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چکیده

معماری بومی هر منطقه تحت تأثیر اقلیم ،فرهنگ و معیشت مردم شکل میگیرد؛ بر همين اساس ﺷﻜﻞ ﺧﺎﻧﻪها در اين
مناطق تحت تأثير ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ميباشد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اين عوامل از لحاظ ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ و اثرﮔﺬاري در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار
نخواهند داشت .ﻳﻜﻲ از ﻣﻬمترﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ،فرهنگ میﺑﺎﺷﺪ .با بيان اين مشکل هدف اصلي اين پژوهش بررسي شناخت
و معرفي برخي از ويژگيهاي معماري بومي و فرهنگي مساکن شمال ايران در گذشته جهت بهرهبرداري در خانههاي
معاصر میباشدکه براساس دو نگرش بومي و فرهنگي مورد بررسي قرار ميگيرد .براي دستيابي به اهداف پژوهش با روش
ترکيبي نمونههاي موردي با برداشت ميداني خانههاي بومي روستايي حوزه مرکزي استان مازندران در شهرستانهاي بابل 
و بابلسر ،مورد بررسي قرار گرفته شد .جهت تعميم هر چه بهتر نتايج دادههاي بهدست آمده از مطالعات بررسي شده بر
روي نمونهها ،آنها را به صورت تصادفي و در منطقههايي كه پراكندگي مناسب براي پوشش دادن كل منطقه را داشته 
باشد ،انتخاب شدند و نيز در روش کيفي با مطالعه مردمشناسي از طريق مصاحبه با ساکنان اين خانهها ،به مؤلفههاي
فرهنگي و سبک زندگي تأثيرگذار بر فرم خانهها پرداختيم و در نهايت نتايج به صورت جداولي كه در آنها مقوله فرهنگ
در ارتباط با شكل خانه مشخص شده ،ارائه شد؛ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ روي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣؤﻳﺪ اﻳﻦ 
ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻒ ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﺷﻜﻞ ﺧﺎﻧﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﮔﺮو ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﻲ از دروﻧﻲترین ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﺑﻴﺮوﻧﻲﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط
داﺷﺘﻪ و در ﻣﻌﻤﺎري ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻜﻞ و ﺟﻬﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

واژگان کلیدی :معماري بومي ،فرهنگ ،شکل خانه ،گونهشناسي ،سبک زندگي.
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 .1مقدمه
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                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

توانايي  معماري بومي  در ساخت ساختمانهايي  است
که هماهنگي ذاتي با اقليم و فرهنگ داشته و فرم غالبي 
را براي ساکنين شکل  میدهد (.)Wang & Liu, 2002
معماري بومي در طي اين سالها با پيشرفت همراه بوده
که در اين ميان عواملي همچون فرهنگ و آبوهوا نقش
مهمي را ايفا کرده است (Singh, Mahapatra, & Atreya,
 .)2009ساختمانهاي بومي  هر منطقه  حاصل  تجربيات
جمعآوري شده زيادي از سنتها و ارزشها است .استفاده
از مصالح محلي و بومي و همگني اين مصالح با محيط،
فرهنگ و اقليم پيرامون ،عواملي هستند که هويت معماري
مجزايي را براي يک منطقه به وجود ميآوردند (�Oikon
 .)omou, & Bougiatioti, 2011باساکمان 1مشخصههاي
معماري بومي را به دو اصل معاصر و پايدار (دايمي) نسبت
ميدهد .واقعيات اساسي و مفهومي مانند :انعکاس ،شيوه
زندگي  در محيط ،تفکر در مصالح  و ساختار و تفسير
ساختار ساختمان ،روابط محيطي  و در مجموع ترکيب
آنها ،ممکن است براي هر دوره و زمان معتبر باشد
(.)Başakman, 1991
يکي از پديدههاي مهم فرهنگي ساختن يک خانه است،
بهطوريکه ساختار و شكل خانه ،كالبد و سازمان فضايي 
آن ،تأثیرپذیری بسيار زيادی از محيط فرهنگي  آن
منطقه دارد (راپاپورت)1388 ،؛ با توجه به اينکه ميدانيم
شناسنامه هر ملت فرهنگ آن ملت است در نتيجه ملتي 
که شناسنامه ندارد عم ً
ال هويتي نيز نخواهد داش تKara�(2
.)na, Barati, Rognoli, & Zeeuw Van Der Laan, 2018
فرهنگ مجموعهاي مشترک و قابل  قبول بين دانشها
و ارزشهايي  هست که  از بينش خاصي  پيروي ميکند
که براي ايجاد هويت بهصورت يک سري اصول و منش
در جامعه ارائه ميشود )& Varmaghani, Soltanzadeh,
 .)Tahaee, 2019از آنجايي که ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ
فرهنگي در ﺷﻜﻞدﻫﻲ ﺑﻪ ساختار ﻛﺎﻟﺒﺪي و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ
ﺧﺎﻧﻪها تأثير ميگذارد ،ﺷﻨﺎﺧﺖ تمامي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ در
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺑر ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺷﻜﻞ ﺧﺎﻧﻪ نيز مؤثر بوده است
(.)Juergensmeyer & Anhe, 2011
براي پايداري اجتماعي محل سکونت کنوني افراد  باید هم
چنان نظام و فرهنگ موجود بر خانه و محالت گذشته،که 
نتيجه تعامل انسان با محيط است ،حفظ و بازسازي شود؛
زيرا اين رابطه دو طرفه بين محيط کالبدي و رفتار انساني 
هویت فرهنگی را شکل ميدهد .هر نوع عملکرد و رفتار و
اعتقادات افراد ،محيط کالبدي مناسب خود را الزم دارد .از
اين رو روانشناسي محيط و شاخههاي مرتبط با آن ميتواند
رابطه بين حريم خصوصي با عرصههاي زندگي اجتماعي 
و رفتار انسان را بيان کند؛ رفتاري که نتيجه انگيزشهاي
دروني و تعاليم ديني ماست (عليآبادي  .)1390 ،نکته مهم
ديگري که در حوزه روانشناسي بومشناختي نيز وجود دارد
اهميت دادن به ابعادکالبدي فضايي محيط ،بهعنوان عامل 

تعيينکننده رفتار انسان و روابط بين فردي ،درون گروهي 
و اجتماعي ميباشد ،چرا که انسان و محيط به شکل پويا
موجب تکامل هم ديگر ميشوند .پژوهشگران در خصوص
وجه  فرهنگي  معماري معتقد هستند که خانه  بيش از
آنکه ساختاري کالبدي باشد ،نهادي است با عملکردي
چند بعدي که از اجتماع ،فرهنگ ،آئين مذهبي ،اقتصاد
و اوضاع محيطي تأثير ميگيرد .از آن جا که ساخت خانه 
خود يک  فرهنگ محسوب ميشود ،شکل  و ساختار آن
نيز از فرهنگ تأثير ميگيرد به نوعي که خانه محصول آن
بهحساب ميآيد (قرباني سيسخت و يزدانپور.)1392 ،
در اين نوشتار قصد بر اين است تا با شناخت وجوه مذكور و
رابطه آنها با هم ،مقوله فرهنگ به سطوح كوچكتري كه 
در ارتباط با هم و به صورت سلسلهمراتبي روي شكل خانه 
اثر ميگذارند پرداخته شود .ابتدا مدلي براي سطحبندي
مذكور ارائه ميشود و سپس مدل مذكور به صورت موردي
در رابطه با معماري خانههاي بومي بابل و بابلسر به صورت
تطبيقي مورد ارزيابي قرار ميگيرد .در انتها با سطحبندي
عناصر محتوايي منتج از فرهنگ جامعه ،سلسلهمراتب و
نحوه تأثير آنها بر شكل خانههاي بومي  نمونه  مذكور،
مشخص و در قالب جداولي ارائه خواهد شد .ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس،
ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺮح شدهاند:
 .1عناصر محتواي فرهنگ بر فرم خانههاي بومي شمال
ايران چگونه تأثير گذارده است؟
 .2سبک زندگي چه تأثيري بر فرم خانههاي بومي شمال
ايران گذاشته است؟

 .2روش تحقيق

روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ،با استفاده از روش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ-
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ صورت گرفته  و اﻃﻼﻋﺎت بهدست آمده نيز ﺑﻪ
روش ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي ﺟﻤﻊآوري شده اﺳﺖ؛ لذا ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس،
ﻣﺪل مورد نظر در اﻳﻦ پژوهش ﺑﺮاي ايجاد ارﺗﺒﺎط منظم
ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺷﻜﻞ ﺧﺎﻧﻪ طراحي ﺷـﺪه است .دادههاي
حاصل  در رابطه  با شكل خانههاي بومي منطقه مرکزي
استان مازندران ،بابل و بابلسر بهعنوان نمونهاي از مطالعات
معماري بومي  شمال ايران مورد تحقيق و بررسي  قرار
گرفت .اﻧﺘﺨﺎب روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑـﺎ ﻫﺪف اینﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ
از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري را دارا
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .همچنين ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ با
ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ جهت ﭘﻮﺷﺶدادن به ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب شدند .در بخش عملي  به  چند روستاي
اين منطقه  مراجعه  نموده و ضمن مشاهدات حضوري
(برداشت نقشه ،عکسبرداري) با ساکنان آنها مصاحبه 
شد ،مصاحبهشوندگان از افرادي برگزيده شدند که مدت
زيادي در روستا سکونت داشتند و از اطالعات کافي 
برخوردار بودند.
در نهايت دادههاي بهدست آمده با استفاده از روش
مطالعه تطبيقي به همراه استداللهاي منطقي در رابطه 

تأثیر فرهنگ بر فرم خانههای بومی شامل ایران
شامره صفحه مقاله90-77 :

با چارچوبهاي نظري طرح شده در اين تحقيق مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفتهاند و نتايج بهصورت جدولهاي
سطحبندي شده جهت نشان دادن تأثير سلسلهمراتب
فرهنگ بر ساختار خانههاي مورد مطالعه در منطقه ارائه 
شدند.

 .3پیشینه پژوهش

با توجه به تعاريف بيان شده از فرهنگ و جمعبنديهاي
صورت گرفته ،بين فرهنگ و مظاهر بيروني ارتباطی است
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فرهنگ یک موضوع با تأثیر گسترده بر طراحی است .بر
همين اساس بهتر است قبل از تجزيه و تحليل در زمينه 
چگونگي اثر فرهنگ بر شكل خانههاي سنتي و بومي ،ابتدا
با مقوله فرهنگ آشنا شده تا با نزديك كردن آن به موضوع
طراحي شناخت دقیقتری از ارتباط بین آنها پیدا نمود.
ﻫﺎﻓﺴﺘﺪ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ اعتقاد دارد ،يک  نوع
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ،ﻧﻘﺎﺷﻲ ،ادﺑﻴﺎت و اﻣﺜﺎل آن
آشکار ميشود و ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل «دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ» تأکيد
دارد و ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ را تشکيل ﻣﻲدﻫﺪ و دﻳﮕﺮي
«ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ذﻫﻨﻲ» اﺳﺖ  ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪهاي تجميعي  است
بهطوريکه ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ در یک ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ 
در آن شريک ﻫﺴﺘﻨﺪ .درنتيجه  اﻋﻀﺎي ﻳﻚ ﮔﺮوه را از
ﮔﺮوهﻫﺎي دﻳﮕﺮ  آشکار ﻣﻲکند .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ  ميتواند
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم قاﻧﻮﻧﻲ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،چگونگي اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻟﮕﻮﻫﺎي
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ بادشد (�Hofstede, Hofst
 .)ede, & Minkov, 2010مكيونيس فرهنگ را نوعي طرز
فكر ،احساس و عملکرد افرادي كه در كنار يکديگر سبک 
زندگي آنها را تشکيل ميدهد ،معرفي کرده اس تMa�( 2
.)cionis & Keen, 2009
راپاپورت 2در دهه   1971ميالدي به کليات فرهنگ و
عوامل مؤثر آن بر محيطهاي ساخته شده پرداخته است،
لذا سبک  زندگي  را بهعنوان بخشي  از اجزای فرهنگ
دانسته که  بر سيستم فعاليتها و در نهايت بر انتخاب
کيفيتهاي زندگي  و محيط ساخته  شده اثر خواهد
گذاشت ( .)Rapoport, 1998همچنين ايشان بيان نمودند
که هدف اصلی خانه ايجاد محيطي با بهترين شکل بوده
که  هماهنگ با سبک  زندگی یک  قوم باشد (راپاپورت،
 .)1388الرنس در زمینه سبک زندگی و چگونگی استفاده
از فضا اینچنین بیان میکند که درک معانی نهفته در
طراحی خانهها ،چگونگی انتظام رفتارها و فعالیتها در
محیطهای مسکونی که  از طریق قانونمندی و قواعد
مرسوم پدید میآیند ،باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
سبک زندگی نقش محوری در این ارتباط ایفا میکنند ،که 
میتوانند در کشف شیوه استفاده از فضاها بسیار سودمند
باشند (.)Lawrence, 1995
ﺷﺎﻳﻦ  در ﺳﻄﺢﺑﻨﺪي از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ  از ارزشها ،اول
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻻﻳﻪ دروﻧﻲ و ﻣﻈﺎﻫﺮ  ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎ ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﺳﺎﺳﻲ
(ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ  میﺑﻴﻨﺪ ،ﻣﻲﺷﻨﻮد
و ﻟﻤﺲ ﻣﻲﻛﻨﺪ) که ﺑﻪعنوان ﻻﻳﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻳﺎد میکند و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ رﻓﺘﺎري ﺑﻴﻦ آنها بهﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ

واﺳﻄﻲ اشاره مینماید (.)Schein, 2010
تاکنون تحقيق ميداني  در خصوص خانههاي بومي 
روستايي منطقه مرکزي مازندران صورت نگرفته است ،اما
پژوهشهای زیر بهعنوان کارهای مرتبط با پژوهش حاضر
قابل توجه است ،هر چند به گونه مستقیم به موضوع مورد
بحث نپرداخته است:
 محمدرضا حائري مازندراني  در کتاب خانه ،فرهنگ،طبيعت ،برخي از خانههاي سنتي شهرهاي رشت ،همدان،
کاشان ،بوشهر و شيراز را تحت بررسي و تحقيق قرار داده
و آنها را با خانههاي معاصر مقايسه نموده است .بخشی
از کتاب بررسی شیوه زندگی و سازمان فضایی معماری
خانههای تاریخی و معاصر است که هدف آن را فهم تأثیر
متقابل شیوه زندگی و شیوه شهرنشینی بر سازمان فضایی
خانه ،بیان میکند (حائري مازندراني.)1388 ،
 در مجموعه  تحقيقات آرتور ابهام پوپ ،كريم پيرنيا،کريستين برومبرژه و نادر اردالن و همچنين نوشتههايي 
از جعفر شهري ،عبداهلل مستوفي و ناصر نجم ،ميتوان به 
نقش فرهنگ بر معماري خانههاي بومي مازندران پيببرد
بهطوريکه هر يك از اين موارد ميتوانند جهت دستيابي 
به معيارهاي طراحي براي خانههاي معاصر در نظر گرفته 
شود و پژوهشهاي عميقتري در این خصوص صورت
پذيرد (حائري مازندراني.)1388 ،
 جواد عبدالحسيني  ( )1387در پژوهشي  با عنوان«سازگاري نمودن طراحي منزلهاي مسکوني در تبريز و
باکو با فرهنگ و اقليم بومي» به منظور بررسي تحوالت
ساختاري ساختمانهاي مسکوني شهر با هدف تأثيرپذيري
از فرهنگ و اقليم بومي منطقه مطالعاتی انجام داده است.
در اين پژوهش نويسنده اعتقاد دارد که ساخت يک مسکن  ،
نمونهاي از پديدهاي فرهنگي بوده و شکل مسکن ،ساختار
و نظم فضايي آن ،عميقاً متأثر از محيطي فرهنگي ميباشد
که مسکن به آن تعلق خواهد داشت.
ﺑﺎ توجه به ﺗﻌﺎرﻳﻒ صورت گرفته ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎﻣﻲ
منسجم ديده ميشود ﻛﻪ از آن ميتوان در دو سطح ﻛﻠﻲ
تقسيمبندي نمود :ﺳﻄﺢ اول ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در عرصههای ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ
(اﺧﻼق ،رﻓﺘﺎر و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده،
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت و غیره) عینیت ﭘﻴﺪا  ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ  و ﺳﻄﺢ دوم
ﺑﻪ اشتراکهاي فرهنگي اﺷﺎره ميکند که ﻣﻲﺗﻮان از آن
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﻳﺎ  سطوح دروﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ  اشاره
کرد .اﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت طبق ﺗﻌﺎرﻳﻒ ،عناويني ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ عالقهاي که ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ وجود دارد ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ آن جهت داده و نسل به نسل 
منتقل میشوند (پورديهيمي.)1390 ،
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که  از طريق عناصر محتوايي  و اليههاي پنهان مقوله  برجسته مورد تعريف و تمجيد مردم قرار ميگيرند ،آشکار
ميشود و در اليههاي بيرونيتر ظاهر ميشود .سطحبندي
فرهنگ صورت ميگيرد ()Tong, & Robertson,2008؛ لذا
ديگري که در ارتباط با موضوع پژوهش ما بهطور مستقيم
شناخت و درك عميقتر اين ارتباط ميتواند به شناخت
نقش دارد ،سطحبندي راپاپورت براي فرهنگ ميباشد
عناصر محتوايي و سطوح پنهان آن کمک کند .به همين
كه بهطور مشخص در رابطه با شكل خانه صورت گرفته 
منظور بسياري از پژوهشگران نظرياتي  براي دستهبندي
عنصرهاي محتوايي  فرهنگي  ارائه  نمودهاند .از آن جمله  است .در سطحبندي راپاپورت برای محدود نمودن موضوع
اولﻧﻈـﺮ اﻳﺸﺎن
واﻗﻊ ﺑﻪ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در
ﺑـﻴﻦدرآﻧﻬـﺎ ﻳـﺎد
ﺳـﻄﻮﺣﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ
مقوله ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ،
بنديﻧﻤﺎدﻫﺎ و
ح و از
اﺳﺖ
ﻣﻌﺮﻓﻲدرﻧﻤﻮده
به کشف  الیهها
شکل خانهها،
ارتباط با
فرهنگ
ﻋﻨﻮانهاي
فرهنگ ،ﺑﻪارزش
سطو
هافستد که 
ﺑﻪ
ﻛـﻪ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎﻳﻲ
در
ﻳﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻋﻤﻮم
ﺑﺮاي
درك
ﻗﺎﺑـﻞ
و
ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﻌـﺎﻧﻲ
ﺷﺎﻣﻞ
ﻛﻪ
اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻲ
در
اﺑﺘﺪا
ﺑﺎورﻫـﺎ
و
ارزﺷﻬﺎ
و ابعاد نهفته  فرهنگ پرداخته  است .ایشان فرهنگ را
معنوي را بهعنوان اليه دروني و شعاير و مناسكها شامل:
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ
ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺗﺮ
ﻻﻳﻪوﻫﺎي
ن در
ﮔﺮدد و
تعارفﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ،آﺷﻜﺎر ﻣﻲ
ﻣـﺮدم ﻗﺮار
ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻤﺠﻴﺪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻮرد
بيني  راﮔﺮدد.سرچشمه 
جهان
سپس
بيني 
سرچشمه  جها
قبيل نحوه
اجتماعي از
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎيرفتار
فعاليتهاﺟﻬوﺖالگوهاي
اين ﻛﻪ
نهايتﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻲ
ﺑﻨﺪي را ﭘﺎﭘﻮرت ﺑﺮاي
هايﺳﻄﺢ
ﻧﻘﺶشدارد،
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
گذاشتن دﻳﮕﺮي در
و احترامﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي
ارزشها را
معرفي ميكند .در
معنوي
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ارز
اجتماعي وﺑﻄﻮرغيره
تشريفات
به ديگران،
عامل اصلي سازندهﻧﻤﻮدن ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑﺮاي
ﺑﻨﺪي راﭘﺎﭘﻮرت ﺑﺎ ﻣﺤـﺪود
ﺮﻓﺘـﻪ ازاﺳﺖ .ﺳﻄﺢ
ﺻﻮرت ﮔ
بيروني فرهنگﺷـﻜﻞ ﺧﺎﻧـﻪ
ﻣﺸﺨﺺ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ
بهعنوان ﻃﻮر
ﺑﻪ
سبک زندگي معرفي مينمايد
بهعنوان
است و
معرفي نموده
سطوح
را
و
ﺑﻴﻨﻲ
ﺟﻬﺎن
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
را
ﻓﺮﻫﻨﮓ
او
اﺳﺖ.
ﻻزم
ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﻧﺎﭘﻴﺪاي
اﺑﻌـﺎد
و
رواﺑﻂ
ﻛﺸﻒ
ﺑﻪ
ﻧﻴﺎز
اﺑﺘﺪا
،
ﻫﺎ
ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻜﻞ
ﺑﺎ
راﺑﻄﻪ
كه با جهت دادن به چگونگي انجام اين فعاليتها ميتواند
نمادها و شخصيتها ،بهعنوان سطوحي مياني ياد نموده
ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺷﻴﻮه
به شكل وﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ
ارزﺷﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
بهطور اﻳﻦ
ﻣﻴﻜﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﻳﺖ
ارزﺷﻬﺎي ﻣﻌﻨﻮي
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
واقعﺟﻬﺎن
است .درﺳﭙﺲ
تأثيرگذار باشد
ساختار خانهها
مستقيم
ﻣﻌﺮﻓﻲ در
باورها ابتدا
ارزشها و
ﺑﻴﻨﻲ راايشان
به  نظر
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻃﻮر
ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺘﻬـﺎ
اﻳﻦ
اﻧﺠﺎم
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
ﺑـﻪ
دادن
ﺟﻬـﺖ
ﺑـﺎ
ﻛـﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ
زﻧﺪﮔﻲ
(  .)Rapoport, 1969; 1998
الگوهايي كه شامل معاني مشخص و قابل درك براي عموم
ﺧﺎﻧـﻪ ﻫﺎ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﮔـﺬارد )Rapoport, 1969 & 1998(.
ويژگيهاي
جامعه هستند يا در شخصيتهايي كه به جهت
ﺷﻜﻞ :1ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ راﭘﺎﭘﻮرت ).(2003

شکل :1تجزیه فرهنگ از منظر راپاپورت ()2003
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ

اﻳﺪهآلﻫﺎ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ

ﺗﺼﻮرات

ﻗﻮاﻧﻴﻦ

ﻃﺮﺣﻮارهﻫﺎ

ﺗﻮﻗﻌﺎت و ﻏﻴﺮه

ﻣﻌﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮه

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ

ارزشﻫﺎ

ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﻲ

ﻓﺮﻫﻨﮓ

روش زﻧﺪﮔﻲ

(راپاپورت)2003 ،
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شكل خانهها شود
زندگي و
ارتباطاﻳﻦبين
به شناخت
شكل خانه را
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪفرهنگ
رابطه بين
اﻳـﻦ ایشان
اساس،
اﺳﺎس ،اﻳﺸﺎن
بر اين ﺑـﺮ
زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﺮاي ﭘﻴﺪا
شيوهﺷﻴﻮه
ارزﺷﻬﺎ و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت آن ﺑﺎ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ارزﺷﻬﺎيوذاﺗﻲ و ﺑﻮﻳﮋه
.
)Rapoport,
;1998
Kokurina,
(2006
نيز 
و
فرهنگي 
گروه
ويژه
و
ذاتي 
هاي
ش
ارز
مطالعه 
در
ﻛﺮدن راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﺎﺣﺘﺎر ﺧﺎﻧـﻪ ﻫﺎ را ﺿﺮوري ﻣﻲ داﻧﺪ( .)Rapoport, 1969 & 1998ﻟﺬا ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ارائه شده است،
توجه به دستهبندي
فعاليت
سبک زندگي و
ارز ﺑﺮشها
بين اين
فرهنگ و ﺳﺎﺧﺘﺎر
هايي كه از ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
هايﺑﺎﺷﺪﺑﺮايبادرك اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕـﻮﻧﻪ
ﻛﻠﻴﺪي
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﺷﻜﻞو ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ارتباطاتﺻﻮرت
هاي ياساسي  و
بهعنوان رک
ها را
ارزش
باورها و
;1969
(1998
آنها جست
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم.نﺟﻨﺒﻪ
ميتوانوﺟﻨﺒﻪ ي
ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻌﻠﻮم
ﺑﺎﺷﺪ:
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
لذاﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ
)Rapoport,؛ﻟﺤﺎظ
اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ از دو
راﭘﺎﭘﻮرت
ميكند از ﻧﻈﺮ
جو اﺛﺮ ﮔﺬارد.
ﺧﺎﻧـﻪ ﻫﺎ
نكته قابل توجهي 
اما
آورد؛
بهحساب
مقوله فرهنگ
مهم
شكل 
بر
مستقيم
بهصورت
ميتواند
ها
ت
فعالي
تمامي اين
ﻣﻌﻠﻮم ﻫﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن از ﻛﺎرﻛﺮد ﺳﺎده آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﺎﺻﻲ در ﻣﻮرد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪاراﺋﻪ دﻫﺪ
هاي دربيان شده
اﻓﺮاد و ارز
است كه باورها
که وجود دردارد
ﺟﻨﺒـﻪاينکه 
برايوﻟﻲدرک
گذاشته 
خانهها وتأثير
ﺗﻮﺟـﻪشدارد و
اينﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي
ارﺗﺒﺎط
ﻧـﺎﻣﻌﻠﻮم ﻫـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ،
باشد اﺳﺖ.
و كليدي ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻧﻴﺎزﻫـﺎي اﻓـﺮاد
ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﺎ
اﻧﺠﺎمراپاپورت،
نظير
پژوهشگراني 
ميشوند؟
استخراج
از كجا
اثر
ساختار خانهها
و
شكل 
به 
ميتواند
فرهنگ
چگونه  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣـﻮارد اﻳﻦ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫـﺎ ﺑﺮﺗﺮ وﻣﻬـﻤﺘـﺮ از ﻧﻴﺎزﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳـﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
بيني  مردم
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ جهان
ﻫﺮ از نوع
برگرفته 
های ياد شده
مورد ﺟﻨﺒﻪ ارزش
لحاظ
ﻣﻌﻨﺎهاﻣﻲاز دو
فعاليت
راپاپورتﻧﻴﺎزاين
گذارد .از نظر
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎيراﭘﻨﻬﺎن در
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻳﺎ ﻫﻤﺎن
اﻳﻦ رو ﻫﺮ
دﻫﻨﺪ .از
ﺷـﻜﻞ و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﻣﻮرد
بيني را زاييده
ديدگاه
يك جامعه ميبينند .در
جنبه معلوم
جنبه نامعلوم.
جنبه معلوم
ديني جهاﮕنﺮدد.
ﺷﻜﻞ ﺧﺎﻧـﻪ ﻫﺎ ﻣﻴ
زﻧﺪﮔﻲ و
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ارﺗﺒـﺎط ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻮه
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﺠﺰﻳﻪ وو ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ
بررسي ميباشد:ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺪا
ﻓﺮد ﻣﻲ
باورها و ارزشهاي مورد تأييد در يك  جامعه  میدانند
هر فعاليت ميتواند نشان از كاركرد ساده آن فعاليت باشد
(.)Rapoport, 1998 & Kokurina, 2006
(ابوالقاسمي.)1384،
كه مطلب خاصي در مورد فرهنگ نميتواند ارائه دهد و
در و ﻣﻬﻢ
اﺳﺎﺳﻲ
هارﻛﻦ
ﻋﻨـﻮان
ﻣﻴﺘﻮان
تفاووتارزﺷﻬﺎ را
ﺷﺪههراﺳﺖ ،ﺑﺎورﻫﺎ
ﻛـﻪ از ﻓﺮﻫﻨـﮓ اراﺋﻪ
ﻫـﺎﻳﻲ
افراد ﺑﻨﺪي
نيازهاي دﺳﺘﻪ
بيشتر باﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اولين ديدگاه،
وجودﻫﺎيدارد؛
اين ﺑﻪديدگاه
هايي بين
ولي جنبه نامعلوم
است.
مرتبط
اﺳﺘﺨﺮاج
ﻛﺠﺎ
از
ﺷﺪه
ﺑﻴﺎن
ارزﺷـﻬﺎي
و
ﺑﺎورﻫﺎ
ﻛﻪ
اﺳﺖ
اﻳﻦ
دارد
وﺟﻮد
ﻛﻪ
ﺗﻮﺟﻬﻲ
ﻗﺎﺑﻞ
ي
ﻧﻜﺘﻪ
اﻣﺎ
.
آورد
ﺑﺤﺴﺎب
ﻓﺮﻫﻨﮓ
فعاليت ،ﻣﻘﻮﻟﻪ
فرهنگ از جهانبینی سرچشمه گرفته بود ،ولي در ديدگاه
به خواستههاي افراد توجه دارد و در بيشتر موارد
ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ
بيني ﺟﺎﻣﻌﻪ
ن ﻳﻚ
ﻣﺮدم
دومﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﻳﺎد ﺷﺪه را
ارزﺷﻲ
ميباشند .ﻫﺎي
راﭘﺎﭘﻮرت ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﻲ
شده .دراست .در
زاييده
ﺟﻬﺎﻧﺒﻴﻨﻲجها
فرهنگﻧﻮعاز نوع
که 
بهطوري
ﻧﻈﻴﺮنيازها
تر از
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ؟برتر و مهم
اين خواستهها
ﻣﻲ ﮔﺮدد
حاضرﺟﺎﻣﻌﻪ
پژوهشدر ﻳـﻚ
موردي ﻣـﻮرد ﺗﺄﻳﻴـﺪ
ارزﺷـﻬﺎ
ﺑﺎورﻫﺎ و
زاﻳﻴﺪه
دﻳﻨــﻲ ﻧﻴــﺰ ﺟﻬﺎﻧﺒﻴﻨﻲ را
دﻳــﺪﮔﺎه
.(1384قرار گرفته 
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﻲ،تأييد
مورد) بحث و
ﻣﻨﺘﺞدوم
ديدگاه
هاي
فعاليت
به چگونگي انجام
تمامي اين خواستهها
شده كه در آن بیشتر به جنبههاي معنوي يا غيرمادي
نياز شكل و معنا ميدهند .از اين رو هر جنبه نامعلوم يا
مؤثر بر فرهنگ ملتها مورد توجه  قرار گرفته  است .بر
همان فعاليتهاي پنهان در هر فرهنگي منحصر به فرد
5
اين اساس ،ميتوان نتيجه گرفت كه فرهنگ دارای عناصر
ميباشد و تجزيه  و تحليل  اين فعاليتها ميتواند منجر

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻴﻦ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي وﺟـﻮد دارد ،در اوﻟﻴﻦ دﻳـﺪﮔﺎه ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ از ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده
وﻟﻲ در دﻳﺪﮔﺎه دوم ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ زاﻳﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎدﻳـﺪﮔﺎه دوم ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ
های بومی شامل ایران
فرم خانه
فرهنگ بر
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻐﻨـﻮي ﻳـﺎ ﻋﻴـﺮ ﻣـﺎدي ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس،تأثیر
ﮔﺮﻓـﺖ
ﻧﺘﻴﺠـﻪ
ﻣﻴﺘﻮان
شامره صفحه مقاله90-77 :
ﻛـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻫﻢ اﻟﮕﻮ ﻫﺎ دروﻧـﻲ و ﻫﻢ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﺑـﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اي دارد ﻛﻪ دروﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ آن ،ارزﺷـﻬﺎي وﺑﺎورﻫـﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد و از ﻧﻮع ﺟﻬﺎﻧﺒﻴﻨﻲ ﻣﺮدم اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﺳـﻄﺢ آن ﻳﻌﻨـﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﺮدد و
ديگر خواهیم بود .در
ها از
متمايز کردن آن
فرهنﺑـﻪگها و
تﻏهاي
بيروني به هم
ﻛﺮدنهمآﻧﻬﺎ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و
است كه درونيترين دارد ﻗـﺎدر
ﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ وﺟﻮد
پيوسدر
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻛـﻪ
دروني و ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻳﻦ
ارﺗﺒﺎطاين عرصهها
به چگونگي تأثيرپذيري
پيبردن
براي
واقع،
نوع
از
و
ميگيرد
قرار
باورها
و
هاي
ﺧﻮاﻫﺪش
سطح  آن ،ارز
ﮔﺮدﻳﺪ .در واﻗﻊ ،ﺑﺮاي ﭘـﻲ ﺑـﺮدن ﺑـﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﻏﺮﺻـﻪ ﻫـﺎ از ﻓﺮﻫﻨـﮓ ،ﺑﺎﻳـﺪ ﺳـﻄﻮح ﻗﺒﻠـﻲ ﺑﺎ
سطح  1391،از( .فرهنگ ،بايد سطوح قبلي و ارتباط آنها را با هم مورد
داد )در
ميشود و
جهان
بيرونيترينو زرودي
ﻳﺰداﻧﻔﺮ ،ﺣﺴﻴﻨﻲ،
استخراجﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار
بيني مردمﻢ را ﻣﻮرد
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫ

آن مظاهر فرهنگ آشکار ميشود و بهواسطه اين مظاهر كه 
در عرصههاي مختلف زندگي وجود دارد قادر به شناسايي 

81

تحليل قرار داد (يزدانفر ،حسيني ،و زرودي.)1391 ،

ﺷﻜﻞ  : 2ﻣﺪل ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي ﻓﺮﻫﻨﮓ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﺧﺎﻧﻪ )ﻳﺰداﻧﻔﺮ ،ﺣﺴﻴﻨﻲ ،و زرودي .(1391،

شکل  :2مدل كلي براي سطحبندي فرهنگ در رابطه با شكل خانه

دروﻧﻲﺗﺮﻳﻦ
ﺳﻄﺢ

ﺳﻄﻮح ﻣﻴﺎﻧﻲ

ﺑﻴﺮوﻧﻲﺗﺮﻳﻦ
ﺳﻄﺢ

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﻣﻌﻤﺎري

ﻣﻌﻤﺎري

ﺑﺎورﻫﺎ و ارزشﻫﺎ

ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻌﻠﻮم

ﻧﻴﺎزﻫﺎ

ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﻲ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ

ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ

ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ

ﺷﻜﻞ ﺧﺎﻧﻪ

ﺟﻨﺒﻪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم

(یزدانفر ،حسینی ،و زرودی)1391 ،
 .5ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ

استناد نظر بسياري از محققان براساس شناخت مستقيم
 .5مطالعه موردي و يافتهها
اﺳﺖ در
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺎزﻧﺪران
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺪاﻧﻲ در ﺧﺼﻮص ﺧﺎﻧﻪ
بهدست آمده
جامعه ما
شده در
ﻣﺮﻛﺰيمطرح
ﻣﻨﻄﻘﻪهاي
روﺳﺘﺎﻳﻲارزش
در خصوصﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲباورها و
با توجه  به  اينکه  تاکنون تحقيق ميداني 
اساسﻧﻈﺮي ﻣﻌﻤﺎري
سبک زندگي بر ﻣﺒﺎﻧﻲ
مؤلفههايﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺷﻜﻞ ) (3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ
مطالعه مردﺑﻪمشناسي از
صورت
مازندران
بومي روستايي منطقه مرکزي
اين خانهها،و ﻣﻮﻟﻔﻪ
ساکنانﻣﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
مصاحبه بادر ﺟﺎﻣﻊ
ارزﺷﻬﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑ
خانههاي اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﻫﺎي شده است.
استخراج
استﺎورﻫﺎ و طريق
ﺷﻨﺎﺳﻲبراز اين
پژوهش
ﺳﺒﻚدر
نگرفته  است،
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻛﻨﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ،ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ
قصدﻣﺮدم
مرحله ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اينﺑﺮ اﺳﺎس
زﻧﺪﮔﻲ
سبک  زندگي 
مؤلفههاي .فرهنگي  و
بهعنوان
ایندرموارد
ﺧﺎﻧﻪ) .ﻧﮕﺎرﻧﺪه(
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ
ﺑﻨﺪي ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﻄﺢ
ﺑﺮاي
ﻛﻠﻲ
ﻣﺪل
3
ﺷﻜﻞ
شکل  ( )3نمونهها مورد
شدهﻫﺎدر
تا بر اساسﺗﺎﺛﻴﺮمدل
ﻣﻄﺮح
ارائه  ﺧﺎﻧﻪ
ﮔﺬار ﺑﺮ ﻓﺮم
ﺷﺪه.نظري معماري به  تأثيرگذار بر فرم خانهها مطرح شده است.
ارزيابي  قرار گيرد .مؤلفههاي مباني 
شکل :3مدل كلي براي سطحبندي فرهنگ در رابطه با شكل خانه
ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﻲ
زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي

6

ﺗﻮاﺿﻊ و
ﻓﺮوﺗﻨﻲ

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
و ﻣﻨﻈﻢ

ﻣﺸﺎرﻛﺖ

ﺣﺮﻳﻢ و
ﺣﺠﺎب

ﺻﻠﻪرﺣﻢ

ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازي

ﻃﻬﺎرت و
ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ

اساس الگوهاي فرمي طبقهبندي شدهاند و در نهایت 18
خانه مورد ارزيابي نهايي قرار گرفته است.

در اين راستا ارزيابي مدل مذكور را روي شكل خانههاي
بومي  نمونههای مورد مطالعه  محدود كردهایم .انتخاب
خانهها بهصورت تصادفي  از روستاهاي بابل  و بابلسر از
بین بيش از  100مورد (مشاهده ،عکسبرداري و کروکي)
حذف ﺷﻜﻞ
ﻣﺬﻛﻮر را روي
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل
صورت گرفته  در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺪود ﻛﺮده اﺳﺖ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺧﺎﻧﻪ بر
شده و
متشابه 
است ،خانههاي

ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺑﺎﺑﻞ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻴﺶ از  100ﻣﻮرد)ﻣﺸﺎﻫﺪه  ،ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري و ﻛﺮوﻛﻲ( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﺮﻣﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و  18ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ..
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ﺷﻜﻞ ﺧﺎﻧﻪ

معماری و شهرسازی آرمانشهر

ﭘﺮﻫﻴﺰ از
ﺑﻴﻬﻮدﮔﻲ

اﻋﺘﻘﺎد و
اﻃﺎﻋﺖ

اﻣﻴﺪ و ﺗﻼش و
ﭘﺸﺘﻜﺎر

ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ
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جدول  :1الگوهای سازمانیافته فضاهای داخلی با نحوه جداسازی عرضه عمومی وخصوصی در نمونه خانههای بومی
منطقه مورد مطالعه
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                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

خانه 13

یک طبقه

خانه 7

یک طبقه

خانه 1

یک طبقه

خانه 14

یک طبقه

خانه 8

یک طبقه

خانه 2

دو طبقه

خانه 15

دو طبقه

خانه 9

یک طبقه

خانه 3

دو طبقه

خانه 16

یک طبقه

خانه 10

دو طبقه

خانه 4

دو طبقه

خانه 17

یک طبقه

خانه 11

دو طبقه

خانه 5

دو طبقه

خانه 18

یک طبقه

خانه 12

دو طبقه

خانه 6

یک طبقه

عرصه عمومی

عرصه خصوصی .1 ،ورودی؛  .2اتاق؛  .3اتاق مهمان (پذیرایی)؛  .4نشیمن؛  .5آشپزخانه؛  .6سرویس؛
       .7حمام؛  .8انبار.

براي آشنايي  با فرهنگ و سبک  زندگی مردمان اين
منطقه  و تأثير این عوامل  بر روي شكل خانههايشان،
مشاهدات ميداني انجام شده در نواحي روستايي محدوده
تحقيق میباشد .با مشاهدات انجام شده ،عناصر معماري
شكلدهنده اين خانهها را ميتوان بهصورت ذیل بیان کرد:

 -1-5عناصر فضايي

اساسيترين ويژگي  نظام ساختار فضايي خانههاي بومي 

اين منطقه ،وجود سه گونه فضايي :گونه باز (حياط) ،بسته 
(اتاقها) و نيمه  باز (ايوان) بهصورت همزمان ميباشد  
(حسنزاده و فالح   .)1392 ،
 -1-1-5فضاهای باز و نيمهباز (حياط و ايوان)

دو گونه  فضايي  از هم جدا نشدني  در خانههاي بومي 
اين منطقه ،ايوان و حياط ميباشند كه  بهواسطه  وجود
فعاليتهاي روزمره در زندگي  (دامپروري ،كشاورزي

تأثیر فرهنگ بر فرم خانههای بومی شامل ایران
شامره صفحه مقاله90-77 :

و آشپزي) از پویایی خاصي  برخوردار هستند .همچنين
ايوان و حياط بهعنوان فضايي براي ايجاد ارتباط با محيط
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و همسايهها (جهت تعامالت اجتماعي) نيز به كار گرفته 
ميشود (شکل .)4

شکل  :4نمونه ايوان در خانههای بومی روستاهای مورد مطالعه

 -2-1-5فضاهاي بسته
فضاهاي بسته يا فضاهاي داخلي خانههاي بومي ،از يك يا
چندين اتاق ،آشپزخانه و سرويسهاي بهداشتي تشكيل 
شدهاند .اتاقها فضای بسته  با چند عملكرد میباشند
كه  تمام فعاليتهاي يك خانواده از قبيل خوابيدن،
غذاخوردن ،دور همنشيني و غيره ميتواند در آنها انجام
گيرد .ازاين رو ،مردمان بومی این منطقه ،اين فضاي اتاق را
«خانه» مينامند و در نامگذاري به مواردي همچون محل 
قرارگيري ،عملكرد و اندازه اتاق توجه مينمایند .از آن جايي 
كه  اغلب خانوادههاي بومی اين منطقه  به خاطر شرايط
شغلي (كشاورزي و دامپروري) و نیاز به نیروی انسانی پر
جمعيت بوده و پيشبيني تعداد اتاقهاي اختصاصي براي
هر نفر امكانپذير نبوده است .لذا بر اين اساس ،طراحي 
داخلي اتاقها به گونهاي ميباشد كه نياز تمام فعاليتهاي
خانواده را در بر ميگيرد .وجود تعداد زياد طاقچههاي براي

لوازم كاربردي و دكوري ،گنجههاي بزرگ در داخل ديوار
براي جا لباسي يا رختخواب ،پشتيها و تشكچههاي متعدد
بهمنظور نشستن در تمام اتاقها حكايت از اين نوع و سبک 
زندگي سنتي دارد (شکل  .)5آشپزي کدبانوي خانه نيز 
در برخي  از خانهها ،در خارج منزل روي آتش صورت
میگرفته  است ،بهطوريكه  در اين نمونهها ،ايوان خانه 
ارتباط عملكردي بسيار نزديكي با آن دارد .در نمونههاي
ديگر اين خانهها  ،آشپزخانه در انتهاييترين فضاي داخلي 
خانه مورد استفاده قرار گرفته تا در عين راحتي در امر
آشپزي ،حريم زنخانه  نيز  حفظ شود .از ديگر فضاهاي
بسته  در خانههاي بومي  وجود سرويسهاي بهداشتي 
ميباشد كه با توجه به شرايط اقليمي و نبود آب لولهكشي،
در بيرون از خانه ساخته شدهاند .اين طرح عالوه بر كمك 
به حفظ نظافت و پاكيزگي فضاهاي داخلي ،مانع از انتقال
رطوبت به اجزا و ساختار فضاهاي داخلي و از بين رفتن
آنها بوده است  (یزدانفر ،حسینی ،و زرودی.)1391 ،

شکل  :5تصاویری از تاقچه در خانههای بومی روستاهای مورد مطالعه

  شماره  .35تابستان 1400

ويژگيهاي بارزي كه ارتباط مستقيم با ساختار فضايي اين
خانهها دارد ،الگوي پالني این خانهها و روابط عملكردي
آنها است .با توجه به بررسيهاي انجام شده ،غالب الگوهاي
خانههاي بومي در اين منطقه را ميتوان به سه الگوی ""I
يا خطي "U" ،و " "Lتقسيم نمود (شکل  .)6برجستهترين
عواملي كه در اين الگوها مورد توجه سازندگان اين خانههاي
بومي قرار گرفت ،جداسازي بين حريم خصوصي و عمومي 
(خانواده و مهمان) قبل از واردشدن به داخل خانه بوده

معماری و شهرسازی آرمانشهر

 -3-1-5سازمان فضايي

است بدين صورت كه در الگوها و نمونههاي ذکر شده ،يك 
ورودي مجزا براي مهمان وجود داشته که از ايوان بهعنوان
پيش ورودي استفاده ميشده است؛ يکي از نکات مهمي 
كه از اعتقادات مردم اين منطقه سرچشمه ميگيرد ،قرار
دادن نماي اصلي ساختمان در جهت قبله و يا به سمت
مشرق ميباشد مگر در مواردي كه شكل و موقعيت زمين
محدوديت ايجاد ميکرد .بر اساس مشاهدات و اظهارات
اهالي  اين منطقه  دليل  نوع جهتگيري خاص به  داليل 
مختلف از جمله اعتقادات مذهبي بوده است.
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شکل  :6گونه  Uشکل (سمت راست) ،گونه  Lشکل (سمت وسط) ،گونه خطی (سمت چپ)

جدول  :2نمونه ای از الگوهای فرمی خانههای بومی منطقه مورد مطالعه

الگو  Uشکل :مورد استفاده برای
خانههای یک و دو طبقه

الگو  Lشکل :مورد استفاده برای
خانههای یک و دو طبقه

الگو خطی :مورد استفاده برای خانههای
یک و دو طبقه
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                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

خانه 13

یک طبقه

خانه 7

یک طبقه

خانه 1

یک طبقه

خانه 14

یک طبقه

خانه 8

یک طبقه

خانه 2

دو طبقه

خانه 15

دو طبقه

خانه 9

یک طبقه

خانه 3

دو طبقه

خانه 16

یک طبقه

خانه 10

دو طبقه

خانه 4

دو طبقه

خانه 17

یک طبقه

خانه 11

دو طبقه

خانه 5

دو طبقه

خانه 18

یک طبقه

خانه 12

دو طبقه

خانه 6

یک طبقه

تأثیر فرهنگ بر فرم خانههای بومی شامل ایران
شامره صفحه مقاله90-77 :

 -4-1-5فرم كالبدي

يکي از ويژگيهاي برجسته فرم خانههاي بومي اين منطقه،
استفاده از شکلهاي هندسي ساده و منظم ،متناسب با
تفکر انساني و مصالح بومي و طبيعي منطقه در ساختن
آنها میباشد .تمام موارد ذکر شده نشان درونگرا بودن
معماري بومي اين منطقه همانند معماري بومي در ساير
نقاط ايران است بهطوري که  ساختار بيروني  ساختمان
بسيار ساده بدون هيچ گونه خودنمايي و تجمالت بوده که 
ميتوان گفت اين طرح پوششي براي فضاي نفيس درون
خانه به حساب ميآمد .در برخي از مواردي هم كه بيرون
ساختمان از تزيينات استفاده ميشد ،بهطور عمده اين
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تزيينات عناصر طبيعي همچون گلدانهاي گل بروي روي
طاقچه پنجرهها يا نردههاي چوبي ايوان محدود ميشود
كه  به  محيط زندگي  لطافت خاصي  ميبخشيد .با توجه 
به ارتباطي که بين ساختار كالبدي خانهها و بستري كه 
ساختمان در آن بنا شده است ،سازندگان توجه بيشتري
به  هماهنگي  در رنگ ،مصالح  و فرمهاي مورد استفاده
در بافت زمينه  و اقليم منطقه  داشتند .براي سقف  اين
ساختمانها از فرم شيبدار استفاده ميکردند که عالوه بر
پاسخ دادن به محدوديتهاي اقليمي (ايجاد حايل در برابر
سرماي زمستان ،بارش شديد وگرماي تابستان) ،هماهنگی
با خط آسمانی ايجاد شده بارشته كوههاي البرز بود كه از
تمام نقاط اين منطقه قابل رؤيت ميباشد  (شکل .)7

شکل  :7هماهنگی مصالح و رنگ با بافت طبیعی اطراف در خانههای بومی روستاهای مورد مطالعه

جدول  :3ارزیابی گونهشناسی معماری و فیزیک ساختمان
نمونه خانه

بام ها

بام با جرم حرارتی
متوسط

بام با جرم حرارتی
متوسط

بام با جرم حرارتی
متوسط

بام با جرم حرارتی
متوسط

بام با جرم حرارتی
متوسط

بام با جرم حرارتی
متوسط

دیوارها

دیوار آجری با جرم
حرارتی باال

دیوار آجری با جرم
حرارتی باال

دیوار آجری با جرم
حرارتی باال

دیوار آجری با جرم
حرارتی باال

دیوار آجری با جرم
حرارتی باال

دیوار آجری با جرم
حرارتی باال

نحوه
محافظت

پیشامدگی سقف و
ایوان در جنوب

پیشامدگی سقف 
و ایوان در چهار
جهت

پیشامدگی سقف 
و ایوان در جنوب
غربی

پیشامدگی سقف 
و ایوان در جنوب
شرقی

پیشامدگی سقف و
ایوان در شرق

پیشامدگی سقف و
ایوان در جنوب

پوشش
ساختمان

بازشوها
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الگوی فرمی و جهت
قرارگیری

الگوی خطی با
کشیدگی شرقی
 -غربی

الگوی خطی با
کشیدگی شرقی
 -غربی

الگوی  Lشکل با
کشیدگی شرقی
 -غربی

الگوی  Lشکل با
کشیدگی شرقی
 -غربی

الگوی  Uشکل با
کشیدگی شرقی
 -غربی

الگوی  Uشکل با
کشیدگی شرقی
 -غربی

ابعاد -
جهت

جنوب= 31.8درصد جنوب= 24.2درصد جنوب= 33.2درصد جنوب= 24.2درصد جنوب= 27.7درصد جنوب= 30.1درصد
شمال= 21.2درصد شمال= 20.5درصد شمال= 25.0درصد شمال= 22.5درصد شمال= 20.5درصد شمال=21.0درصد
شرق=  45.0درصد شرق =  17.2درصد شرق =  38.0درصد شرق= 11.0درصد شرق= 13.0درصد
غرب =  18.2درصد
غرب =  18.2درصد

سازماندهی فضایی

سازماندهی خطی سازماندهی خطی و
سازماندهی
سازماندهی خطی و
واستفاده منعطف از استفاده منعطف از
مجموعهای و
استفاده منعطف از
فضاها نسبت به نیاز استفاده منعطف از فضاها نسبت به نیاز فضاها نسبت به نیاز
استفادهکنندگان  
استفادهکنندگان فضاها نسبت به نیاز استفادهکنندگان
جهت فراهم آوردن استفادهکنندگان جهت  فراهم آوردن جهت فراهم آوردن
ارتباط خوب میان ارتباط خوب میان
ارتباط خوب میان
اعضای خانواده
اعضای خانواده
اعضای خانواده

سازماندهی خطی و سازماندهی خطی و
استفاده منعطف از استفاده منعطف از
فضاها نسبت به نیاز فضاها نسبت به نیاز
استفادهکنندگان  
استفادهکنندگان
جهت فراهم آوردن جهت فراهم آوردن
ارتباط خوب میان ارتباط خوب میان
اعضای خانواده
اعضای خانواده

معماری و شهرسازی آرمانشهر

نمونه

خانه 1

خانه 2

خانه 10

خانه 11

خانه 14

خانه 15

86
نمونه خانه
نمونه

خانه 1

خانه 2

خانه 10

خانه 11

خانه 14

خانه 15

فرم و جهت پله

پله یک طرفه 
جنوب

پله یک طرفه 
شمال

پله یک طرفه 
جنوب

پله سه طرفه 
جنوب

پله یک طرفه شرق

پله یک طرفه 
جنوب

سایت و محوطهسازی

ویالیی با حیاط،
انبار و سرویس در
حیاط

ویالیی با حیاط
وسیع ،انبار و
سرویس در حیاط

ویالیی با حیاط
وسیع ،انبار و
سرویس در حیاط

ویالیی با حیاط
وسیع ،انبار ،کوتام
و سرویس در حیاط

ویالیی با حیاط
وسیع ،انبار و
سرویس در حیاط

ویالیی با حیاط
وسیع ،انبار و
سرویس در حیاط

فرم و پوشش سقف

شیبدار دو طرفه از
جنس حلب

شیبدار چهار طرفه  شیبدار چهار طرفه  شیبدار دو طرفه از
جنس  حلب
از جنس حلب
از جنس حلب

شیبدار چهار طرفه 
از جنس حلب

شیبدار دوطرفه از
جنس حلب

 .6تحليل يافتهها

جدول  :4عوامل تأثیرگذار فرهنگي مبتني بر مباني نظري معماري بر فرم خانه

جهانبینی ارزشها

  شماره  .35تابستان 1400

زمینه دینی (مباني نظري معماري ايراني -اسالمي)

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

طي  بررسي  و مشاهدات حضوري و هم چنين انجام
مصاحبه  با اهالي خانههاي بومي  در روستاها ،اشاره شد
كه شكل خانهها تأثيرپذیری مستقيم از الگوي فعاليتها
و سبک زندگي مردم داشته است .هم چنين از روي پاسخ
اهالي ،مشخص شد که موارد اشاره شده ميتوانند بهعنوان
شواهدي براي بسياري از مفاهيم ارزشي همانند اميدواري،
تالش ،توكل و اطاعت نمودن از خدا ،قناعت ،نظم ،تعاون،
تواضع ،حجاب و محرميت ،صله  ارحام ،تكريم مهمان و
طهارت باشند.
با جمعبندي و دستهبندی میتوان وجوه و ابعادي
كه  ساكنان آن را بهعنوان عوامل  تأثیرگذار بر شكل 
خانههايشان مطرح نمودند در قالب مفاهيم ارزشي قرارداد
و سلسلهمراتب تأثير مقوله فرهنگ بر شكل خانههايشان
را دستهبندي نمود.
در اين پژوهش ،دستهبندی ذکر شده را ميتواند در
دو بخش بيان کرد :بخش اول مربوط به  مباني  نظري
بهوجود آمده که مستخرج  از ارزشهاي جهانبيني مردم
در معماري خانههاي بومي  ميباشد (جدول  .)4بخش

دوم مربوط به تأثير ارزشهاي بيان شده برروي طراحي 
معماري خانههاي بومي  از طريق جهتدهي  به  سبک 
زندگي و الگوي رفتاري افراد در اين مناطق است (جدول
.)5
در بخش اول با مشاهده و بررسي  گونهها و همچنين
دستهبندي اين ويژگيها ،به  مقايسه  تطبيق شده براي
علتهاي هر ويژگي بهعنوان مباني نظري معماري ايراني-
اسالمي ،اشاره شده است .سپس ريشه مباني ذکر شده در
مفاهيم ارزشي که برآمده از نوع جهانبيني مردم منطقه 
است .بهطور مثال ،جهتگيري براي ورود به خانههاي
بومي  در منطقه  به  سمت قبله  با اصل  نمادگرايي  در
معماري ايراني -اسالمي تطابق دارد .تمامي اين موارد را
ميتوان مصداقی براي مفاهيم ارزشي همچون توكل کردن
به خدا كه  در آموزههاي ديني  به  آن اشاره شده است،
بهحساب آورد و يا بوم آوردی ،اصل پرهيز از بیهودگی و
خودبسندگي در معماري ايراني -اسالمي اشاره نمود كه 
خود برگرفته از اصل قناعت ميباشد كه اين اصل نيز در
آموزههاي ديني بهعنوان يكي از مفاهيم ارزشي مهم مطرح
شده و سفارشهاي بسياري در اين رابطه صورت گرفته 
است.

الگوی معماری (فرم خانه)

پرهيز از بيهودگي

پرهيز از بيهودگي :استفاده حداكثر از فضا و اجزا
مصالح بوم آورد :استفاده از مصالح بومي در ساخت خانه (سنگ ،چوب و كاهگل)
صرفهجويي در مصرف انرژي :جهتگيري خانه و بازشوها به سمت نسيم خنك روزانه (از
سمت دريا) و شبانه (از سمت كوه) ،وجود بازشوهاي متعدد در فضاهاي داخلي براي ايجاد
كوران.

اعتقاد و اطاعت

جهتگيري به سمت قبله :جهتگيري نماي اصلي ساختمان (نمايي كه ورودي در آن قرار
دارد) اكثرا به سمت قبله است مگر در صورت وجود محدوديتهاي مربوط به شكل زمين
(براي نشان دادن جهت قبله خصوصاً براي ميهمان و نيز نوعي ارتباط استعاري بين زمان
خروج از خانه و شروع فعاليتهاي روزانه با جمله «خدايا به اميد تو».

اميدواري ،تالش و پشتكار

پنجره برخی از اتاقها به سمت شرق بوده تا با طلوع خورشید با امید به خدا برای کار
بیرون آماده شوند (نوعي ارتباط استعاري بين زمان خروج از خانه و شروع فعاليتهاي
روزانه با طلوع خورشيد).
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جهانبینی ارزشها

الگوی معماری (فرم خانه)

زمینه دینی (مباني نظري
معماري ايراني -اسالمي)

تواضع و فروتنی

درونگرا بودن :برتري جلوههاي داخلي خانه نسبت به جلوههاي بيروني آن
فرم هماهنگ با طبيعت و بافت پيرامون (از لحاظ مصالح و رنگ) :مصالحي مثل چوب و
كاهگل كه داراي رنگهاي گرم هستند و نيز رنگهاي روشن در پوشش ديوارها (بهطور
عمده سفيد) كه مكمل رنگهاي گرم مصالح باشند.

وجود سلسله مراتب فضايي باز ،نيمهباز و بسته
سلسله مراتب و نظم
وجود سلسله مراتب فضايي عمومي و خصوصي
تناسبات فرم ،فضا و عملكرد
استفاده از الگوي خطي و مركزي در فرم و سازمان فضايي

در بخش دوم به مقايسه تطبيقی ويژگيهاي دستهبندي
شده گونهها با الگوی فعاليتي خانوادهها پرداخته  شد تا
مشخص شود که  در كدام الگوی فعاليتي ،ريشه  الگوي
شكلي  مشاهده شده است .سپس با بررسي  اينكه  هر
الگو به كدام سبک  زندگي  مرتبط است پرداخته  شده
است ،مفاهيم ارزشي را كه موجب پيدايش اين شيوه  در
جهانبینی

زندگي مردم منطقه شد میتوان آشکار نمود که به صورت
مصادیقی برگرفته از نوع جهانبيني خانواده است .بهعنوان
مثال ،وجود اتاقهاي چند عملكردي در نمونهها ،به 
اشتغال موروثی بهعنوان الگوي فعاليتي منطبق بوده و خود
ناشي از زندگي به شيوه خانواده گسترده است که میتواند
مصداقی برای اصل تعاون در آموزههای دینی باشد.

جدول  :5عوامل تأثیرگذار فرهنگي مبتني بر سبک زندگی بر فرم خانه

ارزشها

الگوی معماری (فرم خانه)

سبک زندگی

زمینه فرهنگی سبک زندگی

مشارکت

	-خانواده گسترده :تأمين نيروي كار براي
توليد
	-برتري حريم جمعي  به  حريم خلوت و
فردي
	-زندگي  فرزندان در خانه  پدري بعد از
ازدواج جهت تأمين نيروي انساني براي كار
و توليد

	-اتاقهاي چند عملكردي :هر اتاق به عنوان
يك خانه مجزا
	-وجود نداشتن اتاق مجزا براي افراد يا
عملكرد خاص مثل اتاق خواب ،نهارخوري
و غیره.

حریم و حجاب

	-عدم تداخل فعاليتهاي روزمره خانواده با
فعاليتهاي مربوط به مهمانيها تحت تأثير
نقش پر رنگ محرميت

	 -فعالیت زن در فضای خصوصی آشپزخانه 
بسته و در انتهاي خانه يا در بيرون
	-پيشبيني يك اتاق ويژه مهماني و ورودي
مجزا براي آن
	-از روي ايوان

صله ارحام

	-ديد و بازديد با فواصل زماني كم
	-ارتباط قوي همسايگي و محدود نشدن ديد
و بازديدها به مهمانيهاي فاميلي

	-ایوان ورودی بهعنوان فضایی برای
فعالیتهای دیداری یا رفت و آمدهای ساده
روزمره

مهماننوازی

	-هميشه آماده پذيرايي از مهمان

	-يك اتاق هميشه تميز و آراسته ويژه مهماني

	-فطري بودن پاكيزگي
	-جدايي فضاي تر از خشک و تمیز از کثیف

	-سرويس بهداشتي در بيرون از خانه
	-كفشكن قبل از ورود به خانه (پله ايوان)

طهارت و پاکیزگی
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تجزيه و تحليل نمونههاي مطرح شده در خصوص نحوه
تأثيرپذيري فرم خانه  از فرهنگ در گرو شناخت وجوه
مختلف  و عناصر محتوايي  فرهنگ و سبک  زندگی و
ارتباط بین آن است .اين عناصر ،از درونيترين سطح 
تا بيرونيترين سطح ،به  صورت سلسلهمراتبي  با هم در
ارتباط بوده و در نهايت به معماري خانه شكل و جهت
ميدهند .ارزشها و باورهایی که خود منتج از جهانبینی
مردم جامعه است جزء درونیترین سطح محسوب میشود،
در ﺑﻴﺮوﻧﻲﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺰ در ﺷﻜﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ
از  ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎي  

ﻣﻲﮔﻴﺮد که در نمونههای مورد مطالعه مورد بررسی قرار
گرفته که مبانی نظری معماری و سبک زندگی را شامل 
میشود که از آن طريق بر فرم خانه اثر خواهد گذاشت.
این نوع سطحبندی در جوامع مختلف  به  دلیل  یکسان
بودن کلیات مطرح در هر سطح  این قابلیت را دارد که 
مورد استفاده قرار گیرد با توجه به اینکه عناصر محتوایی
هر سطح در جوامع دیگر میتواند متغیر باشد .در ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻓﺮﻫﻨﮓ  و ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﯽ  اين منطقه  اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ حاصل 
شد ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ  و آداب و رﺳﻮم ﯾﮏ  راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ 
ﻣﻌﻤﺎري داﺷﺘﻪ ،ﻣﻌﻤﺎري خانهها ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي مباني 
نظري معماري و سبک زندگي شکل گرفته است .بنابراين
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ﺷﮑﻞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ  از ﻣﺤﯿﻂ 
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  آن اﺳﺖ .در چند دهه  اخير با تحوالت عظيم
در جوامع مختلف که در پي فرآيند پيشرفت تکنولوژي
و فنون بهوجود آمد ،جلوههاي مختلف زندگي نيز تغيير
يافته و در واقع روند تکامل فرهنگ که در جوامع سنتي 
به آهستگي صورت ميگرفت اکنون با سرعت فزآيندهاي
معاني  متفاوت يافت .تغييرات صورت گرفته  در فرهنگ
و سبک زندگي بي شک در فضاي سکونتي مردم روستا
پديدار شده ،روستاهاي کوچک با خانههاي بزرگ و فضاي
باز ،جاي خود را به ساختمانهاي عظيم و چند طبقه داده
است .در واقع اين صورتهاي معماري جديد نيز به نوعي 
بازتاب اخذ فرهنگ جديد و روشهاي نوين زندگي  در

جوامع جديد هستند .اميد است با بررسي نقش فرهنگ
بر شکل خانههاي بومي روستاهاي جلگهاي بخش مرکزي
مازندران با انطباق و ارتقاي فرمهاي بومي  تأثيريافته  از
فرهنگ و سبک  زندگي  به  همراه بهکارگيري روشهاي
تحليلي  مهندسي  نوين در شناخت فناوريهاي بومي،
شبيهسازي مجازي و آزمايشگاهي الگوهاي موفق معماري
بومي و تئوريزهکردن مباني نظري اين خانهها بتوانيم با
نگاهي  ريشهاي در رابطه  با رشد و يا افول شاخصهاي
کيفي فرهنگي و سبک زندگي ،در اصالح و تقويت مطلوب
طراحي خانههاي مدرن در روستاهاي اين منطقه  مثمر
ثمر باشيم.

پینوشت
1. Başakman
2. Rapoport
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