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 چکیده  
 

نه ابتدایی ترین نقطه گاستون بشالر. پس خا "آدمی پیش از افکنده شدن به جهان در گهواره خانه نهاده شده است."       

روزانه بارها این کلمه را . سیاری برداشت درستی از آن ندارندکه هنوز ب ،درک فیزیکی از جهان پیرامون است و شروع انسان

از نظر مفهومی  .یزان درک شده استمفهوم این واژه تا چه م محل زندگی خود را خانه می نامند. اما معنا و د وکننادا می 
زیر مفهوم ها و ومفهوم های باالسری آن مورد بررسی قرار گیرد. از این  .خانه می تواند در یک رده مفهومی فضا قرار گیرد

اما از نظر معنایی آیا می توان قائل بر این بود که خانه برای همه انسانها  بعد خانه براحتی قابل اندازه گیری وسنجش است.

لزوما معماران می توانند پاسخ گوی  همه برداشتها وتوقعات معینی از محیط زندگی خود دارند و معنای مشخصی دارد و

 آنها باشند .
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 مقدمه   

جهان  آنجا نیازی به گزینش مسیر و جست جوی هدف نیست. در خانه، آشنایی با جهان بی واسطه صورت می پذیرد.

و حول آن به سادگی ارزانی گردیده است. می توان گفت، خانه مکانی است که وقوع زندگی روزمره را در خود در خانه 

خود را در هستی ما حفظ کرده و از این رو همچون تکیه گاهی آشنا به  زندگی روزمره معرف چیزی است که تداوم گرفته،
پشتیبانی ما می نشیند. اما نقشی را که هر فرد در زندگی می پذیرد بخشی است از مجموعه ای متشکل از اعمال متقابل 

انه و گزیدن هدفی می برای مشارکت ناچار از ترک گفتن خ که در جهان عمومی و مبتنی بر ارزشهای مشاع واقع می شوند.

از این  پس از انجام وظیفه اجتماعی خود به خانه عقب نشینی می کنیم تا هویت فردی خود را بازیابیم. با این وصف، باشیم.

پس در واقع سکونت خصوصی برای بشر یک اصل است که در خانه  رو هدف فردی در سکونت خصوصی مستتر می باشد.
ل به درستی توجه شده! زمانی که کلمه خانه به گوش می رسد آنچه در ذهن جای میگیرد شکل میگیرد ولی آیا به این اص

فرهنگها  به مشگالتی که اکنون برای جوامع و اما وقتی در این کلمه دقیقتر می شویم و .بی نیاز از تعریف به نظر می رسد

مفهومی قرار  ررسی معنایی وه تشریح مورد بگویا این کلمه ب که یمدر مورد این کلمه پدید آمده می نگریم متوجه می شو
 همه گمان میدارند که میدانند خانه یعنی چه! نگرفته و

 
 

 مفهوم و معنا -1

 
شناخته  ،، دریافت شدهدانسته شده"و مفهوم  "هر چه قصد شود از چیزی ،مقصود و مراد از سخن"در لغت نامه معنا       

 از داشتن تصور از غیر لفظ یک معنای فهمیدن "در فلسفه آورده شده  [1] .دتعبیر ش "آنچه که فهم میشود از سخن شده،

 مفهوم اما شود می طرح لفظ به مسمای و لفظ میان ارتباط در معنا . مفهوم و معنا بین است فرق خیلی . است مفهوم یک
 به زبانی از معنا نداریم مفهوم اام داریم معنا کلمات از خیلی از ما . یابد می تحقق مصداق و ذهنی صوت میان ارتباط در

 اثبات و نفی بین دایر معنا فهم .نیست مفهوم و است دادی قرار معنا نیست. چنین مفهوم اما ،شود می متفاوت دیگر زبان

 ]2[".دارد مراتب و است تشکیکی امر مفهوم فهم اما .است

در زبان خود را بیان تنی با یکدیگر دارند. انسان زبان، فرهنگ و محیط به ویژه محیط انسان ساز ارتباط و پیوندی ناگسس
دید هایدگر واژه صرفا نشانه نیست، بلکه وسیله ای است که از طریق آن اشیا و کل جهان برای ما اشکار و  . ازمی کند

درک موجود می شود. انسان برای درک این جهان مجبور به تقطیع آن به پاره های متعدد است . ادراک این جهان از راه 

این پاره ها و نظام خاص ارتباطی آنها میسر می شود و هریک از این پاره ها در واقع یک مفهوم به دست می دهد. مفهوم 
خود یک حوزه معنایی است که از این تقطیع حاصل شده است. یعنی هر پاره از این جهان به اعتبار داشتن یا نداشتن 

ده است. این ویژگی ها در واقع همان مولفه های معنایی یک مفهوم است که صفات یا ویژگی هایی از دیگر پاره ها جدا ش

 در واژه نهفته است. رد و بدل افکار و تجارب فضایی در بین دو انسان منوط به وجود بسترها و زمینه های مشترک است.

]3[ 
توجه کرده و  محیط پیرامونا به ابتدما علم روانشناسی محیط فرآیند ارتباط با محیط به این صورت شکل می گیرد که در 

اما مفهوم سازی  .طبقه بندی می کنیم ،خود سازمان می دهیم ن برایرا در قالب معانی و مفاهیمی که از آ تسپس اطالعا

نظمی  ،افتدتر آنچه که در پیرامونش اتفاق می ذهن ما برای جلوگیری از اغتشاش و برای درک به با معنا یابی تفاوت دارد.
طبقه بندی می  دسته بندی و و به طرز معناداریخالصه ، ساده و رمزگزاری عات دریافتی ایجاد می کند و آنها را میان اطال

که هر پدیده با برخی دیگر از پدیده های پیرامون ما  ،کند. منظور از دسته بندی شناسایی تشابه و تفاوت ویژگی هایی است

که در میان دیگر پدیده های جهان دارد. از طریق دسته بندی نه فقط  ،دارد و طبقه بندی تعیین جایگاه موقعیتی است
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بلکه نام یا کدی مشخص نیز به خود می گیرد این فرآیند ذهنی  .اطالعات ارسالی از محیط در قالب هایی گنجانده می شود

یا در مجموع یک  ، اصطالحو کدی که به صورت یک واژه .ساده سازی و ساماندهی اطالعات را مفهوم سازی می نامند
م در به خاطر سپردن دنیای یمقوله برای دسته ای از پدیده ها و یا خود پدیده استفاده می شود را مفهوم گویند. مفاه

اما حجم و نوع اطالعات ما به سادگی مفاهیم نیستند. وقتی یک مفهوم در ذهن ما شکل  .پیرامون ما را یاری می رسانند

بشنویم آن مفهوم را به یاد ما می  ،خاص را برای خود شکل داده ایم یمفهوم ،هایی که با آنگرفت از آن پس زمانی که رمز

آورد.  این تداعی معنایی فرآیند معنایابی و هرکدام از مطالب و مواردی که به ذهن خطور می کند را معانی مستقر در واژه 
معنایابی فرآیندی واگراست. مفهوم میان بسیاری از مورد نظر می نامیم. فرآیند مفهوم سازی فرآیندی همگرا حال آنکه 

امکان بازشناسی آن برای شما وجود دارد .  یعنیمعنا دار بودن یک پدیده  .افراد مشترک و معنا نسبتاً منحصر بفرد است

یک زما ن و مکان خاص می تواند منجر به دریافت دو معنای متفاوت از  .تشکیل معنا در ذهن به شرایطی بستگی دارد
در اینجا ابتدا واژه  ]4[ . لذا معانی محیط می تواند به همان اندازه که انسانها متنوع و پیچیده اند متفاوت باشد.موضوع شود

 معماری مورد بررسی قرار می دهیم.ساختار به عنوان یک محیط انسان ساز یا  خانه را

 

 مفهوم خانه -1

 

ی از ویژگی ها است که در قالب یک واژه )مثالً خانه( خالصه شده و مفهوم نماینده گروه خاص همان طور که گفته شد،

یعنی  .در فرآیند به خاطر آوردن و بازشناسی به آن رجوع می شود. عالوه بر این هر مفهوم دارای سطوح مختلفی می باشد

در این  .دست خود می باشد هر مفهوم نه تنها از زیر مفهوم هایی تشکیل شده بلکه خود نیز زیر مفهومی از مفهوم عام باال
می خواهیم بدانیم واژه ی خانه که ما بدنبال بررسی  فضاها و مکان هاست. یعنیرابطه آنچه برای ما مهم است طبقه بندی 

مفاهیم باالدست و پایین دست آن را مورد بررسی قرار می  برای شناخت بهتر، .مفهومی آن هستیم در کجا قرار می گیرد

 دهیم.

زندگی احاطه کرده هر ک مقوله ی بسیار عام است که تمام جهان هستی را پر می کند و ما را در طول فضا: فضا ی
. بعد است طول و عرض و ارتفاع ، به بیان دیگر مکان بخشی از فضاست که با فعالیتی یا چیزی اشغال شده مکان دارای سه

ولی به  .ه تنهایی هیچ ویژگی خاصی مطرح نمی کندبارمعنایی وارزش پیدا می کند پس فضا در مفهوم موجود خویش ب و

معنای نمادین فضا پدیدار می شود. از این پس فضا  ،محض آنکه یک گروه انسانی فعالیتی را در مکانی مطرح می کند
فعالیت های جاری انسانها بسیار متنوع  .محلی برای تخیل و واقعیت ،بستری برای فعالیت رفتارهای انسانی می گردد

می پذیرد یا در محدوده ای سرپوشیده که در از آن ها یا در فضای باز صورت  د و هر فعالیت و رفتار یا مجموعه ایهستن

اصطالح فضای بسته خوانده می شود. فضاهای باز دارای اهمیت ویژه ای از دیدگاه حیات جمعی است. در حالی که فضاهای 

در این میان فضاهای [5]  .، اندازه و .... می باشدخاصی به لحاظ زمان دیت هایبسته دارای انضباط یا به عبارت دیگر محدو
سکونتی در رده فضاهای بسته قرار میگیرد حال آنکه امکان دارد شامل فضای باز و بسته باشد. اما اصل سکونت به دلیل 

نواع فضاهای عمومی تا شامل طیف گسترده ای از ابسته فضاها  نیازهای انسانی لزوما در فضای بسته اتفاق می افتد.

که به لحاظ نحوه ی استفاده از آنها به سه دسته ی کلی  ،این فضاها دارای سلسله مراتبی هستند .خصوصی می باشند
 تقسیم می شوند.

فضاهای خصوصی :آن بخش از فضاهای شهری که به صورت خصوصی توسط اشخاص تحت تصرف یا تملک قرار       

 و ...  اهای چون خانه های مسکونی ، دفاترمی گیرد فض گرفته و مورد استفاده قرار
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آن دسته از فضاهای موجود در شهر که به علت محدودیت در هدف و کاربری  فضاهای نیمه خصوصی / نیمه عمومی:

 ورزشگاه ها، دانشگاه ها و ....  آن توسط گروهی خاص از افراد مورد استفاده قرار می گیرد فضاهایی چون

آن دسته از فضاها می باشند که عموم شهروندان بدون نیاز به کنترل حق ورود و حضور در آن را  : فضاهای عمومی

 و ... ایی چون بازارها ، مساجددارند فضاه

 

 
 

 *نمودار سلسله مراتب مفهومی فضا

 

ن حال ای .ن دسته از فضاها اتالق می شود که توسط افراد تحت تملک قرار می گیرندفضاهای خصوصی به آ دیدیم که

محل کار مثل دفاتر کار، کارگاه ها ، فروشگاه ها و .... که هم  .محل زندگی باشد فضاهای خصوصی می تواند محل کار یا
اما اختیار آن برعهده تصرف کننده ی اصلی است و در  .در آن رفت و آمد دارند فراد غیرتحت تملک فرد می باشد و هم ا

ولی با توجه به عملکرد این نوع فضاها رفت و آمد در آن باعث امرار  .راد دیگر جلوگیری کنداز ورود اف ،مواقع لزوم می تواند

بار فضای خصوصی را به دوش می کشد و بیشتر  موضوع بحث ماست، کهزندگی یا خانه اما محل  .معاش برای فرد می شود

 ی دارد.صی به شمار می آید، که خود انواعمهمترین فضای خصو

 

                                                 
 نگارندگان *
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سکونتگاه وجود دارد ولی طبق نظر آلتمن مشخصات محل زندگی یا  از اشکال مختلفی: دگیانواع محل زن

 سکونتگاه به پنج نوع تقسیم شده است:

 محل های سکونت از حالت دائمی تا موقت متغیر هستند. -1

 های سکونت از مشخص شده تا یکسان متغیر هستند.محل -2

 متفاوت هستند. معی،های سکونت به صورت جعمی و یا غیر جمحل -3

 یت در مقابل جماعت متفاوت هستند. قعوازنظرمهای سکونت محل -4 

  [6] .دارند های سکونت از نظر باز و بسته بودن در مقابل بیگانگان با هم فرقمحل -5

، ، کپرواحد مسکونی ، آلونک یا زاغه ، چادر  را میتوان به شرح زیر نام برد: انواع محل های زندگیاز بعد دیگر 

درصد مردم شهر و روستا در واحد مسکونی زندگی می کنند و تنها  44/99. که در کشور ما ایران  ...سکونتگاه های موقت و
  *کنند . گاه زندگی میسگونتدرصد در سایر انواع ،  55/0

کامل توضیح داده  در مورد آن و انواعش بطور .با توجه به اینکه واحد مسکونی پر کاربرد ترین نوع محل زندگی است

که غالباً در اطراف شهرهای  ،آلونک یا زاغه نشان دهنده ی فقر افراد است ،درمورد انواع دیگر سکونتگاهخواهد شد. اما 

بزرگ دنیا دیده می شود. چادر نشینی مخصوص عشایر می باشد و کپر که نوعی اقامتگاه سایباتی در جنوب ایران و در 
لیل خنک بودن مردم ترجیح می از نی و بوریا ساخته شده و بد ،رهنگ مردم آن مناطق داردو ریشه در ف است مناطق گرم

که افراد در مدت زمانی  ،در آن زندگی کنند. محلهای اسکان موقت مثل خوابگاه ها ، هتل ها و ... فضاهایی هستند ،دهند

نتگاه های جمعی نیز وجود دارد مانند و آن را تحت تصرف می گیرند. نوع دیگری سکو ،کوتاه در آن به سر می برند
دیگر اقامتگاه می توان از  ز انواعپرورشگاه یا خانه سالمندان که افراد با توجه به شرایط خویش در آن زندگی می کنند. ا

تیپی نوعی خانه ی  و خانه ی اسکیموییایگلو،  مثالً ه در کشور ما استفاده نمی شود.، غار و... نام برد ک، ایگلوتیپی

 .سرخپوستی است 

همانطور که ذکر شد واحد مسکونی مهمترین سکونتگاهی می باشد که انسان برای خود  انواع واحد مسکونی:
. خود این دو مفهوم باشد در زمینی مستقل و یا به صورت آپارتمانی دارد به صورت یک تا سه طبقه امکان که †.برمیگزیند

 هریک زیرمفهوم هایی دارند .

برای زندگی یک تا سه طبقه  اه معموالً بر روی یک قطعه زمین یک واحد مسکونی: در اینگونه اقامتگتقلمسمسکن الف( 
با وجود اینکه این نوع خانه ها بسیار مطلوب و دلپذیر از طرف مردم هستند و بعنوان خانه ی  .یک خانوار ساخته می شود

ر شهرهای بزرگ ساخت آن به صرفه نیست و هرچه از این اما بدلیل مشکل کمبود زمین در اکث ،رویایی شناخته می شود

که یا در معرض نابودی است و یا بدلیل ارزش تاریخی  .مربوط به گذشته است ،دست خانه ها در شهرهای بزرگ می بینیم
و در حال حاضر امکان ساخت اینگونه خانه ها بیشتر در حومه ی شهرها و یا در روستاها  .آن حفظ و نگهداری می شود

شهرهای کوچک وجود دارد. تمایل به داشتن خانه مستقل پدیده تازه ای نیست و جوامع بشری در طول تاریخ نوآوری های 

، خانه های شامل خانه های تک واحدی نواع خانه های تک خانواری مستقلزیادی برای تأمین خانه مستقل انجام داده. ا

 [7]  می شوند.اشتراکی وعه ی مسکونی محیاط مرکزی ، خانه های شهری، مج

                                                 
– سال 1335 مرکز آمار ایران *   طبق سرشماری 
ازنظر مفهمومی واحد مسکونی مهمترین نوع خانه است اما ازنظر معنایی خانه میتواند هرفضایی باشد.مثال چادر یا کپریا... †  
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اینگونه خانه ها در سراسر جهان پر طرفدارترین خانه ها به شمار می آیند و مکمل یک  :خانه های تک واحدی -1

از اطراف نورگیری دارند و بیشتر مناسب مناطق  .زندگی خصوصی هستند معموالً در وسط قطعه زمین ساخته می شوند
دو ، و یا در که همه ی اتاقها در یک سطح قرار می گیرند ،یک طبقه ساخته می شوند این خانه ها یا در .مرطوب می باشند

خانه هایی  خانه باغها، طبقه بصورت یک واحد یا دو واحد مستقل به هرحال به بیرون از خانه دسترسی مناسبی دارند.

نزدیک به سواحل دریا ساخته اطق خانه های ساحلی یا ویالها که در منو باغهای وسیع ساخته می شود میانهستند که در

  .تفریحی دیده می شود در ایران عموماً در شمال و مناطق .از این نوع خانه ها هستند می شود،

ریشه و اصل خانه های حیاط مرکزی به زمانهای بسیار دور و به اولین خانه های شهری و  خانه های حیاط مرکزی: -2

های دوران روم و یونان باستان خانه های با حیاط مرکزی و ایوانهای ستوندار خانه  .سال پیش باز می گردد 5000حدود 

این خانه های کالسیک درونگرا هستند و توسط تمدن های کهن رشد یافته و ساخته می شدند و در کشورهای کهن بودند. 
مناسب هوای بسیار سرد و بسیار این خانه ها بیشتر  .مثل بین النهرین ، هند ، مصر ، چین ، ایران هنوز به چشم می خورد

اما در ایران بعد از بروز مشکل  .گرم هستند. خانه های حیاط مرکزی عموماً برای زندگی یک خانوار ساخته می شده

که چندین خانوار که یا با هم فامیل  ،اقتصادی می بینیم که خود این خانه ها به مجموعه های مسکونی تبدیل شده اند

از آشپزخانه و سرویسهای مشترک بهره  .در کنار هم در این خانه ها زندگی می کنند ،استجارییا به صورت  ،هستند
و زندگی خصوصی آنها مختص به اتاقی می شود که در آن ساکن هستند و بدلیل اینکه تقریباً تمام اتاقها در خانه  میبرند

 د.آمد به وجود نمی آیز لحاظ رفت و های حیاط مرکزی به حیاط راه دارند برای آنها مشکلی ا

که دور شهر را دیوار و برج ریشه ی خانه های شهری به شهر ها و قلعه های بسیار قدیمی زمانی  خانه های شهری: -3
 ،معبر اصلی می کردند تا حداقل استفاده را از ،و احاطه کرده بود و قطعه زمین های مسکونی می باید باریک می بودندو بار

ای از این خانه ها را در شهر هکمتانه در همدان می توان دید. این خانه ها جایگزین مناسبی برای خانه نمونه  باز می گردد.

های تک واحدی مستقل به حساب می آیند و در دو صورت حیاط دار و بدون حیاط وجود دارند و معموالً به جانب خیابان 

که حریم آنها را دیوارهایی تشکیل می دهد  و مرز ،چسبند دید دارند.. این نوع واحد مسکونی از طرفین به همسایه ها می
در حال حاضر در اکثر شهرهای ایران از این  مالکیتشان به حساب می آید. ولی دو بدنه ی دیگر با فضاهای باز ارتباط دارند.

می گیرد وطول آن یعنی زمین بصورت قطعه هایی که عرض آنها در امتداد معبر قرار  .نوع واحد مسکونی استفاده می شود

اما  ،غالباً این تفکیک برای خانه های یک تا دو طبقه صورت گرفته .تفکیک شده و به فروش می رسد ،عمود بر معبر است
مان های چندین طبقه به دالیل اقتصادی در خیلی از شهرها می بینیم که با فروش تراکم در این قطعه زمین ها آپارت

 بروز مشکالتی شده است. ساخته می شود، که این امر باعث

مجموعه های مسکونی اشتراکی برای ارائه خدمات روزمره بیشتر به ساکنان در  ی مسکونی اشتراکی:مجموعه  -4
وطبقه برای هر خانواده ساخته در این مجموعه ها در یک زمین وسیع واحدهای یک تا د .ابتدای قرن بیستم ساخته شدند

می توسط کارمندان نظافتچی انجام  وری عمومی دسترسی دارند و خدمات نظافتتمام ساکنان به محل غذاخمی شود. 

در اینگونه مجموعه ها هر شخص حق انتخاب زندگی خصوصی در واحد مسکونی خود و یا شرکت در فعالیت های  .شود

سازمانی به  در ایران تحت عنوان مجتمع های ،شمسی 50،  40اجتماعی را دارد. نمونه ی این مجموعه ها در دهه ی 
و هنوز هم در  ،که معموالً در اختیار کارکنان یک سازمان خاص قرار می گرفت .صورت خانه های هم شکل ساخته شد

قرار نگرفت و مردم زندگی تک مورد توجه اما جنبه ی اجتماعی آن زیاد در ایران  .بعضی از شهرها قابل مشاهده است

 ی و غذاخوری عمومی را ترجیح دادند.ر نظافتچخانواری بدون استفاده از خدمات عمومی نظی

استفاده از آپارتمان بعنوان الگویی  ،با شروع بحران زمین در شهرها ،نوزده و آغاز قرن بیستم آپارتمان: در اواخر قرن ب(    

از اختراع قبل  .مورد توجه قرار گرفت ،که بتواند برای قرار دادن چندین واحد مسکونی بر روی هم از آن استفاده شود
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 *ارتفاع ساختمان ها محدود به اندازه ای بود که هر فرد بتواند برای رسیدن به واحد مسکونی خود از پله باال برود. آسانسور،

 ،است امنیت بیشتر این خانه هامزیت دیگر خانه های آپارتمانی که پس از عمومی شدن آسانسور این مشکل مرتفع گردید. 
ی که در خانه های مستقل وجود د. اما در آپارتمان هرگز استقاللخانوار در یکجا بوجود می آیچندین که با وجود زندگی 

مجتمع های انواع آپارتمان های مسکونی را  بعلت تداخل مسیرهای ارتباطی و تأسیسات و مشاعات وجود ندارد. ،دارد

، ساختمان های تمع های مسکونی جمعیمسکونی ، مج ، برجهایتوسط ، آپارتمانهای بلند مسکونیمسکونی با ارتفاع م

 [7] د.چند عملکردی تشکیل می ده

مجتمع های مسکونی با ارتفاع متوسط: مجتمع های مسکونی با ارتفاع چهارتا هشت طبقه جایگزین مناسبی برای  -1

تمع ها استفاده ی خانه هایی که به مقدار بیشتر از زمین بهره می برند محسوب می شود. یکی از امتیازات اقتصادی این مج

قدمت این مجتمع ها به قرن نوزده باز می گردد. این  کم جمعیتی آنها با تراکم شهری است.بهینه از زمین و تناسب ترا
اما مشکل بزرگی که وجود دارد این است که اکثر  .نمونه از خانه سازی در بیشتر مناطق ایران اکنون اجرا می گردد

تخریب شده و در آنها خانه های چندین  ،ه خانه های یک تا دو طبقه اختصاص داشتهپالکهایی که در شهرهای بزرگ ب

لذا تأسیسات شهری و مسیرهای ارتباطی که برای زندگی یک تا دو خانوار در هر پالک پیش بینی  .طبقه احداث می گردد

 ردیده . شده بود باید جوابگوی چندین خانوار باشد و خود باعث بروز مشکالتی در این موارد گ

به قبل از جنگ  ،آمریکاییبرای خانواده های  ،رتمان های بلندآپارتمانهای بلند مسکونی: قدمت زندگی در آپا -2

جهانی دوم باز می گردد. ساختمان های بلند مسکونی در مرکز شهرها متمرکز بودند و در نتیجه ساکنان آنها به راحتی می 

دسترسی داشته باشند. استفاده ی بهینه از زمین بر پایه ی اصل حداقل سطح اشغال و توانستند به مغازه ها ، خدمات و..... 
و باعث ، و همین مسئله موجب مطلوب بودن این نوع ساختمان ها در شهرها گردید ه،حداکثر تراکم جمعیتی قرار داشت

قص ه اینکه ارتفاع زیاد باعث نوابدون توجه بشده تا در ایران هم اکنون رشد روز افزون این آپارتمانها شاهد باشیم. 

 ، اقتصادی و زیست محیطی در شهرها می گردد.اجتماعی

با سطح اشغال کمتر می توانند  ،طبقه می باشند 20برجهای مسکونی : این گونه برجها که ساختمان های بیش از  -3
گرفت. اما تنها با داشتن مدیریت مناسب  قرن بیستم مورد توجه قرار و در آغاز ،تعداد بیشتری افراد را در خود اسکان دهند

  .مرکزی با اقبال خوبی روبرو می شوند و در غیر اینصورت نمی توانند موفق عمل کنند

بدلیل اینکه خانمها روز  وایل قرن بیستم پایه گذاری شدند.مجتمع های مسکونی جمعی : اینگونه مجتمع ها در ا -4
تمع های آپارتمانی شامل چندین واحد مسکونی بودند که عالوه بر داشتن آشپزخانه به روز وارد بازار کار می شدند، این مج

ما در ا ،نظیر مجموعه های مسکونی اشتراکی .ی کوچک داخل واحد از آشپزخانه ی عمومی و خدمتکار بهره می بردند

کشورهای دیگر هنوز نمونه هایی  ع های جمعی در ایران مورد اقبال عمومی قرار نگرفت. اما درارتفاع باز هم این نوع مجتم
 از این مجموعه ها را البته تحت عنوان مجموعه های مختلط که خدمات آن توسط بخش خصوصی اداره می شود می بینیم.

 .ساختمان های چند عملکردی: ایده ی استفاده چند منظوره از فضاهای شهری فواید اجتماعی بیشماری دارد -5

ف با هم در کاربری زمین تأسیسات زیربنایی و خدمات شهری صرفه جویی اقتصادی به همراه بعلت ادغام فعالیت های مختل

عالوه بر آن شبکه های ارتباطی نیز مقرون به صرفه می گردد. تنوع در عملکرد از یکنواختی محیط های شهری  .دارد
عملکردی یا مختلط بعد از جنگ و تعادل در ساختار شهری بوجود می آورد. اولین مجموعه ی چند  ،جلوگیری می کند

و کاربری مسکونی  ،اداری بعد از آن ،جهانی دوم ساخته شد. در این ساختمانها کاربری های تجاری معموالً طبقات نخستین

                                                 
میالدی استفاده از آسانسور فقط محدود به ساختمان های بسیار بلند بود به دو دلیل ،اول هزینه نصب اولیه و نگهداری و  * )پس از اختراع آسانسور پیش از 1920 

ه ای عمومی یلنوان وسدوم هزینه ی متصدی آسانسور. پس از تجدید نظر در قوانین ساختمانی اجازه ی استفاده از آسانسور به تمامی ساکنان داده شد و آسانسور بع

 برای انواع ساختمان ها بکار گرفته شد.(
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در . عالوه بر آنکه کاربری های خدماتی نیز در آن تعبیه می گردد .معموالً در طبقات باال در کنار یکدیگر قرار می گیرند

ساختمان ها در آینده افزایش رج تهران از این دست ساختمان ها به شمار می آید و گمان می رود تعداد اینگونه ایران ب
 .یابد

این است که آنها یکی از سکونتگاه وجود دارد، اما نکته مشترک در مورد همه آن ها مسکن یا اگرچه اشکال مختلفی از 

ولی تأثیر روان  .وجود داردتفاوت هایی در سکونتگاهها فرهنگ خودمان هستند. در هر فرهنگ مشابه زیر مفهوم های فضا 

شناسی این تفاوت ها هنوز ناشناخته است معموالً ما نمی توانیم مطالعه میدانی را با قرار دادن ساکنان در سکونتگاه های 
خانه مستقل نند، مانند رفتن از ولی وقتی که افراد از یک نوع سکونتگاه به نوع دیگر نقل مکان می ک .مختلف انجام دهیم

خانه خانوادگی به خوابگاه یا خانه سالمندان، میتوانیم ببینیم که دچار دگر گونی هایی می شوند. در به آپارتمان یا از 

ور خالصه، یک واحد مسکونی یک به ط فرهنگ ما، سکونتگاه ایده آل به صورت دائمی، مشخص شده، و غیرجمعی است.
که دارای تفاوت های بسیار زیاد در اطرف جهان می باشند. آن ها را می  ،ساختارهای فیزیکی هستندنه نیست. بلکه خا

یت های فیزیکی مانند تعداد اتاق خواب ها، ابعاد و زمان ی، و یاکمبودن، دائمی یا موقتی ان با توجه به باز یا بسته بودنتو

 تعریف کرد. و... ساخت

 

 معنایی خانه -2

 

. راپاپورت معتقد است که برای ما بوجود می آورد رادار بودن یک پدیده امکان بازشناسی آنمعنا  ،ه شدهمانطور که گفت

یا  . واکنش نشان می دهند ،به محیط پیرامون خود براساس معنای که محیط در ذهنشان تداعی می کند مردم نسبت
می تواند  ،در فرآیند شناخت ،ای یک محیطدرک معن کوین لینچ یکی از معیارهای شهر خوب را معنا توصیف می کند.

باعث ارزیابی متفاوت از یک مکان شود. از این رو در طراحی یک مکان معنای درک شده توسط افراد استفاده کننده از آن 

 [4]د. آنها از مکان نقش به سزایی دار ستقبالچرا که ارزیابی مثبت افراد از فضای طراحی شده در ا .حائز اهمیت است

یک انسان  و...، غذاخوردن ژه یا رمزهایی نظیر استراحت کردنباب بررسی معنایی واژه ی خانه امکان دارد کلید وادر 

خانه را تداعی می کند و این خود و... ، پدر در مورد کودکان کلماتی نظیر مادرحال آنکه  .به یاد خانه بیندازد بزرگسال را

عنا برای هر فرد و فرهنگهای مختلف متفاوت است. همانطور که ذکر شد مین که معنای واژه ی خانه در سن ،نشان می دهد
لذا برای معانی محیط می تواند به همان اندازه که انسانها متنوع و پیچیده اند متفاوت باشد. بنابراین  منحصربفرد است.

 رد آن دارند را مورد بررسی قرار داد.درک بهتر و بازشناسی معنایی این واژه میتوان تعاریفی که چندی از اندیشمندان در مو

 
 تعاریف خانه از دیدگاه اندیشمندان

خانه پوششی است که در تطابق برخی از شرایط، رابطه صحیحی را بین محیط خارج و پدیده های زیستی انسان 
از بکشد، ببیند و فکر کند.  برقرار می سازد. در خانه باید یک فرد و یا خانواده زندگی کنند، یعنی هر که بخواهد راه برود، در

 [8] )لکوربوزیه( 

باید تنوع  ،اندرون خانه یا جایی که زن و بچه زندگی می کنندکه ساکنانش احساس ناراحتی نکنند، خانه جایی است 

  [8]  زیادی داشته باشد تا خستگی احساس نشود. )استاد پیرنیا(
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متشکل از تعداد معینی از افراد را دربر گرفته  انواده ایکه خ ،ن فضایی سه بعدیرا می توان به عنوا ،خانه شخصی

است دانست. بدیهی است که باید ارتباط مستقیمی میان زندگی درونی بشر و فضایی که مبنای کنش های عینی زندگی 
  [9]   روزمره او است، وجود داشته باشد )تادائو آندو(.

اندرون( و ) ،ه نهاده شده است. خانه هم فضا را محصور می کندآدمی پیش از افکنده شدن به جهان در گهواره خان    

اوت و بسیار مهم دارد: درون و نما. رد( . بنابراین ، خانه دو جزء متف)هر چه در بیرون از آن قرار دا ،هم آن را پس می زند

وستان صمیمی که به درون تنها بر د کهخانه به زیبایی نشان می دهد که انسان چگونه به خود می نگرد: اندرونی صمیمی 
از دید وی هر فضایی که بتوان در آن [10]  آشکار می گردد، و نمایی بیرونی در معرض دید همگان. ،آن دعوت می شوند

مسکن گزید، مفهوم خانه را از آن خود می کند. خانه قبل از هرچیز فضا و مکانی درونی است. درونی بودن آن در « بواقع»

معنا و ارزش می یابد برای کودک، حتی محقرترین و ساده ترین خانه، تجلی نخستین تصور ممکن از رابطه با بیرون آن، 
  [8] عالم است؛ نخستین تصور از غیر خود که در پناه خود نگاه می دارد.)گاستون بشالر(

هر نحو ناممکن ما همگی از وجود چیزی که خویشتن می نامیم آگاهیم، گرچه برای بیشتر ما تعریف یا توصیف آن به 

و بنابراین دایماً با  عقالنی پدیده های نافهمیدنی است، آدمی ذاتاً پیوسته در پی تبیین .ست: قلب درونیِ هستی ما ، روح ماا

این پرسشها کلنجار می رود: خویشتن چیست؟ چرا اینجا؟ چرا اکنون؟ در تالش برای درک این خویشتن و کوشش برای 
قابل تعریف که به او نزدیک و برایش با معنا و دیدنی و  ،ها یا نمادهای مادی چنگ می اندازدتعیّن بخشیدن بدان به شکل

و هم حصاری به دور آن که  ،. اولین شکل بازنمود خویشتن، تن آدمی است تن هم تجلی بیرونی خویشتن استاست

درست  .عنوان حصار خویش انتخاب می کندانسان در بیشتر اوقات خانه را نیز ب .آگاهانه تر از هر شکل دیگری انتخاب شده
همان گونه که خانه و غیر خانه تقسیم بندی اصلی فضای جغرافیایی است ، خویشتن و ناخویشتن تقسیم بندی فضای روح 

 ،پشتیبان اصلی محیط داخلی او )به جز پوست و لباس( تا آنچه را به گونه ای عذاب آور قابل باز نمودد نیست خانه است.

د او براساس تعصبات خو ،یقیناً حوزه ای که هر معمار مشغول به طراحی خانه می تواند و باید آن را بررسی کندید. باز نما

 ،. همه ی طراحان باید به تحلیلی از  فضاها و مکانهایی که صحنه ی رشد عاطفی گذشته شان بودهتصویر از خویشتن است
 ،ی کنونی از خویشتن در طراحی عینیت می یابد و چگونه محیط رشدکه چگونه تصویرها ،طراح باید درک کند .بپردازند

شاید در تالش اهانه در طراحی بازآفرینی می شود. سالگی ( غالباً ناخودآگ 12تا  5در سنین پایین )به ویژه در کودکی ، در 

انه نمادی است از . اینها همه مبین این مطلب است که خبرای یادآوری آن مرحله پیش تر و غالباً خوش تر زندگی
  [10] )کوپر مارکوس( .خویشتن

کل  معماری را می توان درسه سطح : استفاده عملی، معنایی و ترکیبی تعبیر کرد. در استفاده عملی، خانه فضایی 

که  ،است که بتوان تمام فعالیت های خانگی را بی دردسر درآن انجام داد. در حالت معنایی خانه فضایی را تامین می کند
و در ترکیب، خانه ابتدایی ترین نوع معماری  .مردم بتوانند از حرص و ولع، بیگانگی وتنش های زندگی شهری رهایی یابند

 [9] که در آن روابط میان عناصر معماری می تواند ترکیب شود. )تویوایتو( ،است

ل کلیه خدمات و تسهیالت ضروری که شام ،مسکن عالوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در بر می گیرد

مورد نیاز برای بهزیستن خانواده و طرح های اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است. در واقع تعریف و مفهوم عام مسکن 
  [11] بلکه کل محیط مسکونی را شامل می گردد.)مخبر عباس( ،یک واحد مسکونی نیست

از آنجا که ساخت خانه یک پدیده  .ای ایجاد شدهداف پیچیدهکه برای اهاست تنها یک سازه بلکه نهادی نه خانه 

آن تعلق دارد. خانه یک واحد  که به ،فرهنگی است، شکل و سازماندهی آن به شدت تحت تأثیر محیط فرهنگی است
به مجزا از عناصر شهری به شمار آورد، بلکه باید آن را توان به صورت ایزوله و یک خانه را نمی .اجتماعی فضا است
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 به شمار آورد. ،دهدزندگی را تحت تأثیر قرار می سبک و که خانه ،عنوان بخشی از نظام اجتماعی و فضایی

  [12] (تراپاپور)یک سازماندهی فضایی است.  ،رو به قطعماما تعیین قل ،لزوماً یک قلمرو نیستخانه سازماندهی 

وجودی که انسان در  .خود نشانه روشن و بارز وجود است سکونت حیات مادی و معنوی انسان در خانه شکل میگیرد.     

کردن حاصل اندیشیدن و سکونت  وتفکر امری ضروری در پدیده مسکن و سکونت می باشد. ،نسبت با آن فانی است

  [3] ولی اگر اندیشیدن و ساختن در کنار یکدیگر قرار نگیرند سکونت تحقق نمی یابد. )هایدگر(ساختن است. 

یعنی کانون  مسکن به عنوان آتشمامن، بر ضد سرما ، گرما، اختالالت هوا، سرو صدا و دیگران است.  مسکن بعنوان
، برای مسکن به عنوان طبیعتخانواده برای تغذیه کردن، حفاظت کردن، تنهابودن ، استراحت کردن و مجتمع شدن است. 

  [9] )جودت(، خرمی و آرامش است.تأمین داشتن از آفتاب، فضا، سبزی

مسکن یک مکان  .تعریف واحدی از آن ارائه کردمقوله مسکن گسترده و پیچیده است، ابعاد متنوعی دارد، و نمی توان 
فیزیکی است و بعنوان سرپناه نیاز اولیه و اساسی خانوار به شمار می آید. در این سرپناه برخی از نیازهای اولیه خانواده یا 

در مقابل طبیعت تامین می شود. در  ،خالصه شرایط زیست ،برابر شرایط جوی فرد مانند خوراک، استراحت و حفاظت در

به عنوان سرپناه، تهیه نیازهای اولیه و اساسی خانوار به حساب می آید. واژه  کل مسکن بعنوان یک مکان فیزیکی و

وار است. فعالیتهای زیستی منظور از آن، مجموعه ای از فعالیتهای زیستی خان سکونت، مفهوم گسترده تری از مسکن دارد و
اقتصادی از سوی دیگر در بر می گیرد.  -یک سو وفعالیت های اجتماعیجمعی از  -خانوار در اینجا، فعالیت های فردی

مفهوم سکونتگاه در برابر مسکن، محلی است که تمامی خدمات و تسهیالت ضروری برای بهزیستی خانواده را فراهم می 

ش ، فرهنگ، روابط اجتماعی و... عالوه بر این، مکانی برای اینکه آدمی پس از ساعت ها تالش و سازد. مانند بهداشت، آموز
و زیر سقف مطمئن بیاساید و پس از  ،که لحظه های فراغت و آسایش را در چهاردیواری یک خانه ،فعالیت روزانه نیاز دارد

 ء سکن بخاطر خاصیتش به عنوان یک شی. اهمیت مخواب شبانگاهی، باز برای تالش و کوشش و جدیت روز بعد آماده شود

همسایگان و دوستان دارد و  ،سکن یک مفهوم سمبلیک برای ساکنانقابل تملک بیش از یک خدمت فیزیکی صرف است. م

ء که می توان رفتار اجتماعی ویه ای دیگر مسکن به عنوان یک شیهم چنین شاخصی از یک موقعیت طبقاتی است. و از زا
ا آسان گرداند. به صورت مستقیم قابلیت تأثیر بر رفتارهای اجتماعی را نیز دارد. مسکن فضای اجتماعی، را مشکل ی

یعنی محیط اجتماعی کالبدی در واقع  با اجتماع پیرامون را فراهم می سازد. ،کالبدی، مکان و زمینه مناسب سازگاری فرد

ضای مسکونی همواره با فطرت انسان، ویژگی های زیستی و مدخل ورود به فضای جامعه است. از این رو باید، ماهیت ف
   [13] ) اهری(کالبدی وی سازگاری و همخوانی داشته باشد.

به عنوان یکی از نیازهای اساسی جوامع انسانی در ارتباط تنگاتنگی با ویژگی های اجتماعی، ابعاد  ،از یک طرف مسکن

قرار دارد.از طرف دیگر دسترسی به این نیازهای همیشگی با توجه به  خانواده، توان اقتصادی و شرایط و امکانات جامعه
و روز به روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد. به عبارت دیگر نیاز سکونتی همواره و  .ویژگی های آن مشکل و پیچیده است

عاد اجتماعی مسکن و لحاظ اببه تبع دگرگونی ساختارهای اجتماعی جامعه در حال تحول کیفی است. از این رو، توجه به 

می دهند، امری ضروری به نظر تماعی و فرهنگی جامعه را تشکیل همه عناصری که مجموعه ساختار اقتصادی، اجنمودن، 

  [14] .)خوشفر(می رسد

به همراهی یکدیگر محیط کل یعنی،  ،: آبادی، فضای شهری، نهاد و خانهمی توان قائل شد چهار شیوه برای سکونت

بررسی . ، را به وجود آورده اندسکونت به صورت های طبیعی، مجتمع، عمومی و خصوصی خود در آن رخ می دهدجایی که 

ا به راه حل نهایی نخواهد رسید. لذا مسئله سکونت بدون مطالعه شیوه های چهارگانه و سطوح معماری وابسته به آن ه
به هر صورت، گزینش های  باید گفت،بعد فردی سکونت  در عین حال برای تعریفسکونت دارای ابعاد اجتماعی است. اما 

، آن گوشه گیری به خود پیروی  می کند. لذا سکونتجود هر فرد از جریانی ویژه و مختص . وخصوصی تر نیز وجود داشته
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یت را نیز شامل می شود. شیوه اخیر را می توان با عنایت به فعال ،که الزمه شکل گیری و پرورش هویت ویژه فردی است

سکونت خصوصی نامید. الزم به یادآوری است که زندگی  ،هایی که می باید از دخالت دیگران دور نگه داشته شوند
خصوصی نیز از چهارچوب های وضع شده از جانب عموم پیروی کرده و در نتیجه گوشه گیری در این جا مبادرت ورزیدن 

ی و در حاشیه قرار گرفتن می باشد. صحنه اجرای نقش سکونت بلکه معرف عقب نشین .به عملی نامتعارف به شمار نیامده

پناهگاه یا مکانی که خاطرات تشکیل دهنده جهان خصوصی آدمی را که تحت عنوان  .سکونی یا خانه استخصوصی بنای م

 [15] (شولتز ) به نمایش می گذارد مشخص می شود. در خود گرد آورده و

، ؛ سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسبسقف باالی سر هر شخص نیستسرپناه مناسب تنها به معنای وجود یک  

فضای مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، امنیت مالکیت، پایداری و دوام سازه ای، روشنایی و تهویه و سیستم 

یست زباله ، کیفیت مناسب ز ، دفعهداشت و آموزش، بهای اولیه مناسب از قبیل آبرسانیگرمایی مناسب، زیر ساخت
که همه این موارد باید  از نظر کار و تسهیالت اولیه است. ، مکان مناسب و قابل دسترسیمحیطی، عوامل بهداشتی مناسب

با توجه به استطاعت مردم تأمین شود. به عبارت دیگر مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفاً فیزیکی است و کلیه خدمات 

و باید حق تصرف نسبتاً طوالنی و مطمئن برای استفاده  .را شامل می شود و تسهیالت عمومی الزم برای بهزیستن انسان

 [16] .کنندۀ آن فراهم باشد

 

 خانه نماد پایدار کهن الگو

شه رمز حقایق مرتبه فراتر هستند. طبق این قانون تعدد معانی درون هر رمزی را نیز می توان همی ،قوانین حیطه فروتر
مراتبی هر بنایی نیز رمز و تجلی عوالم باالتر می شود. بدین سان در دل هر ساختمان دریافت. مطابق این نظام سلسله 

انسان را به گذشته  ( کهاز نظر یونگ ناخودآگاه جمعی )بخشی از روان است [17] کامال سنتی معنای هستی نهفته است.

که بعدها نام آنها را  .سوب می کندبدوی اش پیوند می دهد و در آن برخی از گره های اصلی و بی زمان انرژی روانی ر

، آن گاه نماد رسانه ای وانی در ناخودآگاه به شمار آوریمگذاشت. اگر کهن الگو را از گرهای اتصال نیروی ر« کهن الگو»
  ،ماد گرچه واقعیت مشهود عینی استهر لحظه در زمان و مکان نمایان می گردد. از این رو ، ن ،است که از طریق آن

ی آن در کهن الگو ظهور یافته که بخشی از آن قابل درک است و ریشه ها ،پس خود معنایی نهفته و ژرف دارد همواره در

پیش از آنکه به درجات عالی تخصصی شدن در جنبه  ار پیشتر از آنکه ابزار ساز باشد، حیوانی نماد ساز بود.انسان بسی. است
اسطوره به چنین جایگاهی رسید. ایموس راپوپورت در ضمن  های مادی فرهنگ برسد، در ترانه، رقص، آیین، دین و

توصیف نمادگرایی غنی محیط مصنوع چنین می نویسد: در میان تمدنهای بدوی ، هر شیئ و هر رویداد اجتماعی کارکردی 

جهات دیگر نمادین و مفید دارد. خانه ها و لوازم و صندلیها همگی از این کیفیت نمادین برخوردارند و تمدنهایی، که از 

دستاوردهای انسان بیشتر مرهون . از جهان در مقیاسی کوچک تر ،نسبتاً فقیر است. در همان حال خانه ی آنها الگویی است
نیاز او به استفاده از منابع درونی اش است تا نیاز به تسلط بر محیط زیست مادی یا کسب غذای بیشتر. به نظر می رسد که 

نماد و آیین رابطه ای معکوس داشته باشد. از نظر انسان به اصطالح متمدن، به رسمیت پیشرفتهای فناوری با پرورش 

ی نمادگان در آنچه می کنیم تقریباً از بین رفته است، اما اگر زیر ظاهر پدیده ها را بکاویم، نمادگان را شناختن آگاهانه
  هنوز در آنجا می یابیم.

نسبتاً متعارف در ادبیات است و در واقع ، سرچشمه ی الهام عده ای از خانه به منزله نماد مادر یا زهدان مفهومی 

که خانه را موجودی جاندار می پندارند و کوشیده اند تا این احساس امنیت و محصوریت و محاط  ،معمارانی شده است
همه ی  ،ابتدا، مادر. در شه ی آن را در دوره ی نوزادی جستبودن را در طرحهای خویش بازآفرینی کنند. بی شک باید ری

محیط نوزاد است . رفته رفته ، چندان که دامنه ی حواس گسترش می یابد، بچه شروع می کند به درک انسانها و محیط 
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کالبدی خود و خانه به دنیای او، به خود کیهان او بدل می شود. خانه از پوسته ی شبح گونه ای که از میان چشمان نیمه 

، دنیای کودک و محبت بدل می شود. به این ترتیب جایی مأنوس و آشنا و مکان امنیت به ،بودباز یک لحظه به چشم آمده 
، که او آن را از طریق کشف شخصی شناخته کوچک واقع در درون جهان بزرگ تر به دو قسمت می شود: یکی همان فضای

گیز است. یکی از ویژگیهای برجسته جوامع که ناشناخته و چه بسا هراس ان هر آنچه در ورای خانه قرار دارد. است و دیگری

نند: سنتی تضادی است که آنان در بین سرزمین محل سکونت خود و فضای ناشناخته و نامعین پیرامون آن فرض می ک

است. « یگرعالم د»، بلکه نوعی ن است دیگر جهان نیستچه بیرون آ، و دومی ، یعنی هر یا جهان است« عالم ما»اولی 
، که ارواح و دیوان و بیگانگان در آن ساکن اند. همچنان که کودک بالغ می شود جرات می کند به پرآشوب فضایی بیگانه و

ی شود، فضای باز خانه، حیاط، باغ و رفته رفته به محله، شهر ، منطقه ، جهان گام نهد. فضا همچنان که شناخته و تجربه م

ی او، محل امنیت و ریشه محل نخستین اندیشه های آگاهانه  ،بخشی از جهان کودک می گردد. اما خانه همیشه خانه است
دوباره باید به . .خانه دیگر جعبه ای بی حرکت نیست، بلکه به فهم درآمده و نماد خانواده ، مادر و امنیت شده استها

مکان و فراتر از  مفهوم ضمیر ناخودآگاه جمعی یونگ بازگردیم. اگر نظر او مبنی بر وجود ضمیر ناخودآگاهی که در زمان و

دن شاهد ، آن گاه باید بتوان درباره ی رابطه ی خانه در مکانها و زمانهای بسیار دور از تمیابد درست باشدفرد گسترش می 

، کهن الگویی که خود را در نماد جلوه گر می گ با شواهد فراوان ثابت کرده است. زیرا، چنانکه یونمشابهی به دست آورد
بدین ترتیب بنا بر اعتقاد اینگونه  [10] ، خود این نماد جهانی تر و پایدارتر است.و جهانی تر باشدزد هر چه کهن تر سا

سنت گرایان با تکیه بر کهن الگو ها و از طریق ریشه یابی در ضمیر ناخودآگاه جمعی بشری می توان به پاسخ هایی رسید 

، شاید در دیگر زمانها و مکانها، خانه به )تنها یی در کار باشددر واقع کهن الگو اگر. که تناسبات بیشتری با روح بشر دارد
 .نماد( از آن کهن الگوی تعریف ناشدنی در جهان مادی تبدیل شده باشد

 

 خانه مکانی مقدس

یکی نظم هندسی و  .نظام برای نظم دهی محیط خود استفاده می کردند فرهنگها و جوامع سنتی در گذشته از دو     

نبودند. در این جوامع خانه، شکل، سازمان و تقسیمات س یا قدسی و البته این دو نظام جدا از یکدیگر دیگری نظم مقد

مان ساز ،فرهنگ آنان شامل اعتقادات مذهبی، ساختار قبیله و خانواده ، را درک انسانها از جهان و حیات وفضایی آن
کرده است. مسلما این جوامع در ساخت و سازهای خود ، روش زندگی و شیوه ارتباطات اجتماعی افراد تعیین می اجتماعی

. اما آنچه در نهایت انتخاب شده فقط به واسطه محدودیت ها و از میان الگوهای مختلف را داشته امکان انتخابهای متعدد

خانه  الگوی کلی است. امکانات فیزیکی و  بیولوژیک نبوده است، بلکه نظامهای هندسی و قدسی نقش موثری در آن داشته
در هر جامعه را می توان تبلور جهان بینی اعضای آن و انگاره ذهنی و فرهنگی آنان از جهان دانست . بدین ترتیب خانه به 

نوعی تعبیر و تاویل و انگاره ای از جهان است. بنابر این می توان خانه را در جوامعی چون ایران به درستی نقش جهان 

کی باز می گردد . جهان کودک در سالهای نخستین زندگی او همان خانه است. این خواند. علت این امر به دوران کود

جهان کوچک بعدها به جهان خارج از خانه گره می خورد. ولی مفهوم عمیق خانه و احساسی که فرد از  آن دارد تا پایان 
   [3] .عمر با اوست. چنانکه دوری از خانه مانند آن است که کسی از دنیایش دور شده باشد

سیاری از جوامع پیش چگونه در نظر ب ،شرح می دهد که «مقدس و نامقدس»در کتاب ، دار دینمیرچا الیاده، مورخ نام

، در حالی که همه ی فضاهای دیگر پیرامون گستره ای بی شکل و بخشهای مسکون را مقدس می دانستند، از عصر کتابت
کیهانی برپا کرد و این مکان  ی همگون و یک نواخت نمادی برای محورآدمی پس از خلق مکانی مقدس در فضای بیگانه بود.

، مانند خداوند، در ر، به نماد جهان تبدیل شد و انسانداد. به این ترتیب بود که خانه ، مثل معبد و  شه را مرکز جهان قرار

درست همان گونه که  .ها تقدیس شد، با آیینقرار گرفت و متولی آفرینش آن شد، و خانه، مانند معبد یا زیارتگاه مرکز آن

تا ارواح شیطانی را که  ،ورودی معبد مرز جهان مقدس و نامقدس تلقی می شود و به گونه ای مناسب تزیین می شود



 

 

 
wwwCAUP.ir         13 

درون و حوزه ی پس برانند، ورودی خانه از مهم ترین مرزهای حریم خصوصی ان ،بکوشند وارد حریم آن شوند ،ممکن است

مثالً روستاییان فنالند  نوز مردمی هستند که عقاید محکمی درباره ی چگونگی ورود به خانه دارند.. هعمومی تلقی می شود
سنت آوردن عروس تا ورودی خانه در سراسر جهان رواج دارد . و سوریه و مصر معتقدند که باید با پای راست وارد خانه شد

ه و پاک هم با رفتارهایی مثل برداشتن کالامروزی هنوز  . شهر نشیناندر دست است و اسناد آن از روزگار رومیان باستان

، قرار دادن در به فش ورودی خانه را محترم می دارند. در چینکردن کفش پیش از ورود به خانه و مسلمانان با درآوردن ک

ان . یهودیب در به سمت جهان استسمت جنوب و در ماداگاسکار به سمت غرب نمونه های اهمیت دادن به جهت مناس
، عادت روزانه ی جال دادن دستگیره ی شمال انگلستانرا به چارچوب در خانه می چسبانند. در مناطق « ده فرمان»سنتی 

از توجه خاص و تقریباً آیینی به آستانه ی خانه. مکان  ،در جلو خانه و سفید کردن پله درگاه نمونه ی معاصر دیگری است

فرد چه بسا این مکان در مقابل جهان خارج نماد این باشد که چگونه هر  ند.نه در فرهنگهای مختلف فرق می کورودی خا
. در امریکا، حیاط جلو خانه معموالً حصار ندارد و بخشی از چشم انداز خیابان است و شاید انسان به جامعه مرتبط می شود

. اما در انگلستان ، باغچه نرده یی استودی واقعی خانه خود در جلودر آنجا، ور آن را حوزه ای نیمه عمومی به شمار آورند.

، در بین ورودی اولیه و خود خانه قدری فاصله می اندازد و شاید نماد این باشد که دار جلو خانه، که دروازه ای دارد

. خانه هایشان و صمیمی شدن با آنان، پیش از آنکه خوب بشناسندشان، محتاط ترندانگلیسیها در دعوت غریبه ها به 
در ترکیب خانه خود با قوت و تعهدی حتی بیش از این بر فاصله ورودی اولیه و خانه می افزانید که نشان دهنده  مسلمانان

ی حریمی است که افراد، به ویژه زنان، الزم دارند تا از بیگانگان و همسایگان فاصله بگیرند. خالصه اینکه رگالن در نظریه 

خدایان( برگرفته اند. این شکل نشانه اعتقادات اولیه انسان درباره ی هیئت اش می گوید شکل خانه را از شکل معبد)خانه 
شتر دربارهی اسطوره و فرهنگ عامه است تا بناها، به نتیجه گیری از مطالعاتش، که بی . الیاده نیز دران استو شکل جه

نسان با لکه جهانی است که ا، بماشینی که در آن زندگی کنیم نیستنتایج مشابهی می رسد. وی می گویدخانه شی ء یا 

و « ما»، یعنی خلقت عالم، برای خود می آفریند. خانه ی ما، ناخودآگاه به چشم مرکز جهانتقلید از سرمشق خلقت خدا

نگریسته می شود، انسان بدوی خانه ی خود را نشانه جهان می داند که خودش ، چون خدا در مرکز آن قرار « جهان»نماد 
تقدس خانه همین بس که تنها نمود زمینی که ما مسلمانان برای حضور خدا متصور هستیم یک  برای ذکر [10]دارد .

چنین  بدین ترتیت در می یابیم چرا از نظر اکثر مردم خانه این قدر مقدس است و چرا آنانخانه )خانه کعبه( است. 

د را مقاومت می کنند. بیشتر مردم خو در شکل اساسی شیوه زندگی خود و پدران و نیاکانشقدرتمندانه در برابر تغییر
. ترس از باشندمحاط تماد و مصون از تعرض در مامنی آشنا و قابل اع . بنابراین مایلیندشکننده و آسیب پذیر میدانند

 تعرض به خانه شاید از ژرف ترین و عام ترین ترس های آدمی باشد.

 
 کاشانه خانه یا 

آن یک مکان صلح است، سرپناه نه فقط در مقابل  –حقیقی یک کاشانه است این ماهیت "جان راسکین می گوید:       
شداید، بلکه در مقابل ترس، شک و جدایی. اگر چنین نباشد، یک کاشانه نیست. بلکه فقط بخشی از جهان خارج است که 

درسه یا زندگی روزمره است. معموالً کاشانه مهم ترین پناهگاه از تنش های مرتبط با کار، م "شما بر باالیش سقف زده اید. 

متأسفانه، بسیاری از مردم در مکان هایی سکونت دارند که باعث حفاظت یا تجدید حیات زندگی آن ها نمی شوند و یا اصالً 

هیچ گونه کاشانه ای ندارند. وقتی که این مکان احتیاجات اولیه ما را برآورده نمی کند، بسیار عذاب آورتر از مکان های 
کاشانه دارای یک سری از معانی است. احتماالً اولین معنای آن ، روستا و یا جامعه ای  [18] مومی خواهد بود. کاری یا ع

است که ریشه و مبدأ در آن قرار دارد. از قرن هفده یا هجده بود که کاشانه به معنای خانه محلی تعریف گردید. کاشانه به 

اگرچه آن ها همیشه در  ،راد حتی ممکن است در کاشانه زندگی نکنندکه بعضی از اف ،قدری متفاوت از سکونتگاه است
سکونتگاه سکونت دارند. کاشانه همانند واحد مسکونی ممکن است با یک سری از مشخصات تعریف شود. مشخصه کاشانه 
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سمت  )برخالف مشخصه سکونتگاه در هر دو .به گونه ای است که از یک سو کاشانه و از سوی دیگر غیرکاشانه است

  .سکونتگاه است منتهی با نوعی متفاوت( مطمئناً هر کسی  که در سکونتگاه زندگی می کند در کاشانه زندگی نمی کند

 شش مشخصه کاشانه عبارتند از: پناهگاه، نظم، هویت، همبستگی، گرما و مناسب بودن فیزیکی. 

فاظت در مقابل سختی های زندگی بیرونی، کاشانه پناهگاهی است که ما را با خلوت خصوصی، امنیت، ایمنی و ح-1

 احاطه کرده است. 

می ی است که ما از آن جسارت پیدا کاشانه به ما کمک می کند که موقعیت خود را در جهان پیدا کنیم. مرکز-2
ی نه این نظم ده .کنیم، به کاوش می پردازیم و باز می گردیم و راهی است که ما زندگیمان را در این جهان نظم می دهیم

بلکه دنیایی نیز هست.کاشانه شدیداً مرتبط با احساس تداوم ما است، همانند تجربیات کودکی، رفتن و  ،تنها فضایی است

 بازگشتن و الگوی زندگی روزانه ما. 

کاشانه صورت محوری در هویت ما دارد. به عنوان موجودات اجتماعی، کاشانه احساس خویشاوندی یا همبستگی، -3

 اقتصادی به ما می دهد.  –ی و موقعیت اجتماعی وابستگی قوم

از طریق نظم و هویت، کاشانه به معنای همبستگی است. الگوی فضایی و نظم زمینی به ما کمک می کند تا -4

احساس همبستگی با افرادی معین و همچنین مکان، گذشته و آینده بنماییم. ما خود را بخشی از یک خانواده، گروه و 
 ی کنیم فرهنگ احساس م

کاشانه گرما است. گرما از دل خصوصیاتی که ذکر شد شعله می گیرد، ولی فراتر از آن می رود. این گرما به صورت -5

 سمبلیک و بین افراد است. 

کاشانه از نظر فیزیکی مناسب است. البته مناسب بودن کاشانه بیش از موارد فیزیکی و مادی یک واحد مسکونی -5

 [18] انه یعنی فرم و ساختار سکونتگاه با احتیاجات روانی ما همگون است. است. مناسب بودن کاش

اگرچه ما به آن اندازه خوشبخت باشیم که دارای مکانی باشیم که برای ما پناهگاه، نظم، هویت، همبستگی، گرما و 

داشت و به احتمال زیاد مناسب بودن فیزیکی فراهم نماید، در آن صورت کاشانه معانی شخصی و اجتماعی برای ما خواهد 
و در نهایت خانه می تواند به نوعی یک تجربه تعلق، مسرت، ابزار شخصی و ارتباطات خوب در کاشانه فراهم خواهد بود. 

 کاشانه باشد.

 

 خانه در زبان فارسی -3

 مترادف های بسیاری برای واژه خانه وجود دارد اما مهمترین آنها منزل، مسکن، کاشانه است. 

  "جایی که در آن آدمی سکنی می کند، سرا، منزل":خانه 

 ".جای فرود آمدن ، جایی که مسافران جهت خواب و آرام در آن فرود می آیند " :منزل

 "از زبان عربی به فارسی وارد شده. آرامگاه، جای باشش، خانه ، منزل ، بیت ، جای سکونت و مقام و آرام، ":مسکن 

 [1] "اشان، خانه زمستانی، خانه کوچک و محقررواق، بیت ، خانه، ک "کاشانه :

جای باش و بودن برابر است. پس انسان با ساختن مسکن در آن هست می شود. خانه  در زبان فارسی خانه با ماندن )بقا(

که این واژه ها در زبان فارسی  ،، مکان، جا، محل و منزل هم معناستزیرا با کلماتی چون مقام ،زمان است-همان فضا
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. پس خانه فضایی مثل دیگر ان است. لغت خانه همچنین با جهان، دنیا و آرامگاه نیز مترادف استادف با مفهوم فضا زممتر

 [3] فضاها نیست خانه جهان انسان و یا نماینده تعبیر و تفسیر او از جهان است.

در آنها قرار گرفته  ،به صورت پسوندکه کلمه خانه اغلب  ،بیش از پنجاه واژه ترکیبی وجود دارددر فرهنگ و زبان فارسی 

، صفتها و... با لغت خانه فعالیت ها  است. مرور آنها نشان می دهد که این کلمات معموال از ترکیب نقشهای انسانی، اشیا،

تشکیل یک اسم مکان داده اند. در این میان واژگانی کامال معمارانه وجود دارند که مشخص کننده حاالت و مکانیت فضا 

اگر زبان را همچون یک قرارداد اجتماعی بین اعضای ساکن در یک سرزمین و  [19] .ه، باال خانهند. نظیر گنبد خانهست
، حضور گسترده واژه خانه در ترکیبهای گوناگون و مصادیق عماری را نیز قراردادی فضایی بین آحاد جامعه در نظر بگیریمم

  کننده حضوری آشنا در انواع فضاها تفسیر شود.و ایجاد معمارانه می تواند تحقق بخش هماهنگی 

 

 نتیجه گیری

با مفهوم زیست باید به آن پرداخت. زیستن ابتدایی  که در ارتباط، مهمترین واژه ای پوسته ای است برای زیستخانه 

رتباط با زیست ، حرکات و... در ا. کلیه نیازها، فعالیت هاکه هر جانداری انجام می دهد ،ترین و مهمترین فعالیتی است

 و زیست در خانه شکل میگیرد. و از این روست که تمامی موجودات خانه ای برای زندگی دارند. .است

به ساختار فیزیکی متصل  را خانه یک مجموعه غنی از معانی فرهنگی، جمعیتی و روانی در حال تکامل است که  ما
و هر  ،است یا سکونتگاه مفهومی خانه مترادف با واحد مسکونی باتوجه به بررسی صورت گرفته در میابیم که ازنظر .می کند

هر  ،همانطور که گفته شد زیرا .، بیشتر معنای خانه می یابدچه سکونتگاه مشخصات معنایی بیشتری برای فرد داشته باشد

از  .ه نهفته استکه در واژ ،مفهوم خود یک حوزه معنایی است و ویژگی های آن همان مولفه های معنایی مفهوم می باشند
هویت، کاشانه شامل یک سری از معانی مانند پناهگاه، نظم،  توان خانه و کاشانه را مترادف دانست.شاید ب نظر معنایی

مکان مقدس خانه  هااما فراتر از آن ما به یک سکونتگاه اضافه می کنیم.که  ،است گرما و مناسب بودن فیزیکی ،همبستگی

همخانواده کلمه خانواده که ابتدایی ترین نهاد اجتماعی  است. اری از کهن الگوهای درونی ویبرای هر انسان و نماد پاید
ه به انسان بقا، آسایش وهویت خانوادشخصیتش باشد و هم به مثابه است. لذا خانه باید به مانند جسم آدمی محل بروز 

 ی خانه قائل شد:معیارهایی مطابق با پنج رده نیاز انسان برا می توانبطور خالصه  .دهد

 ، حفاظت، سالمتی، آرامش ،امنیت بقا: برآوردن نیازهای زیستی

 فراخی، سکوت، نور، پاکیزگی، آب و هوا، راحتی جابجایی ،آسایش: نبود تنش

 مغازه، تفریحات، حمل و نقل ، اطالعات راندمان: دسترسی به خدمات، مشاغل، مدارس، 

 ، تنوع حاکمیت محیط، تداوم حق تصرفکنترل مرزها،  ،هویت خلوت شخصی، راز خود، بعد فردی: امکان اب

 ، عمومیت، ارتباط با جامعهمحرمیت، عدالت، اندرکنش اجتماعی بعد اجتماعی:

باید جوابگوی که از کپر تا کاخ را شامل می شود. و  ،خانه عالوه بر اینکه از نظر مفهومی یک ساختار فیزیکی است 

که به وی جسارت وجود می دهد. از او  ،ر معنایی تنها پناهگاه امن و مرکزی انسان استاز نظ .نیازهای زیستی ما باشد

که پیوندی ناگسستنی با ذات ترین مکان جهان برای هر فرد است،  هویت میگیرد و به وی هویت می بخشد. خانه امن

هر  داشته باشد یا نه!خانه یا کاشانه را و معیارهای اولیه  !آنکه محل خانه در تملک فرد باشد یا نه جدای وجودی فرد دارد.
 گاه است.، منزل یا سکونتخانه واژه ای واالتر از کاشانه اما .پس ازبروز اتفاق زیست تبدیل به خانه می شود سکونتگاه

که به صورت بالقوه می  ،زندگی. این اهمیت از آن جهت است برایمهم ترین مکان  و ملموسترین واژه برای عموم مردم
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از طریق ابزار شخصی و خودی نمودن،  تنها مکانی که خانه د باعث سعادت و یا تهدیدی جدی برای ادامه زندگی باشد.توان

خانه انه همان جایی است که قلب در آنجا قرار دارد. خبه تعبیری  می شود. «تأیید وجود»و  تبدیل به نشانه ای از خود
 به بیان بهتر .که جزئی از جهان متعلق به اوست ،ه انسان نشان میدهدبکه  .اوست و جرئی از وجود «خانه»برای هر فرد 

 .اوست «حریم حضوری»جزئی از جهان 
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