باید در که است فرهنگی های ارزش مخصوصا های کیفی، ویژگی به توجه غافل مانده ایم،

  به آن توجه گردد.

بر اساس یافته های به دست آمده از پژوهش ،پارامترهای موثر در تعامل بین فرهنگ و خانه را می توان در : الگوها،  

بتوان نمادها، معانی، زمان، زبان فضا، مذهب و آداب سکونت و رفتارهای روزمره ، جستجو کرد. برای دست یابی به معماری که 

 ارزش های فرهنگی فراموش شده این مرز  بوم را احیا کرد ، توجه به این گزینه ها مهم تلقی می شوند. 
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